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MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY STUDIES 
 

May 9-12, 2019 Beirut - LEBANON 
 

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
ORTA DOĞU ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER  ÇALIŞMALAR KONGRESİ 

May 9-12, 2019 

Beirut - LEBANON 

VENUE: Royal Garden Hotel Beirut Hamra, Beirut, Lebanon 
Participant Countries: Turkey, Lebanon, Jordan, Irak, Sudan, Cyprus, Azerbaijan 

Schedule: 09.05.2019- Registrations & Sessions 

10.05.2019- Intermission 

11.05.2019- Registration, Opening Speech, Sessions 

 
 

       
 

- Registration desk opens at 09:00  and shall function till 17:00 pm.  

- Please registrate at least an hour prior to your session   

- Be in the session room at least 10 minutes before the session starts 

- Head of session are fully empowered in all matters related to the presentations, coffee-breaks and session. 

- Certificates will be given by the session chair at the end of the session. 

- In the congress program, requests such as location and time changes will not be taken into consideration. 

- If you think there are any shortcomings in the program, please email us at the latest by 24 APRIL 2019 

- The names of the authors and titles of paper in the certificate will be printed as in the program. 

 



MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY STUDIES 
 

May 9-12, 2019 Beirut - LEBANON 
 

 

9.05.2019 

MULTIDISCIPLINARY SESSION 

Auditorium-1, Session-1 
Head of Session: PROF. DR. NECATİ DEMİR 

Time:  10:00 – 12:00 

Nihal BAYSAL  
Fatma GÖDE 

THE EFFECT OF SUBSTRATE TEMPERATURE ON SOME PHYSICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES 
OF ZnO THIN FILMS 

Nihal BAYSAL  
Fatma GÖDE 

THE EFFECT OF ANNEALING TIME ON THE STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF THE 
POLYCRYSTALLINE CdO THIN FILMS  

Selen TEKALP TRANSLATING ALLUSIONS: THE CASE OF DUBLINERS BY JAMES JOYCE  

Prof. Dr. Necati DEMİR 
THE CONQUEST OF ARABIAN PENINSULA AND  NORTH AFRICA OF OGUZ KAGAN ACCORDING 
TO OGUZNAME 

Dr. Ömer Bilgehan SONSEL 
MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK TERİMLERİNE HAKİMİYET DURUMLARININ 
İNCELENMESİ 

Dr. Çağla SERİN ÖZPARLAK 
CARL CZERNY OP. 599 METODUNDA YER ALAN ETÜTLERİN PİYANO EĞİTİMİ AÇISINDAN 
İNCELENMESİ 

Lect. Övgü ÖZPARLAK 
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİKAL BEĞENİLERİ ve MÜZİK DİNLEME ALIŞKANLIKLARININ 
İNCELENMESİ 

Res. Asst. Ramazan ASLAN 
Res. Asst. Eyyüp YİLDİZ 
Res. Asst. Zekiye GÖKTEKİN 

INTERNATIONAL MOVIE DATABASE (IMDb)’DE YER ALAN “AFET” ETİKETLİ FİLMLERİN 
NİCELİKSEL ARAŞTIRMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

İsmail NANELİ  
Mehmet Ali SAKİN 

BAZI YULAF GENOTİPLERİNİN ACID-PAGE YÖNTEMİYLE GBP’LERİN BELİRLENMESİ  

İsmail NANELİ  
Mehmet Ali SAKİN 
Mahmut İNANÇ 

BAZI ÇELTİK GENOTİPLERİNİN SDS-PAGE YÖNTEMİYLE GLUTENİN BANTLARININ 
BELİRLENMESİ 
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9.05.2019 

Auditorium-2, Session-1 
Head of Session:  PROF. KHALED ABDUL KADER EL JUNDI 

Time:  10:00 – 12:00 

Dr. Tülay AKBULAK 
FİNANS SEKTÖRÜNÜN DİJİTALLEŞMESİYLE KARA PARA AKLAMADA DEĞİŞEN YÖNTEMLER 
VE MAKRO – MİKRO AÇILARDAN EKONOMİYE ETKİLERİ 

Dr. M. Batuhan TUFANER  KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ  
Lect. Yasemin AĞAOĞLU DAMGALAMA TEORİSİNİN MADDE BAĞIMLISI BİREYLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Lect. Sarp GÜNERİ  
TÜRKİYE VE HOLLANDA’DA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE YAPILAN KAMU HARCAMALARININ 
KARŞILAŞTIRMASI 

Sefa Enes KILIÇ 
M. KALENDER 
Y. BOZKURT 

EVALUATION OF WELDING OPINIONS OF STUDENTS WHO STUDY METAL TECHNOLOGY IN 
VOCATIONAL HIGH SCHOOLS 

N.T. Genç 
Sefa Enes KILIÇ 
M. KALENDER 
Y. BOZKURT 

STATISTICAL ANALYSIS OF WORK ACCIDENTS OCCURRING IN ALUMINIUM MATERIAL STORAGE 

H. Balcı 
M. Kalender 
S.E. Kılıç 
Y. Bozkurt 
S. Ersoy 

OCCUPATIONAL ACCIDENTS CAUSED MAINTENANCE OF ELECTRICAL MACHINES IN TURKEY 
PROBLEMS AND SOLUTIONS 

M. Kalender 
S.E. Kılıç 
Y. Bozkurt 
S. Salman 
A.Turker 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF PORTABLE FIXTURE FOR VARIOUS DIMENSIONS SPECIMENS 
JOINING BY FRICTION STIR WELDING 

Dr. Hasan ÇİFTÇİ 
THE ROLE OF THE INFORMATION SOURCES IN THE CONSUMER’S PURCHASING DECISION 
PROCESS 

Dr. Hasan ÇİFTÇİ LANGUAGE PROBLEM AND SOLUTIONS AS A COMMUNICATION BARRIERIN EDUCATION  
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11.05.2019 

Auditorium-1, Session-1 
Head of Session:  Prof. Dr. Tahir BALCI 

Time: 10:00 -12:00 

PROF. KHALED ABDUL KADER 
EL JUNDI 

 ينامثعلا ھدعال يف سدقال يف ةینیلدا تایلقالا )اجوذمنى اارصنل ا )
 

Prof. Dr. Tahir BALCI SEMANTIC CASES 
Prof. Dr. Tahir BALCI 
Assoc. Prof. Dr. Umut BALCI 

ABBREVIATIONS WITH REGARDS TO IMPROVE THE WORD DERIVATION  

Arzu SEZER 
Assoc. Prof. Dr.  Fulya ÖNER 
ARMAĞAN 

5. SINIF “MADDE VE DEĞİŞİM” ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY TEMELLİ REHBER MATERYAL 
GELİŞTİRME 

Canan Billur ALPER 
Gencosman ŞAHİN 
Emine GÜNERİ 
Buket SAATÇİ 

THE ROLE OF DEPOSITION LAYER ON OPTICAL PROPERTIES OF AMORPHOUS SN 2 O THIN 
FILMS DEPOSITED BY INK JET PRINTING METHOD 

Res. Asst.  Aişe SEZİK  
YABANCI DİL BÖLÜMLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖSTERDİKLERİ 
MOTİVASYON DEĞİŞKENLİKLERİ 

Assoc. Prof. Dr.  Mehmet Turgut 
BERBERCAN 

ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN VE TÜRKÇESİ ÜZERİNE TESPİTLER 

Assoc. Prof. Dr.  Mehmet Turgut 
BERBERCAN 

FİLOLOJİK AÇIDAN “GANGRA” VE “ÇANKIRI” YER ADLARI 

Dr. Cavidan ÇÖLTÜ İMREN DEFEND! THE TURKS ARE COMING! 
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May 9-12, 2019 Beirut - LEBANON 
 

  

11.05.2019 

Auditorium-1, Session-1 
Time:: 10:00-12:00 

Head of Session :  Prof. Dr. Mustafa TALAS    

Assoc. Prof. Okyay UÇAN 
Prof. Mutlu Başaran ÖZTÜRK 

CRYPTOGRAPHY AND TRANSFORMATION OF MONEY  

Assoc. Prof. Okyay UÇAN PRISONNERS DILEMMA IN INTERNATIONAL ECONOMICS 

Arş. Gör. Esra Nur KAZAR 
Arş. Gör. Fatma TOSUN 

“KADININ GÜÇLENMESİ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2018- 2023)”NINDA YER ALAN 
EKONOMİ POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Arş. Gör. Fatma TOSUN 
Arş. Gör. Esra Nur KAZAR 

İŞ AİLE HAYATININ UYUMLAŞTIRILMASINDA ÇOCUK BAKIM POLİTİKALARI: AB 
ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI 

Arş. Gör. Merve ALTINBAŞ LÜBNAN HUKUK SİSTEMİ VE OSMANLI ETKİSİ 

Neylan KAYA  
Hakan ŞAHİN 

THE ANALYSIS OF THE FINANCIAL CHARACTERISTICS OF ASIAN COUNTRIES VIA 
CLUSTER AND TOPSIS METHOD 

Neylan KAYA  
Hakan ŞAHİN 

THE INVESTIGATION OF THE FOREIGN BANK PENETRATION AND INTERNATIONALIZATION IN 
ASIAN COUNTRIES VIA PROMETHEE-GAIA METHOD 

Dr. Öğr. Üyesi Cihan YÜKSEL ÇEVRE VERGİLERİNDE ÇİFTE KAZANÇ HİPOTEZİ 
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11.05.2019 
  

Auditorium-2, Session-1 
Head of Session:  Prof. Dr. Abdullah KIRAN 

 

Time:  10:00 – 12:00  

Sait SÖYLER 

 
İŞLETME BAŞARISININ BELİRLEYİCİLERİ: GÜNCEL BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 

 

Sait SÖYLER  
Doğancan ÇAVMAK 

TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR LİTERATÜR TARAMASI 
 

Dr. Gülten SOFUOĞLU OSMANLI BASININDA İSTANBUL; SAVAŞ GÜNLERİNDE SOSYO -KÜLTÜREL HAYAT (1917 -1918) 
 

Firoz FAOZI 
THE SOCIAL AND CULTURAL OVERWIEV ON  AFGHANISTAN EDUCATION SYSTEM TWO OFFICIAL 
LANGUAGE 

 

Firoz FAOZI ÖZBEK HALK EDEBİYATINDA DEVLET KIPTAN DESTANI  
 

Dr. İlker ÇÖLTÜ   KIRSTEN BOIE’NIN “NICHT CHICAGO NICHT HIER” ESER ÖRNEĞİNDE AKRAN ZORBALIĞI 
 

Dr. İlker ÇÖLTÜ   
YALAN YAPICI OLMAKTAN ÇOK YIKICIDIR ASLINDA MAX FRİSCH’İN ANDORA ADLI 
ESERİNDE YALAN UNSURU 

 

Prof. Dr. Abdullah KIRAN 
 

TARİHTE LİDERLERİN ROLÜ  

Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ 
 

FEMİNİST ELEŞTİRİ KURAMI BAKIMINDAN NİZAR KABBANİ'NİN ŞİİRLERİNDE “KADIN”  
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11.05.2019 

Auditorium-1, Session-2 
Head of Session:  PROF. KHALED ABDUL KADER EL JUNDI & Prof. Dr. M. Ali KIRMAN   

Time: 12:00-14:00 

Aylin Kılıç CEPDİBİ  
1970’LERDE TÜRKİYE’DE “ORTANIN SOLU” SÖYLEMİ VE “SOL POPÜLİZM” ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Prof. Dr. M. Ali KİRMAN MEDIA AND SECULARIZATION IN TURKISH SOCIETY 

Serkan YORGANCİLAR BİLGİ TOPLUMUNDAN AKILLI TOPLUMA (TOPLUM 5.0) 

Prof. Dr. M. Ali KIRMAN  
Dr. İlay N. KIRMAN  

VIOLENCE, DEVIANCE, AND ANTISOCIAL BEHAVIORS TOWARD THE HEALTHCARE 
PROFESSIONALS 

Res. Asst. Selcen ALTINBAŞ SİYASAL PARTİLERİN TİPOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ: TÜRK SİYASAL PARTİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME  

Prof. Dr. H. BİRSEN 
HEKİMOĞLU 

SİYASAL PARTİLERİN VE PARLAMENTOLARIN DEĞİŞEN İŞLEVLERİ 

Rıdvan DEMİR TÜRKİYE’DE GÖÇMENLERİN DİN EĞİTİMİNE DAİR YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Rıdvan DEMİR DİN ÖĞRETİMİNDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI 

Asst. Prof. Yiğit ANIL 
GÜZELİPEK 

CONSIDERING NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION (NBA) AS A NATION BRANDING ICON: 
SHINING USA ON CHINA 

Asst. Prof. Yiğit ANIL 
GÜZELİPEK 

WAR OF SPORT OR SPORT OF WAR? 14-18 JULY 1969 HONDURAS EL SALVADOR SOCCER WAR 

Res. Asst. Merve KARAER 
Zülküf ÇETİN 

HASTANE İDARİ PERSONELİNİN STRES İLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ 

  



MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY STUDIES 
 

May 9-12, 2019 Beirut - LEBANON 
 

11.05.2019 

Auditorium-2, Session-2 
Head of Session: Prof. Dr. Sedat CERECİ 

Time: 12:00-14:00 

Prof. Dr. Sedat CERECİ MIGRATION and COMMUNICATION: INSTRUMENTS, WAYS, MESSAGES  

Revşan DEMİR 
Ayşenur AYGÜL 

THE SPECIAL RELATIONSHIP BETWEEN SAUDI ARABIA AND THE UNITED STATES DURING THE 
COLD WAR 

Dr. Haktan BİRSEL 
Necmiye TUTAR 

FRANSA’NIN DOĞU MİSYONU AÇILIMINDA MİSYONERLER: 19. YÜZYILDA MİSYONER GEZGİN 
PEDER BERNAND’IN GÖZLEMLERİ İLE SURİYE-LÜBNAN’DAKİ OSMANLI ÇOK 
KÜLTÜRLÜLÜĞÜ (MİLLET SİSTEMİ) İZLENİMLERİ  

Prof. Dr. Meltem ONAY  
M. Cem ÖZKAYA 

FRANSA’NIN ORTADOĞU MİSYONUNUN FRANSIZ AKADEMİSİ BAKIŞ AÇISIYLA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

ا) محم ىند رةتوكالدّ◌يشلعرم د  شلاّ◌یرعّ◌یرعش ةجودزملا ةّ◌یرعشو ةباتكلا ةّ◌جذومنق أینیفلا رئاط نواید) ةءراقلة اً◌

Merve KARAER 
Ayşegül BEŞLİ 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KADIN YÖNETİCİLERE BAKIŞI 

Dr. Özgenur Reyhan KURTULDU 
YENİ BİR UYGULAMA ALANI OLARAK KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİNİN DİJİTAL 
DİPLOMASİ PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ 

Res. Asst. Zekiye GÖKTEKİN 
Res. Asst. Ramazan ASLAN 
Res. Asst. Eyyüp YILDIZ 

KAMU İSTİHDAMI İLE ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Şeyma DERECİ 
REKABET ORTAMINDA BEYRUT SAHİLİNDEN ART ALANLARINA ULAŞIM AĞLARININ 
GENİŞLETİLMESİ 

Assoc. Prof. Sevinch 
JABRAİLZADE 

Методика обучения инструментов графического редактора Paint в IV классе общеобразовательных школ 
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11.05.2019 

Salon-1, OTURUM-3 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL 

Saat: 14:00-16:00 

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL PETROL İÇİN PİRAMİT MODELİ ve ENERJİ POLİTİK YANSIMALARI 
Halil İsmet UÇAN 
Aslıhan YILMAZ OBALI 

Amide-Based Dipodal Colorimetric Receptor: 2,2’-(1,2-Phenylenebis(azanediyl))bis(N-(2-
hydroxyphenyl)acetamide) 

Sevil ÇETİNKAYA 
Nurşah KÜTÜK 

YEŞİL ÇAY ÖZÜTÜ KULLANARAK KURŞUN NANOPARÇACIKLARININ SENTEZİ VE 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Duygu ANAKLI 
Sevil ÇETİNKAYA 
Meral KARAKIŞLA 

POLİ(O-ETOKSİ ANİLİN)/TALK İLETKEN KOMPOZİTİNİN SENTEZLENMESİ VE 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Nurşah KÜTÜK 
Duygu ANAKLI 
Sevil ÇETİNKAYA 

KOMBUCHA ÇAYININ İÇERDİĞİ METABOLİTLER ve BESİ ORTAMININ ARAŞTIRILMASI 

Bahar ÖZYÖRÜK 
Betül SOYÖZ 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR 
ANKET ÇALIŞMASI 

Bahar ÖZYÖRÜK 
ELEKTRONİK ÜRÜNLER ÜRETEN BİR FİRMA İÇİN DEPO STOK İLİŞKİSİNİN ELE ALINDIĞI SÜREÇ 
İYİLEŞTİRME MODELİ 

Ali Hussein AL-OABİDİ  
Israa N. QADER 
Ali Mahdi HAGLAN 
Nejdet ŞEN 
Halil Ismet UÇAN 

SPİRULİNA ( MAVİ – YAŞİL ALG ) VE PAMUKKALE DOĞAL KİLİNİN CİLT BAKIMAINDA 
NEMLENDİRİCİ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRMASI 

Ziya Erdem KOÇ 
THE SYNTHESIS OF s-TRİAZİNE CORE CONTAİNİNG SCHIFF BASES AND INVESTIGATION OF SOME 
OF THEIR METAL COMPLEXES 

Ziya Erdem KOÇ 
THE SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC COMPOUND MICROWAVE ASSISTED AND 
INVESTIGATION OF METAL COMPLEXES 

Doç. Dr. Nalan ÖZDEMİR 
Burcu Somtürk YILMAZ 
Firdevs GEÇİLİ 

SYNTHESIS OF CATALASE-ZN 2+ NANOHYBRIDS (CATZNH) 
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11.05.2019 

Auditorium-2, Session-3 
Head of Session: Prof. Dr. Nilgün KALAYCIOĞLU ÖZPOZAN 

Time: 14:00-16:00 

Elif SARIOĞLAN 
Prof. Dr. Nilgün KALAYCIOĞLU 
ÖZPOZAN 
Mustafa ERSÖZ 
Mustafa ÖZMEN 

SYNTHESIS OF LANTHANIDE DOPED NEW PHOSPHOR VIA SOL GEL METHOD 

Prof. Dr. Nilgün KALAYCIOĞLU 
ÖZPOZAN 
Elif SARIOĞLAN 
Mustafa ERSÖZ 
Mustafa ÖZMEN 

SYNTHESIS OF Ca B 03 2 6:Gd3+ PHOSPHOR WITH SOL-GEL METHOD 

Selma EKİNCİ 
Zülfiye İLTER 

EFFECTIVE ADSORPTION OF Co(II) IONS FROM WATER BY SYNTHESIZED NANO-ADSORBENT (Fe 3 
O 4 /SiO 2 /Aptes/Pamam(G2)/Mu) 

Ali Hüseyin Mustafa El-Obeidi ) ةلفدلا تابن راضمو دئواف ةسرادNerium Oleander) تیركت ةنیدم يف عمتجملوا ةئیبللى اع 
Fatih Mehmet EMEN 
Serkan DAYAN 
Nilgün OZPOZAN 
Fatih DEMİR 
Suzan ÇEKIRDEK OZSOZLU 
Ruken Esra DEMİRDÖĞEN 
Ali İhsan KARAÇOLAK 
Derya KILIC 

PREPARATION AND INVESTIGATION OF CATALYTICAL ACTIVITIES OF  THIOPHENYL-THIOUREA-
MODIFIED MCM-41  

Fatih Mehmet EMEN 
Ruken Esra DEMİRDÖĞEN 
Tuncay YEŞİLKAYNAK 
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INVESTIGATION OF RELATIONS BETWEEN BIRD DAMAGE, YIELD and 

OTHER TRAITS IN BARLEY by REGRESSION and BIPLOT TECHNIQUES 

  

Enver KENDALDoç. Dr.  

Mardin Artuklu University  

Sertaç TEKDALDr.  

GAP International Agricultural Research and Training Center 

  

 

Abstract: In barley cultivation and breeding, biotic (live) and abiotic (environmental) factors 

are factors that limit yield and quality. Biotic (live) factors include damage from mice and bird 

damage. A high rate of bird damage is found in small barley parcels located in the wide wheat 

fields in the southeastern region (on the Syrian border). In order to investigate the effect of bird 

damage, 25 barley varieties and lines were used in the study. The study was carried out during 

the season of 2010-2011, with four replications and in the randomized block design in the 

Mardin / Kızıltepe conditions where the most common bird damage is ocuring. In the study; 

the relationship between the rate of grain damage, grain yield, plant height, hectoliter weight, 

thousand grain weight, protein content, starch ratio and grain moisture content were 

investigated. In the correlation and biplot analysis, the negative relationship were found 

between bird damage and heading time (-0.4638 *), grain yield (-0.5771 **) and starch ratio (-

0.5437 **) and positive relations was found between bird damage and protein ratio (0.5426 *) 

while no relation was found between other characteristics and bird damage. The highest 

regression coefficient value (98.16) was determined between bird damage and heading time. 

According to the results of the Biplot analysis, it was concluded that there was a negative 

relationship between the bird damage and other features except the protein ratio, and that the 

early barley genotypes with two rows spike structure (2,3,4 8,9,17 and 21) were more affected 

from the bird damage than six rows spike genotypes. Regression, correlation and biplot 

analyzes have clearly identified the impact of bird damage on traits and it is possible to 

investigate the damage of other living things (mice, etc.) in a similar way. 

 

Key Words: Barley, bird damage, traits, Kiziltepe, yield. 

 

 

 

Arpada Kuş Zararı ile Verim ve Diğer Özellikler Arasındaki İlişkilerin Regresyon 

ve Biplot teknikleri ile İncelenmesi 

 

Özet: Arpa yetiştiriciliği ve ıslahında biyotik(canlı) ve abiyotik(çevresel) faktörler verimi ve 

kaliteyi sınırlayan etmenlerdir. Tahıllarda biyotik(canlı) faktörlerden fare zararı ve kuş zararı 

bunların başında gelmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde(Suriye sınırında) geniş buğday 

alanları arasında yer alan küçük arpa parsellerinde yüksek oranda kuş zararına rastlanmaktadır.   

Kuş zararının etkisini incelemek üzere çalışmada 25 adet arpa çeşidi ve hattı kullanılmıştır. 
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Araştırma, 2010-2011 yetiştirme sezonunda, tesadüf blokları deneme desenine göre dört 

tekrarlamalı ve kuş zararının en fazla görüldüğü Mardin/Kızıltepe şartlarında yürütülmüştür.  

Çalışmada; kuş zararı oran ile tane verimi, başaklanma süresi, bitki boyu, hektolitre ağırlığı, 

bin tane ağırlığı, protein oranı, nişasta oranı ve tane nem içeriği özellikleri arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Yapılan korelasyon ve biplot analizlerinde, kuş zararı ile başaklanma süresi(-

0.4638*), tane verimi (-0.5771**) ve nişasta oranını (-0.5437**)  arasında negatif, protein oranı 

(0.5426*) ile arasında ise pozitif önemli ilişkiler tespit edilirken diğer özellikler ile kuş zararı 

arasında ise herhangi bir ilişki tespit edilememiştir. En yüksek regresyon katsayı değeri (98.16) 

kuş zararı ile başaklanma süresi arasında tespit edilmiştir. Biplot analizi sonuçlarına göre 

protein oranı hariç kuş zararı ile diğer özellikler arasında negatif bir ilişki olduğu ve özellikle 

iki sıralı başak yapısına sahip erkenci arpa genotiplerinin (2,3,4 8,9,17 ve 21) kuş zararından 

daha fazla etkilendiği sonucuna varılmıştır. Regresyon, korelasyon ve biplot analizleri ile kuş 

zararının özellikler üzerindeki etkisi açıkça tespit edilmiş olup diğer canlıların (fare vs) zararları 

da benzer şekilde araştırmak mümkündür.  

 

Anahtar Kelimeler: Arpa, kuş zararı, özellik, Kızıltepe, verim. 

 

 

 Giriş  

Arpa yetiştiriciliği ve ıslahında abiyotik(çevresel, iklim, sıcaklık, kuraklık vs) ve biyotik( kuş 

zararı, fare zararı, domuz zararı vs) faktörler verimi ve kaliteyi sınırlayan etmenler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda Suriye sınırında Mardin sınırlarında bulunan özellikle 

Kızıltepe, Nusaybin ve Derik ilçelerinde geniş buğday alanları arasında ekilen küçük arpa 

parsellerinde kuş zararı gözle görülebilecek şekilde artmıştır. Ayrıca son zamanlarda altı sıralı 

başak yapısına sahip arpaların tercih edilmesi iki sıralı başak yapısına sahip arpa parsellerinde 

kuş zararının daha da artmasına neden olmaktadır.  Bu nedenle söz konusu ilçe sınırlarında arpa 

yetiştiriciliği her geçen gün daha da azalmaktadır. Ancak Suriye sınırı boyunca son zamanlarda 

yıllık yağış ortalaması son derece düşmüş(250 mm’nin altında) bu nedenle yağışa dayalı 

şartlarda buğday yetiştiriciliğini yapmak imkansız hale gelmiştir. Kuş zararı korkusu olmadığı 

takdirde kuraklığa daha dayanıklı olan Arpanın Buğdaya alternatif ürün olarak yetiştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Mardin’ de üretimi yapılan arpa, ağırlıklı olarak direk hayvan yemi ya da dolaylı olarak kesif 

yem şeklinde tüketilmektedir(Kendal ve ark., 2014). Mardin ili küçükbaş hayvancılık 

potansiyelinin de olduğu bir il olması nedeni ile yüksek oranda ve kalitede arpa üretimine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ilimizde üretime kazandırabilecek arazilerin son sınırına gelmiş 

olmasından dolayı,  beklenen arpa kesif yem açığını kapatmak için verim ve adaptasyon 

yeteneği yüksek aynı zamanda kaliteli ve kuş zararına daha az maruz kalan yeni arpa çeşitlerinin 

tercih edilmesi kaçınılmazdır (Kendal ve ark., 2016). Hayvancılığın desteklenmesinde 

yapılabilecek en olumlu uygulamalardan birisi de hayvan yemine daha fazla desteğin verilmesi 

ve buna bağlı olarak yem fiyatlarının düşürülmesidir(Koca ve ark., 2015). 

Ülkemizde arpa ekim alanı yaklaşık 3 milyon hektar civarında olup, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinin payı yaklaşık % 20 civarındadır(Kendal ve ark., 2016). Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde ise arpa yetiştiriciliği en fazla Şanlıurfa ilinde yapılırken Mardin 4. sırada yer 
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almaktadır (Tüik, 2018).Bu nedenle Mardin ili arpa yetiştiriciliği açısından yüksek bir 

potansiyele sahip olup gerekli çalışmaların yapılması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin çevre koşulları ve toprak yapısı arpa yetiştiriciliği açısından 

farklılık arz etmektedir(Kılıç ve ark., 2010). Güney bölgelerinde yağışa dayalı şartlar sıcak ve 

kurak geçmektedir. Bu bölgelere daha çok yazlık ve erkenci çeşitler tercih edilmektedir. 

Özellikle ikinci ürün için tercih edilen erkenci arpa çeşitleri kuş zararına daha çok maruz 

kalmaktadır. Kuzey bölgelerinde ise iklimin daha sert geçmesi ve zaman zaman don olaylarının 

yaşanması nedeni ile daha çok alternatif çeşitler tercih edilmektedir. Dağlık alanlarda ise daha 

çok soğuğa dayanımı iyi olan alternatif hatta bazı yerlerde kışlık çeşitler tercih edilmektedir. 

Yem fabrikalarının ve ikinci ürün üretimini yapan yetiştiricilerin istekleri ve kuş zararının etkisi 

de eklenince ıslah çalışmalarının çok yönlü yapılması veya çok özellikli yeni çeşitlerin 

geliştirilmesini zaruri kılmaktadır(Ayrancı ve ark.,2004).    

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı Mardin ilimiz için Islah programlarında birden fazla 

özelliği(kaliteli-erkenci-verimi yüksek, geçci-kaliteli kısa boylu-verimi yüksek, iki sıralı-altı 

sıralı) iyi olan genotipleri belirlemek bunları seçmek ve tescil ettirmek ancak çok yönlü 

araştırmalarla mümkün olmaktadır. Bu anlamda ıslah çalışmalarında çok yönlü bir seleksiyon 

için regresyon, korelasyon ve GT biplot teknikleri kullanılarak daha isabetli sonuçlar elde 

edilebilecektir.   

Erkenci, verimli, kaliteli, stres koşullarına dayanıklı ve aynı zamanda kuş zararına daha az 

maruz kalan genotipleri belirlemek için yürütülen bu çalışmanın sonuçları regresyon, 

korelasyon ve GT biplot teknikleri ile değerlendirilmiş ve genotipler incelenen özellikler 

arasındaki ilişkiler ile genotiplerin üstünlükleri araştırılmış ve erken dönemde daha etkili ve 

isabetli bir seleksiyon yapılmıştır. 

Materyal ve Yöntem  

Çalışmada, Akhisar, Sur 93, Tokak 157/37, Şahin 91, Vamıkhoca 98 standart çeşit ve 20 hat 

materyal olarak kullanılmıştır(Tablo 1). Araştırmada kullanılan hatlar, ICARDA’nın melez 

programından elde edilmiş olup bölge şartlarına uyabilecek genotiplerdir.  

Çalışma, 2010-2011 yetiştirme sezonunda, Mardin/Kızıltepe lokasyonunda tesadüf blokları 

deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Tablo 2’ de görüldüğü gibi 

Kızıltepe lokasyonu uzun yıllar yağış miktarı ortalama 252.5 mm iken 2010-11 yetiştirme 

sezonunda 235.2 mm olarak kaydedilmiştir. Kızıltepe’de araştırmanın yürütüldüğü sezonda 

yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının altında kalmıştır. Özellikle ekim döneminde bitkinin 

çimlenme için ihtiyaç duyduğu nem miktarı oluşmamıştır. Dolayısıyla bitki çıkışları (15 Ocak) 

gecikmiştir. Ancak bitkilerin çıkış yapabilmesi için her yıl yapılan yağmurlama sulama tekrar 

edilmiş ve daha sonraki periyot kurak geçtiği için çıkıştan sonrada yine yağmurlama sulama 

yapılmıştır. Bitkinin en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar aylarında düzenli ve uzun yılların 

üzerinde bir yağış kaydedilmiş bu da verimi olumlu yönde etkilemiştir. İlkbahar aylarında 

yağışların yüksek sıcaklıkların bir az daha düşük seyretmesi verimi olumlu yönde etkilemiştir.  
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Tablo 1. Çeşit/Hatların pedigrileri ve geliştiren kurumların çizelgesi 

No Hatların Pedigrisi 
Temin Edildiği 

Yer 

01 Sen’S’//Roho/Delisa…ICB92-0948-40AP-0AP-5AP-0AP-00AP-8AP-0AP ICARDA 

02 Zabbad//5/Sfa-02/3/RM1508/Por /WI2269/……ICB96-0555-11AP-2TR-0AP ICARDA 

03 Zabbad//5/Sfa-02/3/RM1508/Por /……ICB96-0555-14AP-23TR-0AP ICARDA 

04 WI2737/4/Alger/Ceres//Sıs/3/ER/APM..ICB93-1091-0AP-17AP-5TR-0AP ICARDA 

05 AKHİSAR ETAE 

06 Mo.b1337/WI2291//Moroc9-75……ICB93-1124-0AP-19AP-17TR-0AP ICARDA 

07 DL532/Rhn-03//Alanda/Hamra…….ICB98-0200-0AP-3AP-0AP ICARDA 

08 TOCTE//GOB/HUMAI10/3/………CBSW99WM00442T-B-6M-1Y-1M-0Y ICARDA 

09 Weeah11//WI2291/BGS/3/ER/Apm/…ICB94-0707-0AP-8AP-0AP ICARDA 

10 SUR-93 GAPUTAEM 

11 Alanda//Lignee527/Arar/3/Alanda-01…ICB96-0923-0AP-43AP-0AP ICARDA 

12 Lth/3/Nopal//Pro/11012-2/4/Antares//12201/Atikti/.. ICB91-0746-9APH-0AP-0AP-6AP-0AP ICARDA 

13 Sutter*2/Numar/4/Raca ‘S’ /3/AC253/….ICB94-0768-0AP-0AP-12AP-0AP.0S ICARDA 

14 U.Sask.1766/Api//Cel/3/……..ICB91-0577-2AP-0TR-0AP-12AP-0AP-2AP-0AP.0S-0SD ICARDA 

15 ŞAHİN-91 GAPUTAEM 

16 Rhn-03//Lignee527/Aths   ICB95-0611-0AP-2AP-0AP.0S-0SD ICARDA 

17 Moroc9-75//WI2291/WI2269   ICB93-1132-0AP-33AP-0AP.0S-0SD ICARDA 

18 Hml-02//WI2291/Bgs   ICB83-1554-1AP-1AP-6AP-0AP-15AP-0AP.0S-0SD ICARDA 

19 Morocco(From Spaın)        Sel.4-0AP.0S-0SD ICARDA 

20 TOKAK-157 TARM 

21 ER/Apm ICARDA 

22 LEO-B/CANELA//GOB96DH…CBSS96Y0070T-B-4Y-1M-0Y-0AP.0S-0SD ICARDA 

23 HLLA/GOB//HLLA/3/RHODES/CI14100//     CMB93-0639-H—10Y-2Y-1M-0Y.0S-0SD ICARDA 

24 Rihane-03/Eldorado        ICB93-0929-0AP-23AP-0AP.0S-0SD ICARDA 

25 VAMIKHOCA ETAE 

 

Tablo 2.  Araştırmanın Yürütüldüğü Kızıltepe ye ait yıllık ve uzun yıllar sıcaklık değerleri ve 

yağış miktarları 

Aylar 

Ortalama Sıcaklık (0C) Yağış (mm) 

10-11 Uzun Yıl. 10-11 Uzun Yıl. 

Eylül 28.0 25.7 0 1.9 

Ekim 20.8 19.9 1.5 20.3 

Kasım 13.5 11.5 0 28.4 

Aralık 8.7 6.9 39.2 40.3 

Ocak 5.9 5.3 39.3 39.4 

Şubat 7.3 7.4 25.6 48.2 

Mart 11.2 11.9 13.5 27.2 

Nisan 15.5 16.6 108.7 34.6 

Mayıs 21.9 22.9 7.4 11.4 

Haziran 29.1 29.4 0 0.8 

Toplam   235.2 252.5 
KAYNAK:meteor.gov.tr.2010 
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Deneme Yerlerinin Toprak Özellikleri: Kızıltepe lokasyonunda denemenin yürütüldüğü 

topraklar; düz, derin, killi ve su tutma kapasitesi yüksek ve toprağın organik madde içeriği 

düşüktür (Anonim, 2008).  

Yöntem: Deneme tesadüf blokları deneme deseninde dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. 

Deneme parselleri 1.2 x 6 = 7.2 m2 olacak şekilde ekim ayında deneme mibzeri ile ekilmiştir. 

Deneme alanına toplam 12 kg/da saf azot ve 8 kg/da fosfor (P2O5) verilmiştir. Fosforun tamamı 

ile azotun yarısı ekimle, kalan azotun yarısı da sapa kalkma döneminde verilmiştir.  Ayrıca 

geniş yapraklı yabancı otlara karşı kimyasal mücadele yapılmıştır. Hasat olgunluğuna gelen 

parsellerde hasat, parsel biçerdöveri ile 6 m2 üzerinden yapılmıştır.  

 

İncelenen Özellikler: Başaklanma süresi, bitki boyu, hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı, tane 

verimi ve protein ve nişasta oranı, tane nem içeriği üzerinde incelemeler yapılmıştır. 

 Araştırmadan elde edilen verilerin varyans, korelasyon ve regresyon analizleri JMP 7.0 

(Copyright © 2007 SAS Institute Inc.) proğramı kullanılmış ve önemli bulunan faktör 

ortalamaları A.Ö.F. testi ile gruplandırılmıştır. Ayrıca özellikler arasındaki ilişkileri görsel 

olarak göstermek için Genstat 12 versiyonu paket programı kullanılarak yapılmış ve elde edilen 

şekiller yorumlanmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Yapılan birleşik varyans analizlerinde; başaklanma süresi, protein oranı, nişasta oranı ve tane 

verimi bakımından genotipler arasında istatistiki anlamda önemli (P<0.01,<0.05) farklılıklar 

saptanmıştır. Her bir özellik ortalaması üzerinden çeşitler arasındaki farklılıklar A.Ö.F testine 

göre değerlendirilmiştir. Tüm özelliklere ait varyans analiz tablosu ve kareler toplamına ait 

değerler Tablo 3’te, ortalama değerler ve önemlilik durumları ise Tablo 4’ te verilmiştir. 

Tablo 3. Tüm özelliklere ait varyans analiz tablosu ve kareler toplamına ait değerler 

Var. 

Kayn. 

Ser. 

Der. 

Başak. 

Süresi 

(gün) 

Bitki 

Boyu 

(cm) 

Hektolitre 

Ağırlığı 

(kg/hl) 

Bin 

Tane 

Ağır(g) 

Protein 

Oranı 

(%) 

Nişasta 

Oranı 

(%) 

Nem 

oranı 

(%) 

Verim 

(kg/da) 

Başak 

Tipi 

(2-6) 

Model 2 79705.2 30.6 2.5 9.8 31.2 61.5 0.2 79705.2 12.6 

Hata 22 146336.5 3119.4 95.9 267.6 71.6 71.2 1.9 146336.5 79.5 

Toplam 24 226041.7 3150.0 98.4 277.4 102.9 132.6 2.1 226041.7 92.2 

CV(%)  3.71** 10.6öd 3.1öd 7.8öd 11.21** 2.58** 3.1 21.30** 55.3öd 

**; % 0.1’ göre önemli, *;% 0.5’e göre önemli, öd, önemli değil. 

Genotiplerin ortalama verilerini değerlendirdiğimizde başaklanma süresi, 91-106 gün, 

bitki boyu 80-130 cm, hektolitre ağırlığı, 65.6-70.4 kg/hl, bin tane ağırlığı39.4-51.2 g, protein 

oranı % 13.1-20.2, nişasta oranı %67.0-79.8, tane nem oranı % 8.1-9.7, kuş zararı oranı ise % 

5-80  arasında değişim göstermiştir. Araştırmada kullanılan iki sıralı ve altı sıralı hatların çoğu 

belirli özellikler bakımından denemede standart olarak kullanılan çeşitlere göre yüksek 

değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Benzer şartlarda birçok araştırıcı tarafında yapılan 

çalışmalarda benzer sonuçlar bulunmuş ve sonuçlarımızı teyit etmektedir(Doğan ve ark., 

2012;Ayrancı ve ark., 2004,Kılıç ve ark., 2010;Kılıç ve ark., 2014;Koca ve ark., 2015,Sirat ve 

Sezer, 2013,Mut ve ark., 2014). 
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Tablo 4. Tüm özelliklere ait ortalama değerler ve önemlilik durumları 

Genotipler 

Başak. 

Süresi 

(gün) 

Bitki 

Boyu 

(cm) 

Hektolitre 

Ağırlığı 

(kg/hl) 

Bin 

Tane 

Ağır(g) 

Protein 

Oranı 

(%) 

Nişasta 

Oranı 

(%) 

Nem 

oranı 

(%) 

Kuş 

Zararı 

(%) 

Verim 

(kg/da) 

Başak 

Tipi 

(2-6) 

1 97 120 65.6 50.0 14.6 68.8 9.3 80 352.3 2 

2 96 105 66.5 46.9 16.5 69.6 9.2 80 342.3 2 

3 100 95 64.7 43.8 15.6 70.3 9.2 70 387.9 2 

4 100 105 65.7 42.5 17.9 68.7 9.3 75 482.5 2 

Akhisar 97 125 64.5 48.1 14.4 69.9 9.4 35 482.2 6 

6 94 105 69.4 47.1 19.0 67.8 9.1 75 274.4 2 

7 94 105 68.5 44.4 16.5 69 9.7 45 375.6 6 

8 95 80 67.1 45.6 18.2 67.8 9.2 25 316.3 2 

9 96 110 66.8 39.4 17.3 69.4 9.3 50 380.4 2 

Sur 93 105 115 68.4 45.6 15.3 79.8 9.5 5 457.1 6 

11 101 100 66.2 42.9 14.5 69.5 9.5 20 509.0 6 

12 92 125 69.2 46.9 14.0 70.5 9.4 60 252.5 2 

13 97 130 68.1 44.4 13.6 69.7 8.1 45 395.7 6 

14 91 115 67.8 42.5 16.4 69.2 9.3 60 306.5 6 

Şahin 91 100 120 66.3 48.1 13.1 71.2 9.5 15 523.8 2 

16 99 130 66.8 41.2 13.9 71.1 9.6 40 347.3 6 

17 95 110 69.4 41.2 19.0 68.3 9.4 80 273.3 2 

18 91 115 63.4 41.9 20.2 67 9.4 80 210.5 6 

19 100 105 66.3 48.1 13.9 70.7 9.5 30 419.2 2 

Tokak 157 102 110 67.5 41.9 15.0 69.9 9.7 20 453.4 2 

21 96 105 67.2 40.6 18.0 68.5 9.3 40 429.0 2 

22 91 115 73.0 51.1 18.1 69.1 9.4 60 254.4 2 

23 91 125 67.8 47.5 18.5 68.4 9.2 75 281.3 2 

24 106 110 66.8 41.9 15.3 70.5 9.5 75 522.5 2 

Vamıkhoca 102 120 70.4 51.2 13.5 70.9 9.5 20 542.3 6 

AÖF(0.5) 6.12** 6.46** 2.12** 4.81**     58.94**  

DK(%) 4.48 4.09 1.54 5.3     10.92  

 

Yapılan korelasyon analizinde, kuş zararı ile başaklanma süresi(-0.4638*), tane verimi (-

0.5771**) ve nişasta oranını (-0.5437**)  arasında negatif, protein oranı (0.5426*) ile arasında 

pozitif önemli ilişkiler tespit edilirken diğer özellikler ile kuş zararı arasında ise herhangi bir 

ilişki tespit edilememiştir. Kuş zararı ile korelasyonu önemli çıkan özellikler regresyon 

analizine tabi tutulmuş ve regresyon eğrisi çıkartılmıştır. Yapılan regresyon analizinde en 

yüksek regresyon katsayı değeri (98.16) kuş zararı ile başaklanma süresi arasında tespit 

edilmiştir(Şekil 1).Başaklanma süresi en erken olan özellikle iki sıralı genotiplerde kuş zararı 
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en yüksek değere(% 80) ulaşırken, başaklanma süresi geciktikçe kuş zararı oranının da düştüğü 

tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Tüm özellikler arasındaki korelasyon katsayı değerleri 

  BS BB HL BTA PO NO TNO KZ TV 

BB -0.102                 

HL -0.197 0.139               

BTA -0.087 0.210 0.340             

PO -0.551 -0.391 0.070 -0.284           

NO 0.5932 0.2113 0.117 0.1203 -0.483         

TNO 0.2276 -0.134 -0.013 -0.029 -0.051 0.194       

KZ -0.464* 0.0269 -0.089 -0.101 0.5426* .-0.544** -0.243     

TV 0.8474 -0.027 -0.211 0.0031 -0.608 0.409 0.193 -0.577**   

BT 0.0314 0.3489 -0.076 -0.069 -0.267 0.278 -0.011 -0.362 0.158 

BS:Başaklanma süresi, BB:Bitki  boyu, HL:Hektolitre ağırlığı, BTA:Bin tane ağırlığı, PO:Protein Oranı, TNO:thoum nem 

oranı, KZ:Kuş zararı, TV tane verimi 

 

Kuş zaraı oranı % 50 den fazla olan genotiplerin başaklanma süresi 90-100 gün arasında 

değiştiği görülmektedir. Kuş zararının düşük olduğu genotiplerin başaklanma süresinin 105 gün 

ve daha uzun olduğu tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre erken başaklanan 

ve iki sıralı olan arpa genotiplerin daha fazla kuş zararına maruz kaldığı tespit edilmiştir. İkinci 

ürünü de gözönünde bulundurarak bu bölgede başaklanma süresi geç olgunlaşma süresi erken 

ve altı sıralı genotiplerin tercih edilmesi kuş zararı oranını minimuma indirebileceği tespit 

edilmiştir. 

Kuş zararı ile nişasta oranı korelasyonunda negatif bir ilişki olduğu ve regresyon değerinin 

oldukça yüksek olduğu(%70.86), regresyon eğrisinne baktığımızda ise kuş zararına bağlı olarak 

genotiplerin nişasta oranı düştüğü tespit edilmiştir(Tablo 5, Şekil 2). Kuş oranı % 40 ve daha 

fazla olan genotiplerin nişasta oranı % 65- 70 arasında değişirken, kuş oranı % 40 tan daha az 

olan genotiplerin nişasta oranı % 70-75 arasında değiştiği görülmektedir. Kuş zararı altı sıralı 

ve iki sıralı başak yapısına sahip genotiplerde belirleyici olmadığı tespit edilmiştir.Kuş zararına 

maruz kalan genotiplerde yeni kardeşlerden başaklar oluşmakta ancak bu başaklar kısa süre 

zarfında olgunlaştığından dolayı nişasta dolum süresi azalmakta ve tanelerde yeterince nişasta 

depolanamamaktadır. 
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Şekil 1. Kuş zararı ile başaklanma süresi 

arasındaki regresyon eğrisi 

 

Şekil 2. Kuş zararı ile nişasta oranı arasındaki 

regresyon eğrisi 

 

Bir diğer sebebi ise kuşlar dolgun taneleri tercih ettiği için kuş zararına maruz kalmayan zayıf 

tanelerin nişasta oranı düşük çıkmaktadır.Belirtilen nedenlerden dolayı kuş zararına maruz 

kalan genotiplerin ürününde nişasta oranı düştüğü için pazarlama esnasında bu ürünler yem 

sanayicileri tarafından düşük kalite nedeni ile düşük fiyatla alınmaktadır.   

Kuş zararı ile protein arasındaki korelasyonunda ise pozitif bir ilişki (Tablo 5)  ve regresyon 

analizinde ikisi arasındaki regresyon katsayı değerinin düşük (%13.40) olduğu tespit edilmiştir 

(Şekil 3). Kuş zararı yükseldikçe protein oranı da paralel olarak yükselmiştir. Kuş zararı oranı 

% 50 den fazla olan genotiplerin protein oranı % 16-18 arasında, protein oranı % 50 den az olan 

genotiplerin protein oranı ise % 13-15 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Kuşlar beslenirken 

erkenci genotipleri ve dolgun taneleri tercih ettikleri için geç başaklanan ve sonradan oluşan 

taneler ile başaklarda kuş zararına maruz kalmayan zayıf tanelerde nişasta oranı düşük olduğu 

için protein oranı doğal olarak yüksek çıkmaktadır. Çünkü nişasta oranı ile protein oranı 

arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır(Tablo 5).Kuş zararına maruz kalmış ürün ve yüksek 

protein oranına sahip olsa da bu ürünün birim alandaki verimi ise düşük olduğu için katma 

değeri de düşük olmaktadır.  
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Şekil 3. Kuş zararı ile protein oranı arasındaki 

regresyon eğrisi 

 

Şekil 4. Kuş zararı ile verim arasındaki 

regresyon eğrisi

Kuş zararı ile tane verimi korelasyonunda negatif bir ilişki olup(Tablo 5) regresyon analizinde  

ise katsayı değeri (47.85) olduğu tespit edilmiştir(Şekil 4). Regresyon analizi ile oluşturulan 

regresyon eğrisine bağtığımızda kuş zararının % 5-50 arasında değiştiği genotiplerin tane 

verimi dekara verimi 380-550 kg, kuş zararının % 50 den fazla olan genotiplerde ise tane 

veriminde oldukça düşüşler meydana geldiği ve dekara -200- 300 kg ürün alındığı tespit 

edilmiştir. Bu bölgede kuş zararına bağlı olarak oldukça yüksek oranda verim kayıplarının 

yaşandığı ve özellikle bu kayıp oranı iki sıralı ve erkenci genotiplerde daha belirgin olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

 

GT biplot tekniği ile kuş zararı ile diğer özellikler arasındaki belirlenmesi  

GT biplot tekniğinde özellikler arasındaki ilişki her iki özellik arasındaki vektörlerin açıları ile 

açıklanmaktadır. İki özelliğe ait vektörler arasındaki açı değeri  (>0--<90o) daraldıkça pozitif, 

açı değeri (90o>--<180o) arttıkça negatif bir ilişki olduğu farklı çalışmalarda birçok araştırıcı 

tarafındın belirtilmiştir(Kendal ve ark., 2014; Oral ve ark., 2018). GT biplot tekniği ile kuş 

zararı ile diğer özellikler arasındaki ilişki Şekil 2’ de gösterilmiştir.  
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Şekil 5. Kuş zararı ile özellikler arasındaki 

ilişki 

 

Şekil 6. Genotiplerin özellikler bakımından 

sıralanması

Kuş zararı(KZ) ile protein oranı(PO)na ait vektörler arasındaki açı değeri oldukça düşük 

olup iki özellik arasında yüksek bir pozitif korelasyon ilişkisi olduğunu göstermektedir(Şekil 

5, Tablo 5).Protein oranı hariç kuş zararı(KZ) ile diğer tüm özelliklere(TV, BS, BB, BTA, NO, 

BT, TNO) ait vektörlerin açlarına baktığımızda aralarında negatif bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Kuş zararı ile diğer kimi özellikler arasında düşük(KZ-TNO) seviyede negatif 

kimisi arasında ise yüksek(KZ-NO) negatif ilişki olduğunu özelliklere ait vektörlerin açılarına 

bakarak söylemek mümkündür. Kısacası iki özelliğe ait vektörler arasındaki açının durumu bize 

iki özellik arasındaki ilişkinin durumu hakkında görsel olarak çok şey ifade etmektedir. Bu 

nedenle GT biplot tekniği görsel olarak ilişkileri yorumlamada bize kolaylık sağlamaktadır. 

   Araştırmada incelenen tüm özelliklerin ortalama verileri üzerinden oluşturulan ve 

genotiplerin üstünlüklerine stabilite durumuna göre sıralayan ranking biplot metodu Şekil 6’ da 

gösterilmiştir. Çok özellikli çalışmalarda tüm özellikler bakımından genotiplerin üstünlükleri 

bakımından genotipleri stabilite(yatay) ve ortalama(dikey) temel eğrilerine sıralayan bir 

modeldir. Bu model birçok araştırmada ve birçok araştırıcı tarafından kullanılmıştır(Doğan ve 

ark., 2016;Kabak ve Akçura 2017;Kendal ve ark., 2014;Kılıç ve ark., 2012;Kılıç ve ark., 2018). 

Bu açıklamalar doğrultusunda Şekil 6 ‘da Vamıkhoca, Akhisar çeşitleri kuş zararının etkili 

olduğu bir çalışmada en stabil, 22 ve 24  nolu genotipler ise  stabil olmayan genotipler olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan 6 sıralı ve geç başaklanan genotiplerin çoğu tüm 

verilerin ortalamasını gösteren eğrinin (dikey eğri) üzerinde  yer alırken yıldızla belirtilen iki 

sıralı ve erken başaklanan genotiplerin çoğu ise ortalama eğrinin altında yer aldığı ve kuş 

zararına maruz kalan genotiplerin düşük verilere sahip olduğunu göstermektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 

 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kuş zararının geniş buğday alanları arasındaki dar arpa 

parsellerinde etkili olduğu Mardin ilinin Kızıltepe ilçesinde yürütülen bu çalışmada, protein 

oranı hariç kuş zararı ile  incelenen tüm özellikler arasında negatif bir ilişki olduğu, iki sıralı 

başak yapısına sahip ve erkenci olan arpaların daha fazla kuş zararına maruz kaldığı, altı sıralı 

başak yapısına sahip ve geçci olan arpaların daha az maruz kaldığı, kuş zararına bağlı olarak 

birim alandaki verimin düştüğü ve tanedeki kalite parametreleri dengesinin bozulduğu tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak bu bölgede(Suriye sınırında) yapılacak arpa yetiştiriciliğinde ve bu 

bölge için yapılacak ıslah çalışmalarında altı sıralı başak yapısına sahip orta erkenci olgunlaşma 

periyodu kısa süren genotip veya çeşitlerin tercih edilmesi önerilmektedir. Kuş zararının 

azalmasına bağlı olarak birim alandaki verim ve kaliteli ürün miktarı artacaktır. 
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Abstract 

 Determination of the most appropriate genotypes based on the multiple quality trait with a new 

method in plant breeding programs is quite important. Because, the corelations among quality 

parameters are effect to selection the best of genotypes based on multiple environmental 

conditions. In durum wheat breeding programs, some quality parameters (semolina color, 

protein content and mini sedimentation etc.) can produce any of our primary breeding purposes 

than others (hectoliter weight and thousand grain weight). For this reason in the study, the 

genotype by quality parameters (GQ) biplot approach was used to definite the best durum wheat 

candidate among 25 genotypes based on multi (five) quality parameters and two seasons. This 

study was carried out as rainfed in Diyarbakır conditions in 2011-2012 and 2012-2013 growing 

seasons. In the research, it was used 5 control varieties and 20 promising line as material. In the 

trial, founded according to the randomized blocks experimental design with 3 replications, it 

was investigated grain yield, test weight, thousand grain weight, protein content, semolina color 

and SDS value.the results was analyzed by GGE biplot methods. In the study, we examined 

some quality parameters in durum wheat genotypes. According to analysis of variance, 

significant differences (P<0.05 or P<0.01) were not determined for grain yield. The superiority 

of the genotypes was determined by the first two principal components (IPC1 and IPC2) and to 

create a two-dimensional GGE biplot. The total variation of both PC calculated only 65.58% of 

the variation. The results of the study indicated that majority of promising lines(2,11,14,18 and 

24) can be used as candidate to improve new varieties based on quality parameters in durum 

wheat breeding program. On the other hand, majority promising lines were effective on quality 

parameters than cultivars used in the study as control and some lines were suitable to select for 

special parameters(G23 for SDSm and G6 for HW). The study indicated that GGE biplot can 

be used to evaluate the genotypes as graphically to select the best genotypes for quality to 

improve new varieties. 

 

 

Verim ve Kalite parametrelerine Dayalı Makarnalık Buğday Genotiplerinin GGE Biplot 

tekniği ile Analizi 

 

Özet 

Bitki Islahı proğramları kapsamında çoklu kalite özelliklerine dayalı kaliteli yeni çeşitleri yeni 

modellerle belirlenmek oldukça önemlidir. Kalite parametreleri arasındaki korelasyon ilişkisi 

farklı çevrelere dayanarak en iyi genotipleri seçmek için etkilidir. Buğday Islah proğramlarında 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/randomized%20blocks
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/experimental%20design
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bazı kalite parametreleri( irmik rengi, protein oranı, mini sedimentasyon vb) diğer bazı kalite 

parametrelerinden (bin tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı) daha fazla bizim öncelikli ıslah 

amacımızı oluşturabilir. Bu nedenle araştırmada kalite parametreleri ile genotiplerden oluşan 

yeni GT biplot tekniği farklı çevrelerde kalite parametrelerine dayanan 25 adet genotip arasında 

en kaliteli yeni çeşit adaylarını tespit etmek için kullanılmıştır. Bu çalışma Diyarbakır yağışa 

dayalı şartlarında 2011-12 ve 2012-13 yetiştirme sezonlarında yürütülmüştür. Çalışmada 5 

standart çeşit ve 20 adet ileri kademede hat material olarak kullanılmıştır. Ayrıca denemeler 

tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı oluşturulmuştur. Araştırmada, tane 

verimi, hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı, irmik rengi, protein oranı ve mini sedimentasyon 

kalite parametreleri incelenmiş ve veriler GGE biplot tekniği ile değerlendirilmiştir. Çalışmada 

kalite parametreleri varyans analize göre değerlendirilmiş tane verimi bakımından genotipler 

arasında herhangi bir farklılık( p<0.01,p<0.05) tespit edilememiştir. Genotiplerin üstünlüğü iki 

yönlü GGE biplot temel bileşen analizi kullanılarak belirlenmiştir. Her iki PC nin toplam 

varyasyonunun genel varyasyona katkısı sadece % 65.58 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın 

sonuçları araştırmada kullanılan ileri kademedeki hatların çoğu(G2,G11,G14,G18 and G24) 

makarnalik buğday proğramlarinda yeni kaliteli çeşitleri geliştirmek için aday olabileceğini 

göstermiştir. Ayrıca araştırmada kullanılan ileri kademedeki hatların çoğu araştırmada standart 

olarak kullanılan çeşitlerden daha etkili ve bazı hatlar spesifik kalite parametreleri(G23 mini 

SDS ve G6 Hektolitre ağırlığı için) için uygun olduğu tespit edilmiştir. Araştırma GGE biplot 

metodunun  kaliteli yeni çeşitleri geliştirmek ve en iyi genotipleri seçmek için genotipleri 

grafiksel olarak değerlendirilebileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalite, Özelik, Makarnalık Buğday; GGE biplot.  

 

Giriş 

Ülkemizde makarnalık buğdayın üretiminin artırılması ile kalitesinin yükseltilmesi ve 

yurtdışına bağımlılığın azaltılması açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesinin konumu çok 

büyük bir öneme sahiptir( Kendal and Şener, 2015). Güneydoğu Anadolu Bölgesi, buğdayın ilk 

burada kültüre alınması yine buğdayın yabani ve yerel formlarını barındıran Karacadağ’a sahip 

olması nedeni ile yüksek bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde üretilen makarnalık buğdayın 

yaklaşık yarısı bu bölgemizde üretilmekte ve Dünyada en yüksek kaliteye sahip olduğu birçok 

araştırıcı tarafından da zikredilmektedir(Kendal, 2013, Tekdal ve ark., 2014). Güneydoğu 

Anadolu Bölgesinde yaşayan nüfusun çoğu doğrudan makarnalık buğday ürünleri(makarna, 

bulgur, kuskus, simit baklava vs) ile beslenmektedir.    

Ülkemizde makarnalık buğday ısla çalışmaları birçok kuruluşta ve çok sayıda araştırıcı 

tarafından devam edilmektedir. Islah programları kapsamında kışlık ve yazlık ıslah çalışmaları 

farklı kuruluşlarda yapılmaktadır. Hem yazlık hem de kışlık makarnalık buğday ıslah 

programları kapsamında yürütülen ıslah çalışmaları melezleme sonucu elde edilen veya 

ülkemizin de yer aldığı bazı uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen ıslah çalışmaları 

sonucunda elde edilen hatlar ile devam etmektedir. Son zamanlarda ıslah çalışmaları 

kapsamında oldukça verimli ve aynı zamanda kaliteli çeşitler geliştirilmiştir. Ancak makarnalık 

buğdayın çok farklı ürünlerde(makarna, bulgur, kuskus, simit, baklava vs) kullanılması nedeni 

ile çok farklı tüketici gruplarına hitap etmektedir. Tüketici grupları artıkça talepler de 

artmaktadır. Ayrıca günümüzde sağlıklı beslenme konusu gündemde yerini 
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korumaktadır(Tekdal ve ark., 2014). Yeni geliştirilen çeşitler verimli ve kaliteli olsa bile bu 

talepler karşısında yetersiz kalmakta ve ıslah çalışmaları daha kaliteli çeşitleri geliştirmek için 

devam etmektedir. Bu nedenle farklı ıslah yöntemleri ile elde edilen hatlar üzerinde seleksiyon 

yapılmakta ve en uygun hatlar seçilmekte ve bir ileri generasyona alınmaktadır. İleri kademeye 

gelen hatlar ise en yeni çeşitler ile kıyaslanarak her yöreye uygun daha kaliteli çeşitler 

geliştirmeye çalışılmaktadır(Oral  ve ark., 2018a). 

Bu çalışmada, ileri kademeye gelen hatlar makarnalık buğday açısından önemli olan bölge 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırlarında yer alan Diyarbakır ilinde mevcut yeni çeşitlerle 

kıyaslanarak en kaliteli tescil adayların belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Materyal ve yöntem: 

Çalışmada 20 adet ileri kademedeki hat(ICARDA dan temin edilen) ile 5 adet standart 

çeşit(yeni ve talep gören) materyal olarak kullanılmıştır(Tablo 1).  

Tablo 1. Çeşit/Hatların pedigrileri ve geliştiren kurumların çizelgesi 

No Hatların Pedigrisi 

01 YAVAROS 79 

02 
CHEN_1/TEZ/3/GUIL//CIT71/CII/4/SORA/PLATA_12/5/STOT//ALTAR 84/ALD/9/USDA595/3/D67.3/ RABI//CRA/4/ 

ALO/5/HUI/YAV_1/6/ARDENTE/7/HUI/YAV79/8/POD_9 

03 SILK_3/DIPPER_6/3/ACO89/DUKEM_4//5*ACO89/4/PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_ 

04 GUAYACAN INIA/GUANAY//PORRON_4/BEJAH_7/3/ VANRRIKSE_12/SNITAN 

05 ARTUKLU 

06 
LLARETA INIA/4/SKEST//HUI/TUB/3/SILVER /5/LHNKE/RASCON/ /CONA-D / 6/GREEN_32/ CHEN_7//SILVER_14/3/ 

DIPPER_2/BUSHEN_3/4/SNITA 

07 
CBC 509 CHILE/6/ECO/CMH76A.722//BIT/3/ALTAR 84/4/AJAIA_2/5/KJOVE_1/7/AJAIA_12/F3LOCAL 

(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/8/SOOTY_9/RASCON_37//WODUCK/CHAM_3 

08 
SOMAT_3/PHAX_1//TILO_1/LOTUS_4/3/GUANAY/5/NETTA_4/DUKEM_12//RASCON_19/3/SORA/2*PLATA_12/4/GREEN_

18/FOCHA_1//AIRON_1 

09 SNITAN/5/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13/3/SOMAT_3/4/SOOTY_9/RASCON_37/6/SNITAN 

10 EYYUBİ 

11 MINIMUS/COMB DUCK_2//CHAM_3/3/RCOL*2/4/SOMAT_4/INTER_8 

12 PLATA_6/GREEN_17/3/CHEN/AUK//BISU*2/5/PLATA_3//CREX/ALLA/3/SOMBRA_20/4/SILVER_14/MOEWE 

13 
TOPDY_18/FOCHA_1//ALTAR 84/3/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO. 

135.85)//PLATA_13/4/SOMAT_3/GREEN_22/5/VRKS_3/3/AJAIA_12/F3LOCAL(SEL.ETHIO.135.85)//PLATA_13 

14 PLATA_7/ILBOR_1//SOMAT_3/3/CABECA_2/PATKA_4//ZHONG ZUO/2*GREEN_3 

15 GÜNEY YILDIZI 

16 
UAYACAN INIA/GUANAY/10/LD357E/2*TC60//JO69/3/FGO/4/ GTA/5/SRN_1/6/TOTUS/7/ENTE/MEXI_2// HUI/4/ 

YAV_1/3/LD357E/2*TC60//JO69/8/SOMBRA_20/9/JUPARE C 2001 

17 
D357E/2*TC60//JO69/8/SOMBRA_20/9/JUPARE C 2001 ARTICO/AJAIA_3//HUALITA/10/PLATA_10/6 /MQUE/4 

/USDA573//QFN/AA_7/3/ALBA-D/5/AVO/HUI/7/PLATA_13/8/THKNEE_11/9/CHEN/ALTAR 

18 
LD357E/2*TC60//JO69/3/FGO/4/GTA/5/SRN_1/6/TOTUS/7/ENTE/MEXI_2//HUI/4/YAV_1/3/LD357E/2*TC60//JO69/8/SOMBRA

_20/9/JUPARE C 2001/10/SOMAT_3/PHAX_1//TILO_1/LOTUS_4/11/SOOTY_9/ RASCON_37//WODUCK/  

19 NUS/SULA//5*NUS/4/SULA/RBCE_2/3/HUI//CIT71/CII*2/5/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1 

20 ŞAHİNBEY 

21 
PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//QFN/AA_7/3/ALBA-D/5/AVO/HUI/7/PLATA_13/8/RAFI97/9/MALMUK_1/ 

SERRATOR_1/10/ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4/3/CANELO_9.1/11/SHAG_21/DIPPER_2//PATA_2/6/ARAM_7//CREX/.. 

22 
JO69ALTAR 84/BINTEPE 85/3/STOT//ALTAR 84/ALD/4/POD_11/YAZI_1/5/VANRRIKSE_12/SNITAN/6/SOOTY_9 

/RASCON_37//WODUCK/CHAM_3 

23 KOFA/3/SOMAT_3/PHAX_1//TILO_1/LOTUS_4 

24 
MOHAWK/10/PLATA_10/6/MQUE/4/USDA573//QFN/AA_7/3/ALBA-D/5/AVO/HUI/7/PLATA_13/8/THKNEE_11/9/ 

CHEN/ALTAR 84/3/HUI/POC//BUB/RUFO/4/FNFOOT 

25 ZÜHRE 
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Çalışma 2011-12 ve 2012-13 yetiştirme sezonlarında GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü deneme alanında tesadüf blokları deneme desenine göre üç 

tekrarlamalı yürütülmüştür. Denemeler her iki yetiştirme sezonunda en uygun ekim 

döneminde(Ekim ayında) ekilmiştir. Ekimde daha önce yapılan çalışmalarla belirlenen ve en 

uygun ekim normu olan m2 ye 450 adet tohum kullanılmıştır. Parsel büyüklüğü ekim 

döneminde 1.2 m genişlik ve 6 m2 uzunlukta ayarlanmış ve ekim yapılmış ancak ileriki 

aşamalarda her parselin iki kenarından(en) yarım metre alınmış ve 6 m2 üzerinden parseller 

hasat edilmiştir. Ayrıca ekimle birlikte dekara en uygun azot dozu olarak belirlenen dekara 6 

kg saf azot(N) ve 6 kg saf fosfor(P2O5) ve gelişme döneminde de yine 6 kg saf azot kardeşlenme 

döneminde her parsele uygulanmıştır. Yabancı ot ilaçlaması da yabancı otlar 2-4 yapraklı iken 

yapılmıştır. Gelişme dönemine ait iklim verileri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2.  Araştırmanın yürütüldüğü Diyarbakır iline ait yıllık ve uzun yıllar sıcaklık değerleri 

ve yağış miktarları 

Anonim meteor.gov.tr.2010 

İncelenen Özellikler: Tane verimi, hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı, protein oranı ve irmik 

rengi, mini sedimentasyon oranı üzerinde incelemeler yapılmıştır. 

 Araştırmadan elde edilen verilerin varyans, korelasyon ve regresyon analizleri JMP 7.0 

(Copyright © 2007 SAS Institute Inc.) proğramı kullanılmış ve önemli bulunan faktör 

ortalamaları A.Ö.F. testi ile gruplandırılmıştır. Ayrıca özellikler arasındaki ilişkileri görsel 

olarak göstermek için Genstat 12 versiyonu paket programı kullanılarak yapılmış ve elde edilen 

şekiller yorumlanmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Yapılan birleşik varyans analizlerinde; tane verimi bakımından genotipler arasında istatistiki 

anlamda önemli (P<0.01,<0.05) farklılıklar saptanmamıştır. Tane verimine ait varyans analiz 

tablosu Tablo 3’te, ortalama değerler ve önemlilik durumları ise Tablo 4 ve Tablo 5’ te 

verilmiştir. 

 

 

 

Aylar 
Ortalama Sıcaklık (0C) Yağış (mm) 

11-12 12-13 Uzun Yıl. 11-12 12-13 Uzun Yıl. 

Eylül 25.0 26.1 24.8 9.12 1.8 4.1 

Ekim 16.4 18.5 17.2 11.8 107.4 34.7 

Kasım 6.4 12.0 9.2 73.0 83.2 51.8 

Aralık 2.3 5.1 4.0 40.2 160.8 71.4 

Ocak 2.4 2.7 1.6 78.3 82.2 68.0 

Şubat 1.9 6.1 3.5 74.4 85.2 67.8 

Mart 5.1 9.5 8.5 44.0 19.8 67.3 

Nisan 15.2 14.5 13.8 26.2 39.4 68.7 

Mayıs 19.6 19.0 19.3 41.0 98.0 41.3 

Haziran 27.7 26.8 26.3 7.0 2.8 7.9 

Ort/Toplam   12.8   483.0 
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Tablo 3. Tane verimine ait varyans analiz tablosu  

Varyasyon  

Kaynakları 

Serbestlik 

Derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması F Oranı Prob > F 

Yıl 1 24125.8 24125.8 1.1956 0.3356 

Hata 1 4 80717.1 20179.3 4.463 0.0024 

Genotip 24 167662 6985.92 1.545 0.0718 

Yıl*genotip 24 128258 5344.06 1.1819 0.2781 

Hata 2 96 434064.5 4521.51     

Toplam 149 834827       

CV 10.93 

 

Araştırmada kullanılan genotiplere ait ortalama tane verimi 1. yıl 627.6 kg/da, 2. Yıl 602.3 

kg/da, her iki yılın ortalamasında 615 kg/da olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın yürütüldüğü 

2011-12 yetiştirme sezonunda en yüksek tane verimi 17 nolu genotipten(712.5 kg/da), en düşük 

tane verimi ise 16 nolu genotipten(520.2 kg/da) elde edilmiştir. Bir sonraki yetiştirme 

sezonunda(2012-13) ise en yüksek tane verimi 10 nolu kontrol çeşidinden(Eyyubi çeşidi-685.2 

kg/da), en düşük verim ise 16 nolu genotipten(514.2 kg/da) elde edilmiştir. Her iki yılın 

ortalamasında ise en yüksek verim 669.7 kg/da ile denemede kontrol olarak kullanılan 10 nolu 

Eyyubi çeşidinden elde edilirken, en düşük verim her iki yılda da en düşük verime(517.2 kg/da) 

sahip 16 nolu hatttan elde edilmiştir. Tane verimi yıllar arasındaki çevre faktörlerinden 

etkilendiği için her yetiştirme sezonunda farklı genotipler öne çıkabilmekte interaksiyonda ise  

genotipik olarak yüksek verim özelliğine sahip çeşit veya hatlar ilk sırada yer almaktadır. Bu 

durum bir çok araştırma sonuçlarında da belirtilmiştir. 

Genotiplere ait hektolitre ağırlığı verilerine baktığımızda 1. yıl, 78.8-85.7/ kg/hl, 2. yıl, 82.1-

87.4 kg/hl arasında değişim göstermiş, 1. yıl en yüksek hektolitre ağırlığı 18 nolu hattan, 2. Yıl 

en yüksek hektolitre ağırlığı ise 6 nolu hattan elde edilmiştir.Her iki yılın ortalama hektolitre 

ağırlığı 83.6 kg/hl olarak tespit edilmiş, en yüksek hektolitre ağırlığı 6 nolu hattan (86.0 kg/hl), 

en düşük hektolitre ağırlığı ise 7 nolu hattan(81.7 kg/hl) elde edilmiştir. Hektolitre ağırlığı 

genotipik bir özellik olduğu gibi belli oranda çevre faktörlerinden de etkilenmekte, genotipik 

olarak yüksek hektolitre özelliğine sahip genotipler sezonların ortalamalarında öne 

çıkmaktadır(Kendal ve ark., 2012; Tekdal ve Yıldırım, 2015).  

Bin tane ağırlığında 1. yıl, 31.8-41.5 g, 2. yıl, 37.5-52.5 g arasında değişim göstermiş, 1. yıl en 

yüksek bin tane ağırlığı 6 nolu hattan, 2. yıl en yüksek bin tane ağırlığı ise 20 nolu Şahinbey 

standart çeşidinden elde edilmiştir. Her iki yılın ortalama bin tane ağırlığı 37.5 g olarak tespit 

edilmiş, en yüksek bin tane ağırlığı her iki yılda da en yüksek değere sahip olan 20 nolu 

Şahinbey standart çeşitten (47.0 g), en düşük bin tane ağırlığı ise 17 nolu hattan(31.7 g) elde 

edilmiştir. Bin tane ağırlığı daha çok genotipik bir özellik olduğu gibi belli oranda çevre 

faktörlerinden de etkilenmekte, genotipik olarak yüksek bin tane ağırlığı özelliğine sahip 

genotipler sezonların ortalamalarında öne çıkmaktadır(Kılıç, 2014, Tekdal ve ark., 2014).  
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Tablo 4. Tane verimi, hektolitre ve bin tane ağırlığına ait ortalama değerler  

Genotipler 
Tane verimi 

(kg/da) 

Hektolitre Ağırlığı 

(kg/hl) 

Bin Tane Ağırlığı 

(g) 

 2011-12 2012-13 Ort. 2011-12 2012-13 Ort. 2011-12 2012-13 Ort. 

1 615.3 597.0 606.2 79.7 83.4 81.6 34.3 46.5 40.4 

2 626.6 594.0 610.3 79.6 83.0 81.3 31.5 42.0 36.8 

3 543.4 604.4 573.9 79.9 84.2 82.1 31.3 45.5 38.4 

4 668.2 533.5 600.8 83.0 86.5 84.7 32.8 42.0 37.4 

5 663.9 612.4 638.2 83.5 85.8 84.7 37.0 46.0 41.5 

6 617.3 591.3 604.3 84.7 87.4 86.0 39.5 46.5 43.0 

7 636.1 544.1 590.1 81.3 82.1 81.7 31.8 37.5 34.6 

8 666.7 561.6 614.2 82.3 85.6 84.0 33.3 42.0 37.6 

9 662.8 598.8 630.8 83.9 86.6 85.2 34.3 46.0 40.1 

10 654.1 685.2 669.7 83.6 87.2 85.4 36.8 50.0 43.4 

11 601.0 590.3 595.6 83.6 85.4 84.5 30.8 40.0 35.4 

12 606.3 631.2 618.8 83.1 85.5 84.3 31.5 37.5 34.5 

13 698.6 588.3 643.5 83.7 86.2 84.9 31.8 42.0 36.9 

14 683.4 618.2 650.8 79.2 85.8 82.5 28.0 43.5 35.8 

15 671.1 634.1 652.6 81.1 86.4 83.7 33.0 53.5 43.3 

16 520.2 514.2 517.2 78.8 84.9 81.8 33.0 46.5 39.8 

17 712.5 606.9 659.7 81.1 84.3 82.7 26.8 35.5 31.1 

18 596.5 671.3 633.9 85.7 85.4 85.6 24.8 41.5 33.1 

19 663.2 656.3 659.8 80.9 86.4 83.7 30.0 41.5 35.8 

20 614.7 541.0 577.9 81.5 85.7 83.6 41.5 52.5 47.0 

21 545.8 612.0 578.9 80.4 85.8 83.1 28.0 39.0 33.5 

22 608.1 611.7 609.9 81.0 85.4 83.2 31.5 46.5 39.0 

23 554.8 623.5 589.1 81.6 86.5 84.0 27.5 26.5 27.0 

24 641.4 619.2 630.3 81.0 85.0 83.0 31.5 42.0 36.8 

25 618.7 616.3 617.5 79.1 86.2 82.6 29.5 42.0 35.8 

Ortalama 627.6 602.3 615.0 81.7 85.5 83.6 32.1 43.0 37.5 

Min. 520.2 514.2  78.8 82.1  31.8 37.5  

Max. 712.5 685.2  85.7 87.4  41.5 52.5  

 

Protein oranı; 1. yıl, %13.6-17.3, 2. yıl, %11.3-14.2 arasında değişim göstermiş, 1. yıl en yüksek 

protein oranı denemede standart olarak kullanılan 25 nolu Zühre çeşidinden, 2. yıl en yüksek 

protein oranı ise 2 nolu hattan elde edilmiştir. Her iki yılın ortalama protein oranı %13.9 olarak 

tespit edilmiş, en yüksek protein oranı ikinci yılda da en yüksek değere sahip olan 25 nolu Zühre 

çeşidinden (% 15.0), en düşük protein oranı ise 11 nolu hattan(%12.9) elde edilmiştir. Protein 

oranı genotipik bir özellik olduğu gibi daha çok çevre faktörlerinden ve 

uygulamalardan(gübreleme,sulama) etkilenmekte, genotipik olarak yüksek protein oranına 

sahip genotipler uygulamalar düzenli yapıldığı takdirde sezonların ortalamalarında da öne 

çıkmaktadır(Kendal ve ark., 2012, Kılıç ve Yağbasanlar, 2010).  
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Tablo 4. Protein oranı, irmik rengi ve mini sedimentasyon ait ortalama değerler  

Genotipler 
Protein oranı 

(%) 

İrmik rengi 

 

Mini sedimentasyon 

(ml) 

 2011-12 2012-13 Ort. 2011-12 2012-13 Ort. 2011-12 2011-12 Ort. 

1 15.3 12.8 14.0 22.2 22.0 22.1 16.0 20.0 18.0 

2 15.4 14.2 14.8 22.1 22.2 22.2 18.0 22.0 20.0 

3 15.4 12.7 14.1 23.7 23.5 23.6 18.0 19.5 18.8 

4 15.6 13.0 14.3 23.2 23.0 23.1 20.0 21.5 20.8 

5 14.9 12.4 13.6 21.6 21.6 21.6 15.0 15.5 15.3 

6 14.0 12.5 13.2 22.8 25.1 23.9 16.0 14.5 15.3 

7 13.8 12.6 13.2 23.8 23.5 23.6 16.0 23.0 19.5 

8 14.7 12.7 13.7 23.9 23.2 23.6 16.0 17.5 16.8 

9 15.7 12.9 14.3 23.4 23.3 23.3 15.0 21.5 18.3 

10 14.5 12.7 13.6 21.1 20.7 20.9 15.0 17.5 16.3 

11 13.6 12.1 12.9 23.0 23.7 23.4 17.0 20.8 18.9 

12 14.5 12.2 13.4 22.1 23.4 22.8 20.0 20.5 20.3 

13 14.0 12.6 13.3 21.5 22.6 22.1 16.0 23.0 19.5 

14 13.8 12.1 13.0 24.9 23.9 24.4 19.0 21.5 20.3 

15 15.9 13.6 14.8 23.7 18.4 21.0 20.0 11.5 15.8 

16 15.6 13.4 14.5 22.8 21.1 22.0 21.0 21.0 21.0 

17 15.7 11.3 13.5 22.6 22.5 22.6 23.0 20.5 21.8 

18 17.1 11.3 14.2 23.6 22.9 23.3 22.0 20.0 21.0 

19 15.8 12.6 14.2 24.3 23.4 23.9 21.0 20.5 20.8 

20 15.8 12.2 14.0 19.0 18.3 18.6 11.0 10.5 10.8 

21 15.8 11.8 13.8 24.5 21.8 23.2 20.0 21.5 20.8 

22 16.1 13.0 14.6 24.5 23.8 24.2 20.0 23.8 21.9 

23 15.9 12.1 14.0 23.2 22.7 23.0 22.0 19.5 20.8 

24 15.4 12.0 13.7 25.1 24.2 24.7 20.0 19.0 19.5 

25 17.3 12.6 15.0 23.3 22.0 22.6 17.0 22.0 19.5 

Ortalama 15.3 12.5 13.9 23.0 22.5 22.8 18.2 19.5 18.8 

Min. 13.6 11.3  19.0 18.3  11.0 10.5  

Max. 17.3 14.2  25.1 25.1  23.0 23.8  

 

İrmik rengi; 1. yıl, %19.6-25.1, 2. yıl, %18.3-25.1 arasında değişim göstermiş, 1. yıl en yüksek 

irnmik rengi 24 nolu hattan, 2. yıl en irmik rengi oranı ise 6 nolu hattan elde edilmiştir. Her iki 

yılın ortalama irmik rengi %22.8 olarak tespit edilmiş, en yüksek irmik rengi oranı birinci yılda 

da en yüksek değere sahip olan 24 nolu hattan (% 24.7), en düşük irmik rengi ise 20 nolu 

Şahinbey standart çeşidinden(%18.6) elde edilmiştir. İrmik rengi genotipik bir özellik olduğu 

gibi daha çevre faktörlerinden de etkilenmekte, genotipik olarak yüksek irmik rengine sahip 

genotipler sezonların farklılıklarından da etkilenmektedirler(Kendal, 2013; Kendal ve Şener, 

2015; Tekdal ve ark., 2014). .  

Mini sedimentasyon; 1. yıl, 11.0-23.0 ml, 2. yıl, 10.5-23.8 ml arasında değişim göstermiş, 1. yıl 

en yüksek sedimentasyon değeri 17 nolu hattan, 2. yıl en sedimentasyon değeri ise 22 nolu 
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hattan elde edilmiştir. Her iki yılın ortalama mini sedmentasyon değeri 18.8 ml olarak tespit 

edilmiş, en yüksek sedimentasyon değeri 2. yılda da en yüksek değere sahip olan 22 nolu hattan 

(% 21.8), en düşük sedimentasyon değeri ise 20 nolu Şahinbey standart çeşidinden(10.8 ml) 

elde edilmiştir. Mini sedimentasyon daha çok genotipik bir kalite kriteri olup çevre 

faktörlerinden de kısmi etkilenmekte, genotipik olarak yüksek sedimentasyon değerine sahip 

genotipler sezonların farklılıklarından çok az etkilenmektedir(Kendal, 2013; Kendal ve Şener, 

2015; Tekdal ve ark., 2014; Tekdal ve ark., 2018).  

 

GT biplot tekniği ile genotip ile kalite parametreleri arasındaki ilişkilerin Belirlenmesi 

GT biplot tekniği ile makarnalık buğdayda genotipler ile kalite parametreleri arasındaki ilişkiler 

farklı biplot şekilleri ile (Şekil 1-4)gösterilmiştir. Temel bileşen analizlerinde 1. Temel bileşen 

varyasyonun % 39.51, ikinci temel bileşen % 26.07, her iki temel bileşen toplam varyasyonun 

ancak % 65.582ini açıklamaktadır. PCI’ in etki oranı PC2 den daha yüksek olması istenen bir 

durumdur. Biplot tekniği ile elde edilen şekillerle farklı açılardan genotiplerin kalite 

parametreleri bakımından genel durumları hakkında bize fikir vermektedir. Ortalama veriler 

üzerinden oluşturulan scatter plotta genotipler ile kalite parametreleri ve kalite parametreleri 

arasındaki ilişkiler Şekil 1’de gösterilmiştir. 

GT biplot tekniğinde özellikler arasındaki ilişki her iki özellik arasındaki vektörlerin açıları ile 

açıklanmaktadır. İki özelliğe ait vektörler arasındaki açı değeri  (>0--<90o) daraldıkça pozitif, 

açı değeri (90o>--<180o) arttıkça negatif bir ilişki olduğu farklı çalışmalarda birçok araştırıcı 

tarafındın belirtilmiştir(Kendal ve Şener., 2015; Oral ve ark., 2018b). Tane verimi ile hektolitre 

ağırlığı ile İrmik rengi ve mini sedimentasyon parametreleri arasında güçlü pozitif ilişki 

görülürken, protein oranı ile bintane ağırlığı ile bu özelikler arasında ise negatif bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. Çalışmada standart olarak kullanılan çeşitlerin bin tane ağırlığı, verim ve 

hektolitre ağırlığı vektörlerine yakın konumlandıklarından dolayı bu parametreler bakımından 

iyi sonuçlara sahip oldukları ancak özellikle irmik rengi, mini sedimentasyon ve protein oranı 

vektörlerinden uzak oldukları için de bu kalite parametreler bakımından zayıf oldukları tespit 

edilmiştir. Ancak araştırmada kullanılan ileri kademedeki hatlardan çoğu(G14,G17,G11,G23, 

G24 G7 vs) irmik rengi mini sedimentasyon ve protein oranı bakımından yüksek ve verim ile 

hektolitre ve bin tane ağırlığı bakımından da tatminkar sonuçlara sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Araştırmada standar olarak kullanılan Şahinbey çeşidi bin tane ağırlığı bakımından 

diğer parametreler bakımından oldukça zayıf olduğu anlaşılmıştır. 
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Şekil 1. Genotipler ile özellikler arasındaki 

ilişki 

 
Şekil 2. Genotiplerin özellikler bakımından 

stabilitesi 

 
Şekil 3. Genotip özellik ilişkisini gösteren 

sektör analizi 

 

 
Şekil 4. Özellikler bakımından en ideal 

genotip ve diğer genotiplerin durumu 

Çok özellikli çalışmalarda hem özelliklerin gruplandırılmasında hem de her grupta yer alan 

özellikler bakımından en iyi genotipler sektör analizi ile tespit edilmektedir(Şekil 3).Sektörler 

y dikey çizgisin pozitif değerlerinden başlayarak sıra ile numaralandırılır( sektör 1,2,3…).Bu 

açıklamaya göre ilk sektörde sadece bin tane ağırlığı parametresi yer almış ve Şahinbey çeşidi 

bin tane ağırlığı bakımından en yüksek değere sahip olduğu ve ayrıca Güneyyıldızı çeşidi de 

bin tane ağırlığı ile ilişkilendirilmiştir. Tane verimi ve hektolitre ağırlığı aynı grup ve 

sektörde(ikinci) yer almış ve yüksek oranda Eyyubi ve G6 ile ilişkilendirilmiş dolayısıyla bu 

iki genotipin bu özellikler bakımından oldukça yüksek ve tatminkâr sonuçlara sahip oldukları 

tespit edilmiştir.3. ve 4. sektörlerde herhangi bir parametre yer almamıştır. İrmik rengi 5. 

Sektörde yer almış ve birçok genotip aynı sektörde yer alarak bu genotiplerin bu kalite 
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parametresi bakımından oldukça iyi olduğu ve G14 bu sekterde bu kalite parametresi 

bakımından en yüksek değerlere sahiptir. Mini sedimentasyon ise tek başına 6. Sektörde yer 

almış ve G23 nolu genotip bu kalite parametresi bakımından en yüksek değerlere sahip genotip 

ve bu genotiple birlikte çok sayıda genotip bu sektörde yer alarak mini seidmentasyon 

bakımından iyi sonuçlara sahip oldukları tespit edilmiştir. Protein oranı tek başına 7. Sektörde 

yer almış ve G6 protein oranı bakımından en yüksek ve tatminkar sonuçlara sahip olduğu ve bu 

genotiple birlikte G2 ve Zühre gibi başka genotiplerde bu sektörde yer alarak protein oranı 

bakımından tatminkar değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu grafikte hem parametreler 

arasında ilişkiler tespit edilebildiği gibi her grupta yer alan özellikler ile özel uyum yeteneği 

yüksek genotipler rahatlıkla tespit edilebilmektedir(Kendal ve  ark., 2014; Tekdal ve ark., 

2018).  

Çok özellikli çalışmalarda tüm özellikler bakımından temsili bir ideal merkezi bölge oluşturup 

en ideal genotipleri de bu ideal merkezi bölgeye olan yakınlıklarına göre belirleyen comparison 

biplot analizi Şekil 4’ te gösterilmektedir. Bu açıklamaya göre ideal merkezi bölgede sadece 

G14 yer alırken bu genotipin tüm özellikler bakımından en ideal olduğu ve G11, G13 ve G17 

de bu merkeze yakın olan genotipler oldukları ve tatminkar sonuçlara sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Ortalama yatay çizginin altında yer alan genotipler (Şahinbey, Güneyyıldızı ve G6 

vs) ise tercih edilmeyecek genotip olarak sınıflandırılabilmek mümkündür (Kılıç ve ark., 2018). 

GT biplot tekniği tüm yönleri ile şekilsel olarak genotipler ile incelenen kalite parametreleri 

arasındaki ilişkileri ve özellikler arasındaki ilişkileri açık bir şekilde yorumlamamıza imkan 

veren başarılı bir metod olduğu bu çalışma ile de ortaya konulmuştur. Benzer çalışmalarda da 

rahatlıkla kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Makarnalık buğday genotiplerinde tane verimi ve kalite parametrelerinin incelendiği bu 

araştırmada standart olarak kullanılan  yeni çeşitlerin  kalite kriterleri bakımından çalışmada 

ileri hat  olarak kullanılan  genotiplere göre oldukça geride kaldığı  ve çalışmanın sonucu 

amacına ulaştığı tespit edilmiştir. Özellikle G11, G13, G17 ve daha birçok genotip incelenen 

son kalite parametreleri bakımından oldukça iyi sonuçlara sahip oldukları ve her biri kaliteli 

çeşit adayı olarak değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca GT biplot tekniği tüm 

yönleri ile şekilsel olarak genotipler ile incelenen kalite parametreleri arasındaki ilişkileri ve 

özellikler arasındaki ilişkileri açık bir şekilde yorumlamamıza imkan veren başarılı bir metod 

olduğu bu çalışma ile de ortaya konulmuştur. 
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CRYPTOGRAPHY AND TRANSFORMATION OF MONEY 
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Nigde Omer Halisdemir University 

 

Abstract 

Cryptography; is a set of mathematical methods that work to provide information security 

concepts such as confidentiality, authentication, integrity. This process, which began with the 

Greek mathematician Polybius, took its place in history by assigning numbers to letters, 

syllables and later texts. With the self-improvement of mathematics, it broke new ground in 

cryptology and became an indispensable means of use in politics, economics and, moreover, in 

wars. While it is a secret technique used by the military and diplomatic employees of several 

governments until the 1970s, cryptography which has undergone a great change after this date 

has now become an interdisciplinary branch. The birth of money goes back to the Lydian’s as 

it is known. Tramp (the same exchange) economy that the difference between the nominal value 

of money and the material value of the process started the journey of money. The banking 

system developed and instead of commodity money, money-based economic science began to 

take shape. In the world today’s nearest credit card technology finds place in 1950s. Turkey, 

met with a credit card in 1968 and card use has increased in 1987 with the first Automatic Teller 

Machine (ATM). The high progress in technology over the last 20 years has led to both the 

importance of cryptology and the transformation of money. The breaking of very difficult 

encryption methods ensures the security of credit cards and banks, while the last step in the 

transformation of money manifests itself with crypto coins. The crypto coins, which are under 

the name of Satoshi Nakamoto, have been occupying the economics literature for nearly 10 

years. This study, which explains the process of cryptography with the transformation of money 

by mathematical and economic methods, tries to bring an expansion to crypto money and the 

mathematical logic behind it. 

 

Keywords: Cryptography, Crypto Money, Economy, Mathematics 

 

Özet 

Kriptografi; gizlilik, kimlik denetimi, bütünlük gibi bilgi güvenliği kavramlarını sağlamak için 

çalışan matematiksel yöntemler bütünüdür. Yunan matematikçi Polybius’la başlayan bu süreç 

harflere, hecelere ve daha sonra metinlere sayı atamak yoluyla tarihteki yerini almıştır. Süreç 

matematiğin kendini geliştirmesiyle şifre biliminde çığır açmış siyasette, iktisatta ve dahası 

savaşlarda vazgeçilmez kullanım araçları haline gelmiştir. 1970’lere kadar bir kaç hükümetin 

askeri ve diplomatik çalışanlarının bildiği halktan gizli saklı kullanılan “gizli” bir teknik iken 

bu tarihten sonra büyük bir değişim geçiren kriptografi günümüzde disiplinler arası bir bilim 

dalı haline gelmiştir. Paranın doğuşu ise bilindiği üzere Lidyalılara kadar uzanmaktadır. 

Trampa( ayni mübadele) ekonomisi yani paranın itibari değeri ile maddi değeri arasında fark 
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olmadığı süreç paranın yolculuğunu başlatmıştır. Banka sisteminin gelişip mal para yerine kâğıt 

para ile yerleşik iktisat bilimi de şekillenmeye başlamıştır. Dünyada günümüz teknolojisine en 

yakın kredi kartı 1950lere dayanırken, Türkiye 1968 yılında kredi kartı ile tanışmış, 1987’de 

ise ilk ATM ile kullanımı artmıştır.  Son 20 yılda teknolojideki yüksek ilerleme hem kriptoloji 

biliminin önemini göstermiş hem de paranın dönüşüm geçirmesine neden olmuştur. Kırılması 

çok zor şifreleme yöntemleri kredi kartları ve bankaların güvenliğini sağlarken, paranın 

dönüşümdeki son adım kripto paralar ile kendini göstermektedir. Satoshi Nakamoto ismiyle 

gündeme oturan kripto paralar yaklaşık 10 yıldır iktisat literatürünü meşgul etmektedir. 

Kriptografinin paranın dönüşümü ile sürecini matematiksel ve iktisadi yöntemlerle açıklayan 

bu çalışma kripto para ve arkasındaki matematiksel mantığa bir açılım getirmeye çalışmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kriptografi, Kripto Para, Ekonomi, Matematik 

 

GİRİŞ 

Gizlilik ve bilgi güvenliği insanlık tarihi kadar eski konulardır. İki kişi arasında dahi, kişilerin 

bireysel içgüdülerine bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. Köyler, kasabalar, ilçeler ve 

şehirler derken tüm dünyayı oluşturan ülkeler oluşmuştur. Gerek toprak güvenliği gerekse 

teknolojik bilgi güvenliği ülkelerin bütçelerinde önemli paya sahiptir. İnternetin yaygınlaşması 

ve teknolojinin gelişmesiyle bilgi artmakta, bilgiye erişim ve bilginin el değiştirmesi hız 

kazanmaktadır. Hayatın her aşamasında e-devlet, e-mail, banka, blog ve ticari sayfa üyelikleri 

gibi kişisel bilgilerin güvenliğinden,  bu ticari işletmelerin ve ülkelerin açısından bakıldığında 

da müşteri, hesap ve mal güvenliği önem arz etmektedir. Güvenliğin sağlanması parola ve şifre 

işlemleri ile sağlanmaktadır. Literatürde kriptografi ve uygulama alanları ile ilgili çalışmalar 

son 10-15 yıllık periyotta hız kazanmıştır. Özellikle paranın evrimi ile kripto paralardaki 

gelişmeler bitcoin ile ilgili çalışmaların da artmasına neden olmuştur.   

Nakamoto (2008) çalışmasında bitcoin tanımını ilk defa vererek dünyaya tanıtmıştır. Ona göre 

bitcoin merkezi bir otoriteye gerek duymadan elektronik paranın bir taraftan diğerine tamamen 

açık kodlarla transferidir. Çalışmasını matematiksel gösterimlerle destekleyerek bitirmiştir.  

Akleylek, Yıldırım ve Tok(2011) çalışmalarında kriptoloji ve uygulama alanlarını ele 

almışlardır. Temel kavramlara değinerek elektronik imzanın kullanıldığı açık anahtar altyapısı 

ve güncel uygulamalarını anlatmışlardır.  

Coşkun ve Ülker (2013) çalışmalarında ulusal bilgi güvenliğini ön plana çıkararak kriptagrafik 

bir algoritma üzerinde durmaktadırlar. Çalışmalarında geliştirdikleri algoritmanın daha önce 

kullanılmadığına vurgu yapan yazarlar saldırı tekniklerinden harf frekans analizine karşı 

güvenilirliği incelemişlerdir.   

 İçellioğlu ve Öztürk (2017) çalışmalarında Bitcoin ve işleyişini anlatmışlardır. Ayrıca 

2013-2017 yılları arası veriler kullanarak Bitcoin ile Dolar, Euro, Pound, Yen ve Yuan arasında 

bir ilişki aranmış fakat bulunamamıştır.   

 Alpago (2018) “Bitcoinden Selfcoin’e Kripto Para” isimli makalesinde kripto para 

yapılarını ve bunun mevcut para sistemi içindeki yerini karşılaştırmalı bir analizle vermektedir. 

Yazar, kripto para yapılarının güvenliğinin ve yasal takibinin zor olması durumunun sistemin 

daha çok yol kat etmesi gerekliliği şeklinde yorumlamıştır.  
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Cengiz (2018) çalışmasında Bitcoin’in ortaya çıkışı, tarihsel süreci ve diğer mevcut paralardan 

farkını değerlendirmiştir. Ayrıca avantaj ve dezavantajları hakkında bilgiler vermiştir.     

Şahin (2018) 02.02.2012-09.01.2018 tarihleri arasındaki Bitcoin günlük kapanış fiyatları 

kullanarak analiz etmiştir. Çalışmada yapay sinir ağları ve ARIMA modeli ile başarılı sonuçlar 

elde edilmiştir.  

 Şahin ve Özkan (2018) çalışmalarında Blockchain teknolojisi ve Bitcoin hakkında 

bilgiler verdikten sonra asimetrik volatilitenin belirlenmesi amacıyla ARCH, GARCH, 

EGARCH ve TARCH modelleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda volatilite için uygun modelin 

TARCH yöntemi olduğu bulunmuştur. 

 Bu çalışmada sırasıyla şifre bilimi ve matematikteki yeri hakkında bilgi verildikten 

sonra tarihsel süreçte paranın evrilmesi anlatılmıştır. Daha sonra kriptografi ve parasal etkileşim 

olumlu ve olumsuz anlamda değerlendirilecektir.  Diğer çalışmalardan farklı olarak 

kriptografinin matematiksel altyapısı ve şifre biliminin parasal etkilişimlerinin bir arada yer 

alması önem kazanmaktadır.    

 

ŞİFRE BİLİMİ VE MATEMATİKTEKİ YERİ  

Kriptografinin tarihinin MÖ 200 yıllarına dayandığı bilinmektedir. Kriptografi kısaca şifre 

bilimidir. Milattan önce ilk şifreleme metodları çok ilkel yerine koyma şeklinde yapılmıştır. 

Yunan matematikçi Polybius belirlediği metni gönderirken, harfler için önceden belirlediği sayı 

karşılıklarını alıcıya ulaştırmıştır. Mesela “ev” harf grubunu “e” 19 ve “v” 03’ü gösterecek 

şekilde 1903 olarak iletmektedir. Alıcı ise bu şifreleme yöntemini bildiği için şifreyi tersine bir 

işlemle “19” için “e” ve “03” için “v” yazarak “ev” olduğunu öğrenecektir. Polybius şifresine 

en yakın şifre Roma Kralı Julius Ceasar’ın şifresidir. Ceasar, kullandığı alfabeye göre 

varsayalım bu muvcut Türkiye’de kullanılan latin alfabesi olsun. Kullanılan harf için 3 

sonrakini kullanarak şifreli metni göndermiştir. Alıcı ise deşifre için gelen metindeki her harf 

için 3 geriye giderek ana metni bulacaktır. Mesela “ak” için “çn” şifreli olarak 

gönderilmektedir. “çn” ifadesini gören alıcı ise 3 harf geri giderek “ak” metnini 

bulacaktır(Sevinç, 2009, s.4-6). Bu şifreleme yöntemi, Arap matematikçi El-Kindi tarafından 

800 yıl sonra çözmüştür(http8; Koçak ve Erdoğan, 2013.s.176).  Harf yerine harf koyma 

yönteminde kullanılan dilin özelliklerine göre mesela Türkçe’de en çok kullanılan harf “a” 

olduğu için şifreli metinde en çok kullanılan harf bulunarak matematiksel sistem çabuk 

çözülmüştür. Benzer şekilde şifreleme yöntemleri yaklaşık 2000 yıl boyunca değişim 

göstermemiştir. Bu tür şifreleme yöntemlerine simetrik kriptografi denmektedir.  

 

 

 

Şekil 1. Enigma Şifre Makinesi  
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Kaynak: http5 

 

Daha sonraki dönemlerde bu işlem yerine ikişerli ya da üçerli şifreleme yöntemleri izlenmiştir. 

Bu konuda tarihteki en önemli ve taktiksel olarak en iyi şifreleme yöntemi 1928-1945 yılları 

arasında kullanılan Enigma isimli daktiloya benzer bir şifreleme makinesidir. Şekil 1’de 

görülen Enigma, grup olarak şifrelediği metinlere karşılık gelen harfleri her seferinde 

değiştirmektedir. Böylece şifrenin kırılması zorlaştırılmıştır. Elektronik bilgisayarların icadı ve 

kullanılmaya başlanması ile Fransız matematikçi Fermat’ın (1601-1665), İsviçreli bilim adamı 

Euler’in (1707-1783) ve Galois’in (1811-1832) grup teorisinin matematiksel altyapısı 

kullanılmaya başlanmıştır. Fermat ve Euler’ın asal sayıları kullanarak oluşturdukları Fermat’ın 

Küçük Teoremi ve Euler’in bunu genelleştirmesi, erken yaşta ölen Galois’in grup teorisi ile 

birleştirilmiştir(Schneider, 1996;Stallings. 2006; Koblitz, 1994).    

II. Dünya Savaşı sonrasında kriptografi bir diğer adıyla kriptolojinin matematik dünyasında çok 

daha emin adımlarla ilerlemeye başlamıştır. 1970’li yılların başlarında, IBM mühendisleri 

tarafından tasarlanan LUCIFER adlı blok şifreleme algoritmasının Claude Shannon’un 1949’da 

yazdığı “Gizli Sistemlerin Haberleşme Teorisi” adlı makalesindeki ilkelere dayandırıldığı 

görülmektedir. Bu algoritma daha sonra NSA ( ABD Ulusal Güvenlik Ajansı) tarafından elden 

geçirilmiş ve 1976’da NBS (ABD Ulusal Standart Büro) tarafından, DES (Veri Şifreleme 

Standardı) ismiyle ABD’nin kullanılan ilk resmi şifreleme algoritması olmuştur. 

 

Şekil 2. Simetrik Şifreleme 

 
Kaynak: Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.(Bektaş, 2006.) 

DES şifreleme sistemi 64 bit blok uzunluğunda, 56 bit anahtar boyu olan bir blok şifreleme 

algoritmasıdır. DES ile aynı dönemlerde Diffie &Helman açık kod ile iki tarafın, güvenli 
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anahtarı taşıma protokolü, büyük ilgiyle karşılanmıştır. Asal sayılar ve ters fonksiyonların 

yanına bu sistem ile logaritmanın gizemi de dâhil edilmiştir. 1900’lü yıllara kadar hâkimiyetini 

koruyan simetrik kriptografi, açık anahtarlı sistemler ile yerini asimetrik kriptografiye 

bırakmıştır.  

 

Şekil 3. Asimetrik Şifreleme 

  
Kaynak: Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.(Bektaş, 2006.) 

 

Diffie&Helman ile açık anahtarlı kriptografiye geçiş yapılırken RSA(Ron Rivest, Adi Shamir , 

Leonard Adelman) şifreleme tekniği baş harflerini oluşturan bilim insanları tarafından literatüre 

kazandırılmıştır. 1977 yılında ortaya atılan bu yöntemde sayılar teorisinden faydalanılmış ve 

büyük sayıların asal çarpanlarına ayrılma ilkesine dayanmaktadır. 1990’lı yılların sonunda 

doğrusal kripto analizin bulunup uygulanması, DES’in kırılabileceğini ortaya koymuştur. 

1980lerin sonu 1990’lı yıllarda bulunan şifreleme yöntemlerine karşı oluşturulan deşifre 

yöntemleri DES’in itibar kaybetmesine yol açmıştır. Bu gelişme neticesinde, 2001 yılında 

Vincent Rijmen ve Joan Daeman isimli iki Belçika’lı şifre uzmanının tasarladığı AES(Gelişmiş 

Şifreleme Standardı) yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır(http6; Sevinç, 2009; Güven ve 

Şahinöz, 2018, s.52-53).  Kriptografide temel amaçlar şu şekildedir: (i) Bilgi istenmeyen bir 

zamanda istenmeyen kişiler tarafından ele geçirilmemiş olmalıdır(Gizlilik-confidentiality). (ii) 

Gönderilen iletinin değiştirilmeden ulaşmış olması gerekir(Bütünlük-integrity). (iii) Gönderen 

ve alan tarafların kimlikleri denetlenmelidir(Kimlik Denetimi-authentication). (iv) Şifreli metin 

rastgele karakterlermiş gibi görünmelidir(Random Olma).( http7)  

 

TARİHSEL SÜREÇTE PARA 

Para, hesap birimi ve değer saklama aracı gibi fonksiyonlara sahip günlük yaşamda insanların 

genel kabul gördüğü mübadele aracıdır. En temel özellikleri; bozulmaması, homojenlik, 

bölünebilirlik, taklit edilememesi, zaman içinde değerini koruması ve taşınmaya elverişli 

olmasıdır(Parasız, 2003; Ünsal, 2017). Para, para ve banka endüstrisi tarafından üretilen ve 

satılan bir servis sağlayıcı üründür. Paranın öncesinde trampa ekonomisinde malların mal ile 

değiş tokuşu ile ticaret sağlanmaktadır. Bu şekildeki ticarette en önemli sorun, alıcı ile satıcının 

aynı takası kabul etmemesi ihtimalidir. Bu durumu çözebilecek bir aracı, ticarette büyük bir 

rahatlamaya neden olacaktır. Örneğin tuz, deniz kabuğu gibi ürünler çapraz fiyatların 
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oluşturulması için kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde, Altın, gümüş, bakır gibi değerli 

madenler külçe, çubuk ve küçük parçalar halinde değerlendirilmiştir.  Paranın ekonomik 

mübadeleyi kolaylaştırma amacıyla ortaya çıkması yanında gömüleme amacıyla da tarihteki 

yerini aldığı görülmektedir. İlk kullanımları, para özelliği taşıyan kıymetli malların üretilip 

tanrılara hediye etmek için stoklanmasıdır(Parasız, 1998, s.3-7; Özatay, 2013, s.27-28; Paya, 

1998, s.18-32). Zaman içinde bunun için birçok nesne kullanılmıştır. Bu nesneler arasında en 

çok kabul gören altın olmuştur. L.V Misses paranın bir tüketim malı değil değişim malı olduğu 

üzerine vurgu yapmıştır. Bunu destekler bir görüş ise W. Römpke’den gelmiştir. Ona göre para 

ölümsüzdür, diğer mallar ise fiziki doyum sağladığından ölümlüdürler. Ayrıca paranın 

dolaşıma ait tatmine hizmet ettiğini de eklemiştir(Bulut, 2005, s.62-63).   

Şekil 4‘de görüldüğü üzere yedi aşamada para rejimleri tarihteki yerini almıştır. En temel 

anlamda ise para rejimleri sırasıyla metal(commodity) para, kâğıt(fiat) para ve maddi bir obje 

ile temsil edilmeyen banka parası olmak üzere üç aşamalı bir evrim geçirmiştir. Metal paranın 

özünde mal olması sahibi olanın doğrudan fayda gördüğünün göstergesidir. Metal parayla 

yapılan alışveriş, bu manada sanki trampa ekonomisini de anımsatmaktadır. Özellikle 

durgunluk dönemlerinde( savaş, enflasyon, vs) metal paradaki sıkıntılar gün yüzüne çıkmıştır. 

Parada metal kullanımını metal sikkeler izlemiştir. İlk kullanımları milattan önce dört binli 

yıllara kadar dayanmaktadır. Ortaçağ dönemlerinde gümüş para rejimleri ön plana çıkmaktadır. 

Altın sikkelerin kullanımı gümüş kullanımıyla birlikte olmuştur. Ülkelerin altın ve gümüşü bir 

arada kullandığı bimetal sistemlerinde altın ve gümüş arasında bir oran belirlenerek birbiri 

cinsine çevrilebilmektedirler. Aha çok kullanımda olan metal paranın dolaşımdaki parayı 

kovmasına Gresham Kanunu denilmektedir(Ünsal, 2017, s.569). 

Kâğıt paranın daha kolay taşınıp saklanabilmesi ve kıymetli metallerin kıt olması, metal 

paradan kâğıt paraya geçişi hızlandırmıştır. Ticaretin uluslararasılaşmış olması ve gelişmesi ile 

kâğıt para metal parayı dışlamıştır(Paya, 1998, s.31; Çağlar, 2003, s.12-13).  

Kağıt para kullanımı, ilk defa Çinliler tarafından denenmiştir. Karşılığı olmayan tamamen güce 

dayalı çıkarılan bir para olarak kalmıştır. Bugünkü kullanılan haliyle kağıt para ise İtalyan asıllı 

Lombard’lar ile anılmaktadır. Tüccarların parasını saklayan bankerler olarak nitelendirebilirler. 

Bu bankerlerin yaptığı iş alacaklandırma, borçlandırma ve ciro işlemleri şeklinde ele alınırsa, 

ilk banka tecrübeleri olarak değerlendirilebilir. Benzeri bir süreç de İngiltere’de yaşanmıştır. 

Lombard’lar yerine, Goldsmith’ler  yani bir nevi kuyumcular yer almıştır. Goldsmith’ler de 

değerli madenler karşılığında sertifikalar düzenlemişlerdir. Lombard’lar ise bu sertifikalara 

banknot demişlerdir(Parasız, 2003; Ünsal, 2017;Paya,  1998). Merkez Bankaları’nın 

kurulmasıyla ticari bankalar ve önceki versiyonları olan Lombard ve Goldsmith gibi oluşumlar 

emisyon yetkilerini kaybetmişlerdir.  
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Şekil 4. Tarihsel Süreçte Para Rejimleri  

 
Kaynak: Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.(http9) 

 

 

Kredi kartları ise ilk defa 1900lerin başında ABD’de Western Union tarafından müşterilerinin 

yakıt ve alışveriş ihtiyaçlarının kolaylaşması için kullanılmaya başlamıştır. 1946’da 

Brooklyn’de John Biggins isimli bir bankerin “Charg-It card” isimli kartını ise 1951’de 

NewYork’da Franklins Ulusal Bankası’nın çıkardığı kart izlemiştir. Kartlı, içinde çip olan 

versiyona en yakın hali ise 1950’de “Diners Club Card” adıyla, akşam yemeğinde yanında 

yeterli para olmayan Frank Macnamara isimli bir müşterinin ticari girişimi ile ortaya çıkmış ve 

halen kullanılmaktadır. 1951’de Diners Club’un 20000 kart müşterisi vardır. Bunu 1958’de 

Amerikan Express ve devamında 1966’da MasterCard izlemiştir. 1970-1977 yıllarında kredi 

kartları ile ilgili birçok yasal düzenleme yapılmış ve bugünkü kullanımına yakın bir seyir 

izlemesi sağlanmıştır(http1).  

Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla alışveriş merkezleri internet ortamına 

taşınmıştır. Elektronik para ise bu alanda kullanımı kolaylaştıracak bir para türüdür. E-para 

bilgisayarın hard diskinde yer alan ve elektronik sistemler aracılığı ile alışverişi mümkün kılan 

paradır. Elektronik paranın değeri, ortaya çıkan kripto para birimlerinden farklı olarak 

kağıt(fiat) para birimi ile belirlenir. Elektronik para Merkez Bankası sistemi tarafından 

desteklenmektedir. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri'nde, para biriminin sadece küçük bir 

kısmı fiziksel biçimde kullanılır. Kalan yüzde banka kasalarında ve ayrıca teminat aleyhine 

tutulmaktadır. Elektronik para çeşitli hesaplarda tutulabilir. Birçok kişi ve işletme paralarını, 

mevduatın nakit olarak elektronik kaydını sağlayan bankalarla birlikte saklar. Saklanan değerli 

elektronik paraların diğer biçimleri, PayPal ve Square gibi dijital cüzdanları veya kullanıcıların 

elektronik para için kağıt para yatırmalarını sağlayan ön ödemeli kartları içerir(http2).   

 Küresel finans piyasaları son 10-15 yıllık süreçte kripto paralar ile yeni bir oluşum içine 

girmişlerdir. Altarnatif bir yatırım ve kullanım alanı sunduklarından piyasa aktörlerinin ilgisini 

çekmektedir.  Elektronik para kavramı bir üst paragrafta belirtilmişti. Alt yapısı e-paraya 

dayanan kripto paralar; sanal para, kriptografik para, dijital para, elektronik para, e-para veya 

online para olarak nitelendirilmişlerdir. İlk defa 1982 yılında David Chaum tarafından önerilen 

bu paraların teorik altyapısı 1998 yılında Wei Dai tarafından ortaya atılmıştır. Merkezi bir 

otoriteye bağlı olmadan baştan sona açık kaynaklı ödeme sistemini ise Satoshi Nakamoto 
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geliştirmiştir(Metin ve Yakut, 2018, s.67-68). Bu paralar açık kaynaklı kod olarak yayınlanmış 

bir dijital para birimidir.  Kripto para işlemlerinde kriptografik şifreleme ile aktarımlar finansal 

bir kuruma ihtiyaç duymadan bir taraftan diğerine doğrudan aktarılması mümkün olmaktadır. 

Üretimi 21 Milyon adet ile sınırlandırılan Bitcoin’in 03 Nisan 2019 itibariyle fiyatı 28.047,80 

TL ve 5959,80 dolara karşılık gelmektedir(Antonopoulos, 2014; Nair ve Cachanosky, 2017: 

268). Kullanımdaki en yaygın kripto paralar Bitcoin(BTC), Etherium(kurucusu 1994 doğumlu 

Vitalik Buterin), Ripple(kurucusu Jed Mac Caleb), Litecoin(kurucusu Charlie Lee), 

EOS(kurucusu Dan Larimer), Bitcoin Cach( kurucusu Amaury Sechet), Binance Coin(kurucusu 

Changpeng Zhao), Stellar(kurucusu Jed Mac Caleb), Cardano(kurucusu Charles Hoskinson) ve 

Tether(kurucusu Philip Potter)’dir(http3).  

Bitcoin ilk kripto para birimidir. Kripto para birimleri merkezi olmayan yapılar olması 

nedeniyle işlem maliyetleri düşüktür. Temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir(http4): 

 

Bitcoin bağımsız bir para birimidir.  

Bitcoin kullanıcılarına işlemlerinde anonimlik sağlar. 

Bitcoin ağındaki işlemler herkes tarafından incelenebilir. 

Bitcoin hesap kurulumu oldukça basittir ve bunun için bir ücret ödemeye gerek yoktur. 

Bitcoin’de yapılan para transferleri çok hızlı gerçekleşir. 

Bitcoin’ de işlem iptali yoktur. 

Blok zincir, literatürde farklı tanımlar içerse de şifrelenmiş işlem takibi sağlayan veri tabanı 

olarak tanımlanabilir. Birbirini takip eden fonksiyonlar ile inşa edilen, takip edilmesi mümkün 

fakat kırılması zor olan blok zincir teknolojisi, daha önce de bahsedildiği üzere sabit bir 

merkezle iletişime gerek duymadan işlem yapmaya izin verebilmektedir. Bu sebeple açık 

kaynaklı bir kod olan bitcoin gibi dijital para transfer işlemleri direkt olarak satıcı ile alıcı 

arasında güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir(Kayacan ve Anavatan, 2018, s.1-2). 

KRİPTOGRAFİ; KRİPTO PARA VE TİCARİ UYGULAMALARIN ETKİLEŞİMİ 

Tüm kripto para birimleri özünde şifreleme bilimine dayanmaktadır. Kriptoloji terminolojisi ile 

kullanılan şifreleme bilimi bankacılığın teknolojik ilerlemesiyle paranın farklı türevlerinin 

yaratımında ve yapılan tüm bankacılık işlemlerinin güvenliğinin sağlamasında 

kullanılmaktadır. Mevcutta kullanımda olan tüm kripto paraların 2008 yılı içerisinde Satoshi 

Nakamoto olarak bilinen bir grup yada kişi tarafından kurulduğu bilinmektedir. Böyle birinin 

varlığı muallakta olmakla birlikte Nakamoto sözcüğünün Asya’daki dört teknoloji devini 

simgelediği de rivayet edilmektedir. Kripto para da tüm şifrelenen şeyler gibi çok zor 

kırılabilecek yazılımlar içermektedir. Yani dijital veya sanal olarak tanımlanabilecek bir 

paradır. Bu yönüyle güvenliği konusunda otoriteler tarafından tam not almıştır(Kayacan ve 

Anavatan, 2018, s.2). Kripto paraların önceki bölümlerde bahsedilen asimetrik şifreleme ile 

korunduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Ekonomistlere göre kripto para, paranın sağlaması 

gereken özelliklerden; tanınma, değişim aracı olma, taklit edilememe, transfer edilebilme, 

değer saklama ve homojenlik özelliklerinin tamamını taşımaktadır(Güven ve Şahinöz, 2018, 

38-48). 
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Şifre güvenliği konusu kripto para üreticileri tarafından üst düzeyde dillendirilse de merkezi 

olmayan para birimlerinde kara para aklamayı önleme sorunu teorik değildir. Mayıs 2015’te 

merkezi olmayan ödeme ağı Ripple’a, ağlarındaki işlemlerin yetersiz izlenmesi nedeniyle ABD 

Mali Suçları Uygulama Ağı (FINCEN) tarafından 700.000 $ ödeme cezası verilmiştir. Bu, 

bireysel ağ operatörlerinin ve döviz bozdurmalarının aklamayı kolaylaştırmak için cezai olarak 

sorumlu tutulabilecekleri gizlilikten korunma ağlarına bağlı çalışanların taleplerini 

artırmaktadır. Genel olarak, suistimali önlemek için, özel döviz sistemlerinin 

konuşlandırılmasında bir engel teşkil edebilir. Özellikle, mevcut raporlama şartlarının 

uygulanmasının borsaları ve çevrimiçi cüzdanları zorlayacağı düşünülmektedir. Bitcoin'de 

olduğu gibi, çoğu tüketici çevrimiçi cüzdan kullanıyorsa, o zaman çok az mahremiyete sahip 

oldukları aşikardır(Garman vd, 2017:s.82-83).  

 Sadece para değil internet üzerindeki gerek bilgisayar gerekse telefon uygulamaları da 

kriptografi ile korunmaktadır. Buna karşın güvenlik açıkları da şifre kırıcıların(hacker) iştahını 

kabartmaktadır. Tablo 1’de uygulamalar üzerindeki muhtemel güvenlik açıkları tanımlanmıştır.  

 

Tablo 1.Güvenlik Açıkları 

Açık Kodu Tanımı 

INF-DISC-WRLRD Dünyaca okunabilir / yazılabilir dosyalar mevcuttur. 

INF-DISC-PRVDR Güvenli olmayan içerik sağlayıcılar mevcuttur. 

INF-DISC-KSNPW Anahtar depolama şifre ile korunmamaktadır. 

SSL-TLSX-PLAIN Güvensiz http üzerinden veri gönderilmektedir. 

SSL-TLSX-INVLD Geçersiz SSL sertifikası onayı bulunmaktadır.  

SSL-TLSX-VERIF SSL sertifikası doğrulanmamıştır. 

SSL-TLSX-WVIEW Uygun olmayan Web görüntüsü sertifikası onayı mevcuttur. 

BRK-CRYP-

ECBMD 

ECB( Electronic CodeBook) kriptografik fonksiyon kullanımı 

mevcuttur. 

BRK-CRYP-

RANDG 

Güvenli olmayan rasgele sayılar üretilir. 

OTH-MISC-INTNT Başkası tarafından uygulamalar kullanılmaktadır.  

OTH-MISC-

DEBUG 

Uygulamada hatalar ayıklanamamaktadır.  

BIN-ROOT-DTECT Uygulama kök denetimi yapmamaktadır.  

Kaynak: Taylor ve Martinovic, 2017. 

 

Finansal olmayan uygulamalarda, uygulama güncellendiğinde gerçekte iyileşmesi mümkün 

dört tür güvenlik açığı vardır. Bunlar Tablo 1’de açıklaması verilen SSL-TLSX-VERIF, SSL-

TLSX-WVIEW, OTH-MISC-DEBUG ve BIN-ROOT-DTECT’dir.  Finansal uygulamalar için 

geliştirilen tek güvenlik açığı başlarda BIN-ROOT-DTECT idi. Sonraları en fazla görülen ilk 

4 güvenlik açığı finansal ve finansal olmayan uygulamalar arasında paylaşılmıştır. Güvenli 

olmayan içerik sağlayıcılar ve dünyaca okunabilir dosyalar, güvenlik açığı bulunan bir 

uygulama tarafından depolanan verileri okuyan bir cihazdaki kötü amaçlı uygulamaların 

olasılığını ortaya koymaktadır. Finansal uygulamaların hassas verileri işlediği göz önünde 
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bulundurulursa, bu tür verilerin cihazda güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için 

uygulama geliştiricileri tarafından çok daha fazla özen gösterilmelidir(Taylor ve Martinovic, 

2017, s.306). 

 

SONUÇ 

Kriptografinin tarihsel süreçte oynadığı rol ve matematiksel anlamda teknoloji ile birlikte 

hareketi tarih boyunca ilgi görmüştür. Kişiler arasındaki özel görüşmeler, savaşlarda 

haberleşme, ticari tüm faaliyetlerde kullanılan şifre bilimindeki gelişmeler önem arz 

etmektedir. Bununla beraber paranın icadı ve ticaretteki yeri göz önüne alındığında hem ticari 

işletmelerin hem de ülkelerin yeni teknolojileri kullanma ve bilgi güvenliğini en üst düzeye 

çıkarma istekleri aşikârdır. Paradaki dönüşüm kripta para teknolojisine kadar gelmiştir. Kripto 

para kullanımının finansal derinliği küresel boyutta sığ olmakla birlikte aynı kredi kartı 

kullanımı ya da internet kullanımı gibi bilinirliliği artacaktır. 10 -15 yıllık periyotta bilgi 

güvenliğinin ve şifreleme yöntemlerinin çok daha üst düzeye çıkarılmasıyla, kağıt para ve kredi 

kartı kullanımının giderek azalacağı ve e-para ile kripto paraların hem ticari anlamda hem de 

günlük kullanımda yaygınlaşacağı öngörülmektedir.        
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ULUSLARARASI İKTİSATTA MAHKUMLAR ÇIKMAZI 

PRISONERS’ DILEMMA IN INTERNATIONAL ECONOMICS 

 

Assoc.Prof. Okyay UÇAN 

Nigde Omer Halisdemir University 

 

Abstract 

Game theory is a branch of mathematics that is used in social sciences (especially in 

economics), biology, engineering, political sciences, computer science and philosophy. The 

game theory seeks to capture mathematical behavioral patterns of some strategic situations in 

which an individual makes her/his choices based on the choices of others. Especially in the 

1980s, great progress has been made in game theory. In the same period, a trend has emerged 

from micro-economic analysis to macro-economic analysis based on micro-economic 

fundamentals. Game theory deals with almost every field of economics. It provides the 

opportunity to apply in a wide range from inter-firm interaction to international trade and from 

supply and demand in labor markets to political economy, too. The Prisoners' Dilemma is a 

game theory model with two-player that each has a strategy. In this model, instead of the 

competition between the parties, a table can be created by the players with the cooperation. The 

damage will be minimum as long as the parties choose the agreement. In the international 

markets, there is a situation of Prisoners' Dilemma in both goods and political interests. The 

theory of trading goods and prisoners' dilemma games have been widely used to characterize 

bargaining situations in international political economy.  In this study, the simulation of the two 

countries facing terrorism, natural resources etc. will be made and the solution will be evaluated 

within the framework of the prisoners' dilemma. 

 

Keywords: Game Theory, International Economics, Prisoners’ Dilemma, Strategies 

 

Özet 

Oyun teorisi matematik biliminin, en fazla ekonomide olmak üzere sosyal bilimlerde, biyoloji, 

mühendislik, politik bilimler, bilgisayar bilimleri ve felsefede kullanılan bir dalıdır. Oyun 

kuramı, bireyin, başarısının diğerlerinin seçimlerine dayalı olduğu seçimler yapması olan 

bazı stratejik durumların matematiksel olarak davranış biçimlerini yakalamaya çalışır. 

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren oyun teorisinde büyük bir ilerleme görülmüştür. Aynı 

dönemlerde iktisat literatüründe de mikro ekonomik analizden mikro ekonomik temellere 

dayanan makroekonomik analize bir trend oluşmuştur. Oyun teorisi iktisadın hemen hemen her 

alanı ile ilgilenmektedir. Firmalar arası etkileşimden uluslararası ticarete, emek piyasalarındaki 

arz ve talepten politik iktisata geniş bir alanda uygulama yapma imkanı vermektedir. 

Mahkumlar Çıkmazı iki oyunculu iki stratejiyi barındıran oyun teorisi modelidir. Bu modelde 

taraflar arasındaki rekabet yerine, işbirliği ile oyuncuların kazanabileceği bir tablo ortaya 

çıkmaktadır. Taraflar anlaşmayı seçtikleri müddetçe zarar minimum olacaktır. Uluslararası 

piyasalarda hem mal hem de siyasi çıkar ilişkilerinde mahkumlar çıkmazı durumu 

oluşmaktadır. Mal ticareti ve mahkumlar çıkmazı oyunu teorileri, uluslararası politik 
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ekonomideki pazarlık durumlarını karakterize etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada terör, doğal kaynak vb gibi bir sebeple karşı karşıya kalan iki ülkenin simülasyonu 

yapılarak mahkumlar çıkmazı çerçevesinde çözümü değerlendirilecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: Oyun Teorisi, Uluslararası İktisat, Mahkumlar Çıkmazı, Stratejiler 

 

GİRİŞ 

Adem ve Havva’dan bu yana insanlar hep seçim yapmak zorunda kalmıştır. Seçimlerini 

yaparken muhtemel ödüller ve cezalar ile karşılaşacaklarını bilmekteydiler. Adem’in yasak 

elmayı almayı seçmeden önce cezasını bilmesi gibi. Her ne kadar hayatın insanlara ne getireceği 

tam olarak bilinmese de muhtemel sonuçlar için en rasyonel karar neyse o uygulanmaya 

çalışılır. Klasik iktisatçılardan Adam Smith’in Ulusların Zenginliği kitabında bahsettiği kişisel 

çıkarın toplum çıkarını maksimize etmesinden, John Nash’in hem bireyin hem de toplum 

çıkarını maksimize ederek kişisel çıkarın maksimum olacağı anlayışına kadar literatürde 180 

derecelik dönüşümler yaşanmıştır. Adam Smith fırın sahibinin ekmek satarak başkasını değil 

kendi çıkarını eniyileştirmeye çalıştığını, aynı şekilde kasabın et satarak diğer insanları 

düşünmeden kendi çıkarını maksimize ettiğine vurgu yapmıştır. Böylece herkes kendi çıkarını 

iyileştirirken toplum bundan fayda sağlayacaktır. Diğer taraftan Nash’ın hayatının anlatıldığı 

Akıl Oyunları filminin bar sahnesinde kızlarla çıkmaya çalışan Nash ve arkadaşları tartışırken, 

Nash’ın “Eğer hepimiz güzel olana yaklaşırsak birbirimizin önünü kesmiş oluruz. Hiçbirimiz 

onu elde edemeyiz. Peki kimse güzel olan ile ilgilenmezse…” diyerek literatürde bahsi geçen 

Adam Smith düşüncesine olan karşıtlığı örneklendirilmiştir(Nasar, 2001). 

Oyun Teorisi ve özellikle Mahkumlar Çıkmazı ile ilgili literatür John Nash ve 

arkadaşlarının(John C. Harsanyi ve Reinhard Selten) 1994’deki aldığı Nobel Ekonomi Ödülü 

sonrasında artış göstermiştir.  

Aktan ve Bahçe (2013) oyun teorisini kamu tercihi perspektifinden ele aldıkları çalışmalarında 

başlıca oyunları incelemişlerdir. Oylama prosedürü, pareto kriteri ve doğaya karşı oyunlar 

başlıcalarıdır.  

Aktan ve Bahçe, 2015 yılında yaptıkları çalışmada ise oyun teorisindeki yardımseverliğin 

eleştirisini yapmışlardır. Kamusal yardımseverliğin maliyetleri oyun teorisi matrisleri ile 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

Johnson ve diğerleri (2002) çalışmalarında sağlık sektöründe Mahkumlar Çıkmazı’nı 

uygulamışlardır. Mahkumlar Çıkmazı oyununun doğal ortamda geçerliliğinin çok zor olduğunu 

buldukları geçerlilik oranları ile göstermişlerdir.  

Öztekin (2019) çalışmasında Mahkumlar Çıkmazı oyununu Prebisch Singer hipotezini farklı 

bir bakış açısıyla ele almıştır. Orijinal çalışmadaki sayıların oranlarını bozmadan yeni değerler 

vererek hipotezin doğruluğunu göstermiştir.  
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Seçilmiş ve Güran (2010) kamusal malların sağlanmasında bedavacılık olgusunu ele 

almışlardır. Ekonometrik bir anlayışta olmayan analizleri yine deneysel bir içeriğe sahiptir. 

Yazarların vurgu yaptığı oyun ise Nash dengesi çerçevesinde şekillenmektedir. 

Bu çalışmada oyun teorisi hakkında bilgi verdikten sonra John Nash tarafından ortaya atılan 

Mahkumlar Çıkmazı oyunu tanımlanacaktır. Son olarak uluslararası iktisatta bir simülasyon 

oluşturularak Mahkumlar Çıkmazı oyunu modellenecektir. Ekonometrik çalışmaların son 

yıllarda iktisat literatüründe yoğun ilgi gördüğü dönemde simülasyon uygulama şekli farklılık 

oluşturacaktır.   

 

OYUN TEORİSİ 

Sınırlı kaynak ortamında iki veya ikiden fazla oyuncunun (karar alıcının) stratejiler belirleyerek 

çıkarlarını optimum seviyeye çıkarmalarına oyun teorisi denir. Matematik ve ekonominin bir 

bütün olarak alt dalı sayılması mümkün oyun teorisi iki veya ikiden fazla karar alıcının 

diğerlerinin kararlarını da dikkate alarak belirli kısıtlar altında en uygun stratejiyi uygulamaları 

olarak da tanımlanabilir. Başka bir deyişle oyun teorisi, ekonomik ajanların seçimlerinin, bu 

ajanların tercihlerine göre çıktı üretme yöntemlerini, söz konusu sonuçların hiçbir aracı 

tarafından tasarlanmadığını gösteren bir çalışmadır. Stratejik düşünme iktisadi anlamda 

bireysel kararlar için önemli iken uluslararası boyutta ülkeler arası ilişkilerde de önem arz 

etmektedir. Ayrıca iktisadi olsun veya olmasın her türlü çıkarın olduğu ortamda oyun teorisi 

kullanılabilir. Başlıca kullanım alanları matematiksel uygulamalarının yanında finans, siyaset, 

ekonomi, hukuk ve sağlık sektörü olarak değerlendirilebilir(Aytekin ve Uçan, 2015:103-105; 

Çoban, 2003: 19-22).  

Her oyuncu için eşsiz bir en iyi sonuç olması gerekliydi. Fakat 1940'lara kadar ne filozoflar ne 

de ekonomistler matematiksel olarak nasıl bulabileceklerini ulaşamamışlardır. Oyun teorisi 

1944 yılında, John von Neumann ve Oskar Morgenstern tarafından Oyun Teorisi ve Ekonomik 

Davranış “Spieltheorie und Wirtschaftliche Verhalten” isimli makalenin yayınlanmasıyla 

matematik literatürüne dahil olmuştur. Daha sonra tartışılacak nedenlerden dolayı, 

matematiksel alanlardaki sınırlamalar başlangıçta teoriyi sadece özel ve sınırlı koşullar altında 

uygulanabilir kılmıştır. Oyun teorisinin literatüre nispeten geç girmesinin açıklamasının bir 

kısmı, ekonomistlerin tarihsel olarak ilgilendiği sorunlara dayanmaktadır. Adam Smith ve 

David Ricardo gibi klasik iktisatçılar, esas olarak çok büyük pazarlardaki ajanların (bütün 

ulusların) kendileri için maksimum parasal zenginlik getirecek şekilde nasıl etkileşime 

girebileceği sorusuyla ilgilenmişlerdir. Tam rekabet ortamında kişisel çıkarın toplumun çıkarını 

maksimize edeceğini söyledikleri bu anlayış lokasyon olarak oyun teorisi anlayışının aynadaki 

simetriği olarak kendini göstermektedir.  Ancak oyun teorisi matematiği 1970'lerin sonuna 

doğru olgunlaşana kadar, ekonomistler bir pazarın mükemmel rekabete ne kadar yaklaştığını, 

ne kadar verimli olacağını ummak zorunda kalmışlardır. 1950’li yıllarda tam rekabet ortamının 

tamamen varsayımsal ve gerçek hayatla alakasız olduğu düşüncesi literatürde yer almaya 

başlamıştır. 1950’li yıllarda John Nash’in oyun teorisine katkıları önemlidir. Özellikle 

Mahkumlar Çıkmazı oyunu ve kendi ismiyle anılan Nash Dengesi onun ismini ön plana 
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çıkarmaktadır. Von Neumann’ın 1944 yılındaki ilk makalesinden yaklaşık elli yıl sonra tahtını 

ele geçirecek olan John Nash ve arkadaşları John C. Harsanyi ve Reinhard Selten oyun 

teorisindeki yaptıkları katkıdan dolayı Nobel Ekonomi Ödülü’nü 1994 yılında 

kazanmışlardır(Aytekin ve Uçan, 2015; Çoban, 2003; Guseinov vd, 2012). 

 Filozoflar, ekonomistlerle refahı en üst düzeye çıkarmak için şartlara ve tekniklere profesyonel 

bir ilgi duymaktadırlar. Ek olarak, filozofların eylemlerin mantıksal gerekçeleriyle özel bir 

endişeleri vardır ve genellikle eylemlerin beklenen sonuçlarına atıfta bulunarak haklılıklarının 

ispatlanmasını istemektedirler. Ahlaki felsefedeki bir gelenek olan faydacılık, haklı tüm 

eylemlerin bir şekilde gerekçelendirilmesi gerektiği fikrine dayanmaktadır. Oyun teorisi 

olmadan, bu problemlerin her ikisi de parametrik olmayan yönlerin alakalı olduğu her yerde 

analizi yapmayı zorlaştıracaktır. Oyun teorisi bu gibi sorunları çözebilmek için Mahkumlar 

Çıkmazı( Prisoner’s Dilemma) oyununu önermektedir(http1).  

MAHKUMLAR ÇIKMAZI   

Oyun Teorisi’ne göre iki oyunculu iki stratejili bir model ele alınarak oyuncuların 

belirleyecekleri stratejilere göre elde edecekleri kazançlar belirlenebilir. Bu kazançlar her iki 

oyuncu için karşı tarafın da stratejisi çerçevesinde şekillenecektir. Oyunlar sıfır toplamlı bir 

sonucun çıkması ( biri kazanırken diğerinin kaybetmesi) ya da sıfır toplamlı olmayan bir 

sonucun(her iki tarafın da kazanması ya da aynı anda kaybetmesi veya biri kazanırken diğerinin 

kaybetmesi) çıkması şeklinde olabilmektedir. Mahkumlar Çıkmazı sıfır toplamlı olmayan bir 

oyuna örnektir(Aytekin ve Uçan, 2015: 105-107). Mahkumlar Çıkmazı oyununda oyuncular, 

mevcut stratejileri ile rekabet etmek yerine işbirliği yapmaları durumunda daha kazançlı 

çıkacakları bir matris ile karşılaşmaktadırlar. Hatta rekabet durumunda her iki taraf da 

kaybedecektir. 1950 yılında RAND1(Araştırma ve Geliştirme) Şirketinin Ekonomi Bölümü’nde 

Merril Flood ve Melvin Dresher’ın ilk defa dillendirdikleri ve yine aynı yılda John Nash ve 

Albert W. Tucker tarafından yazılan orijinal Mahkumlar Çıkmazı matrisi Tablo 1’deki 

şekildedir(Lave, 1960, 2; http5).  

Tablo 1. RAND Mahkumlar Çıkmazı Matrisi 

 Oyuncu 2 

 

Oyuncu 1 

 1.Strateji 

(kabul–sessiz) 

2.Strateji 

(red-karşıyı suçlama) 

1.Strateji  

(kabul-sessiz) 

-1 -1 -3 0 

2.Strateji   

(red-karşıyı suçlama) 

0 -3 -2 -2 

 

                                                 
1 1946 yılında olanaksız şeyler üzerine düşünme temel düşüncesiyle kurulmuş, ABD Deniz kuvvetlerine bağlı 
diğer ülkelerin nükleer silahlarına karşı başlatılmış bir projedir.  
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Bir suç çetesinin iki şüphelisi tutuklanmıştır. Her iki şüpheli de faklı odalarda sorguya 

çekilmektedirler. Yeterli delil olmadığı için pazarlık teklif ediliyor. Red ya da kabul etmeleri 

durumunda mevcut cezalar her ikisine de bildiriliyor. Eğer her ikisi de reddederse her ikisi de 

2’şer yıl ceza alacaklardır. Eğer Oyuncu 1, Oyuncu 2’yi suçlarsa ve Oyuncu 2 sessiz kalırsa 

oyuncu 1 serbest kalacak ve Oyuncu 2, 3 yıl ceza alacaktır. Tersi durumda da Oyuncu 2 serbest 

kalırken Oyuncu 1 3 yıl ceza alacaktır. Her ikisi de sessiz kalırsa sadece 1 yıl veya ücretle 

kurtulabileceklerdir. Diğerinin seçiminden bağımsız olarak bir oyuncu matris çerçevesinde 

rasyonel olarak ihanet etmeyi seçecektir çünkü her zaman ihanet etmek daha fazla getiriye 

ulaştırmaktadır.  

ULUSLARARASI İKTİSATTA MAHKUMLAR ÇIKMAZI 

Aynen iki kişinin başına gelen oyun gibi, Global Kriz’de de Mahkûmlar Çıkmazı ile 

karşılaşılabilir. Artan karşılıklı bağımlılık ve koordine olmayan eylemler arasındaki bu gerilim 

karşısında, geleceğin ortak görüşlerine ihtiyaç vardır. Yeni görüşler sayesinde, önde gelen 

kanaat önderleri küresel iyiliğe gönüllü olarak katkıda bulunma, ortak bir sorumluluk duygusu 

alma ve kişisel ilgi göstermeye teşvik edilebilirler. Mahkumlar Çıkmazı, iki farklı birey, ülke 

ya da tarafın bağımsız olması esasına dayanarak çalışır. Küresel ekonomi içten içe birbirine 

bağlıdır ve dolayısıyla bağımsız değildir. Küresel ekonomik kriz, birçok katılımcının ciddi bir 

suçla(tabii ki kiriz) suçlandığı Mahkûmlar Çıkmazı’nın bir biçimi olarak görülebilir. Daha 

sonra her biri(ülkeler), diğer oyuncuları(ülkeler) etkileyen kararları ile ondan nasıl çıkacaklarını 

belirleyecekleri stratejiler ile seçmelidir. Fakat global kriz örneğinde ülkeler birbiriyle ticari 

anlamda çok içli dışlı olduklarından biri diğerlerinden sıyrılıp kendini tek başına 

kurtaramayacaktır.  

Euro Bölgesi borç krizi de klasik Mahkumlar Çıkmazı oyununa dönüşmüştür. Bir taraf işbirliği 

yapmaz, çünkü kendisini diğer tarafın işbirlikçi olmayan kararına maruz bırakacaktır. Böylece 

işbirlikçi çözümünün kısa vadede verebileceğinden daha fazla getiri elde edebilecektir. Euro 

bölgesi tarafından alınan siyasi kararlar üzerindeki kontrolünü kaybetme korkusu, krizin temel 

sorunlarıyla başa çıkamayan bir dizi rasyonel seçeneği tetiklemekte ve bu nedenle kimsenin 

gerçekten istemediği bir sonuca yol açmaktadır. Mesela, tamamının veya bir kısmının 

parçalanması örnek verilebilir(http2).  

2018 yılının ortalarında ticaret savaşlarından söz edilebilir. İlk hareket Trump yönetiminin 

ABD'ye çelik ve alüminyum ithalatı için tarife getirdiğinde başlamıştır. Devamında, Amerikan 

hükümeti, yeni tarifeler için göz önünde bulunduracakları çok daha uzun bir ürün listesini 

açıkladılar. Yaklaşık 5 bin ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden sebze ve meyvelere, 

spor eldiveninden, doğal ve kimyasal minerallere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine 

kadar birçok ürün yer almaktadır. Bu liste ile tarifelerin asıl hedefinin Çin olduğu resmen 

anlaşılmıştır. Ülkedeki mevcut ticaret açığı bu tarifelerle çözülmeye çalışılmaktadır. İhraç 

ettikleri malların değerini nispi olarak ithal ettikleri mallara göre artırmak istiyorlar. İthalatta 

tarifeler koymak, ithal edilen miktarı azaltacak ve Amerikan ticaret dengesini iyileştirecektir. 

Teorik anlamda incelendiğinde, tarifeler, kotalar veya tespit edilmesi zor sübvansiyonlar gibi 

ticari engellerle ticaret açığının azaltılması, bir ekonomiye fayda vermekten daha fazla zarar 

verebilir. Etkin üretim ve geri dağıtım sorunları oluşabilecektir. Madem bu bir savaş, Amerikan 
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hükümetinin bu atağına karşı diğer taraf da farklı tarifeler uygulayabilecektir. Amerikan 

hükümetinin liste yayınlamasının ertesi gün Çin’in yayınladığı liste bunun göstergesidir. 

Amerikan demokratik sisteminin özellikleri göz önüne alındığında, Çin’in daha etkili 

olabileceği açıktır. Onların tarifeleri, esas olarak ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını 

belirleyen “Wisconsin ve Pensilvanya’da üretilen Harley Davidson motosikletleri” veya 

Trump’un en çok oy aldığı bölgenin ürünü olan soya fasülyesi üzerine çeşitlenerek daha çok 

ABD hükümeti yıpratma amaçlı olabilecektir(http3, http4). Amerika tarifeleriyle ithalatı 

azaltırken, karşı hamle ihracatlarını azaltacaktır. Stratejiler öncesi durum çok daha kararlı bir 

dengede olabilecektir. Anlaşıldığı üzere Mahkumlar Çıkmazı’nda bahsedilen, verilen karar 

süreci öncesindeki stabil durum 2018 yılında başlayan ticaret savaşı ile kendini göstermiştir.  

2018 yılında ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşını sanal ortama ve sayısal verilere 

dökülecek olursa, uluslararası iktisatta Mahkumlar Çıkmazı için verilebilecek en uygun örnek 

tarifeler üzerine olabilir. Mümkün ülke çiftleri ikisi de küçük, ikisi de büyük ya da biri küçük 

diğeri büyük ülke şeklindedir. Tablo 2’de ABD ve Çin gibi iki büyük ülke ile Mahkumlar 

Çıkmazı matrisi örneklendirilmiştir.  

 

Tablo 2 İki Büyük Ülke İle Mahkumlar Çıkmazı 

 2. Ülke 

 

1.Ülke 

 1.Strateji 

(tarife yok) 

2.Strateji 

(tarife uygula) 

1.Strateji  

(tarife yok) 

12 12 -2 17 

2.Strateji   

(tarife uygula) 

17 -2 3 3 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi tarife uygulamadıkları ilk durumda her iki ülke de kazançlı iken ( 12 

birim kar), biri tarife uyguladığında 17 birim kar elde etmektedir fakat diğer ülke zarar 

etmektedir(2 birim). Bu yüzden her iki ülke de karşı tarafın uygulamasına karşı tarife 

uygulayacağından ilk duruma göre nispeten daha kötü olacaklardır(3 birim kar). Tablo 3’de iki 

ülkenin de küçük ülke olduğu Mahkumlar Çıkmazı matrisi örneklendirilmiştir.  

 

Tablo 3 İki Küçük Ülke İle Mahkumlar Çıkmazı 

 2. Ülke 

 

1.Ülke 

 1.Strateji 

(tarife yok) 

2.Strateji 

(tarife uygula) 

1.Strateji  

(tarife yok) 

12 12 -2 7 

2.Strateji   

(tarife uygula) 

7 -2 -3 -3 

 

İlk durumda aynı şekilde ülkelerin getirilerinin 12 birim olduğunu varsayalım. Tarife 

uygulayarak ülkeler dünya fiyatlarını düşürmeyi planlamaktadırlar.  Küçük ülkeler dünya 
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fiyatlarını etkileyemeyeceğinden tarife uyguladıkları zaman fiyatlar düşmeyecektir. Bu 

nedenle, tüketicilere yapılan ekstra maliyetler, artan satışlar ve devlet tarafından kazanılan 

ekstra gelir nedeniyle yerel firmalara yapılan kazançlara ağır basacaktır. Tarife uygulama 

durumunda diğer ülke uygulamasa bile ilk duruma göre bir kazanç olmamaktadır(7 < 12). İki 

tarafın tarife uygulaması durumunda ise zarar durumu vardır( 3 birim zarar). İki küçük ülke 

durumunu gösteren bu örnekte Mahkumlar Çıkmazı işlememektedir. Tablo 4’de bir ülke küçük 

diğer ülke büyük ülke ile Mahkumlar Çıkmazı örneklendirilmiştir.  

 

Tablo 4 Bir Küçük Bir Büyük Ülke İle Mahkumlar Çıkmazı 

 2. Ülke 

 

1.Ülke 

 1.Strateji 

(tarife yok) 

2.Strateji 

(tarife uygula) 

1.Strateji  

(tarife yok) 

12 12 -2 7 

2.Strateji   

(tarife uygula) 

17 -2 3 -3 

 

Tablo 4’de 1. Ülke büyük ülke, 2. Ülke ise küçük ülke olarak dizayn edilmiştir. Tablo 4 ‘den 

görüldüğü üzere tarife uygulayan büyük ülke küçük ülke tarife uygulamazsa 17 birim getiri elde 

ederek stratejisinin karşılığını alacaktır. Fakat küçük ülke de tarife uygularsa, küçük ülke zarar 

ederken(3 birim) büyük ülkenin getirisi de düşecektir(3 birim). Rasyonel düşünce mantığıyla 

küçük ülke hangi stratejiyi seçerse seçsin büyük ülkenin tarife koymayı seçeceği kesindir( 

17>12 ve 3>-2)  Aynı şekilde büyük ülke hangi stratejiyi seçerse seçsin küçük ülke de tarife 

koymamayı seçecektir( 12>7 ve -2>-3). 

 

SONUÇ 

Oyun teorisi her geçen gün insanoğlunun hayatına daha çok yerleşmektedir. Teorik bilginin 

kullanım alanları arttıkça literatürde de daha fazla yer alacaktır. Yapılan simülasyon analizi ile 

görülmektedir ki ticaret savaşları yakın zamanda da olduğu gibi büyük ülkeler arasında 

olabilmektedir. İki küçük ülkenin böyle bir oluşumun içine girmesi dahi rasyonel değildir. 

Küçük bir ülke ile büyük bir ülkenin karşılaşması durumunda ise büyük ülke her zaman tarife 

koyan taraf olarak avantaj sağlayacaktır. Bu çalışma ülkelerin gerçek zamanlı verileri ile panel 

veri analizi veya zaman serisi analizleri ile tekrarlanarak değerlendirilebilir.  
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Abstract 

The aim of this study is to show that the grammatical cases and semantic cases are different and 

to create language sensitivity and awerness. 

As we mentioned in the scientific research project on “Grammatical Localization Categories 

in Turkish and German”, the “case” is the general name of the genre types that complement the 

predicate in terms of grammatical and functionally characterize the intended expression. The 

number of grammatical cases varies widely from language to language. In very few languages 

such as Persian and French, the case category is scarcely limited. Even in the same language 

(i.e., Turkish), there is no consensus on how many cases occur. The most important reason for 

these different opinions is the question of whether there should be a condition for verb 

participant for the statements. Some linguists consider being a direct/indirect complement or 

actant as a prerequisite for being a nominal case, and accordingly, they do not consider the 

genitive form as the case in Turkish. Some other linguists increase the number of nominal cases 

to twenty-one by confounding the Old Turkish and New Turkish, and/or form and semantic. 

In traditional Grammar (the phrase phrase, verb phrase), the semantic relations between the 

elements that make up the sentences were neglected because it was based on a binary logic. The 

generative-transformational grammar theory that emphasizes that there is a hierarchical 

structure among the elements that make up the sentence is also based on the logic of binary 

structure. Since this theory is a syntactic model, the syntax part that determines the phrase 

structure and lexical rules is at the beginning. The deep structure, which governs semantic 

relations, emerges with transformation. In another transformation, a surface styructure, which 

expresses the sound structure, occurs.  

Ch. J. Fillmore, regarded as the father of “case grammar”, which was completely ignored in 

Traditional Grammar, theorized his ideas as case grammar in order to detach it from other 

categories that appeared as the sub-category of syntax even though it was referred to the deep 

structure in the standard model of Chomsky. The concept of cases understood by this theory is 

not the concrete formal cases of the superficial structure understood by other theories, especially 

traditional grammar. The implications refer to the fact that the relations between the verb and 

its actants are expressed in an entirely abstract plane, and so are also called “deep cases”. The 

                                                 
 Bu çalışma Çukurova Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi‟nce desteklenen SBA-2018-10841 numaralı proje 

kapsamında gerçekleşmiştir.  
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aim of this theory is to indicate that morphological cases may not coincide with deep cases 

whereas deep cases - unlike formal cases - can be elements of universal grammar. 

Keywords: Traditional Grammar, Case Garmmar, Grammatical Cases, Semantic Cases 

 

Özet 

ANLAMSAL DURUMLAR  

Türkçe ve Almancada dilbilgisel yerleştirme kategorileri konusunda yaptığımız bilimsel 

araştırma projesinde de değindiğimiz gibi durum, yüklemi dilbilgisel açıdan tamamlayan ve 

hedeflenen ifadeyi işlevsel açıdan niteleyen isim türünden öge çeşitlerinin genel adıdır. 

Dilbilgisel durumların sayıları dilden dile çok farklılıklar gösterir. Farsça ve Fransızca gibi pek 

az dilde durum kategorisi yok denecek kadar kısıtlıdır. Hatta aynı dil içerisinde bile – örneğin 

Türkçede - kaç ad durumu olduğu konusunda görüş birliği yoktur. Bu farklı görüşlerin en 

önemli nedeni, durumsallık için bir eylemin ya da yüklemin tümleci olma koşulunun aranıp 

aranmayacağı konusudur. Kimi dilbilimciler dolaysız/dolaylı tümleç veya eyleyen (actant) 

olmayı ad durumu olabilmenin önkoşulu sayar ve buna göre belirten durumunu (Genitiv) 

Türkçenin ad durumlarından birisi olarak görmez; bazıları Eski Türkçe – Yeni Türkçe ya da 

biçim – anlam (form – semantic) gibi farklı dilsel olguları karıştırarak ad durumu sayısını 

yirmiikilere çıkarmaktadır.  

 

Geleneksel dilbilgisi ikili bir mantığa (özne öbeği – yüklem öbeği / dayandığı için tümceleri 

oluşturan ögeler arasındaki anlamsal ilişkiler üzerinde kafa yormuyordu. Tümceyi oluşturan 

ögeler arasında hiyerarşik bir yapı olduğunu vurgulayan üretici-dönüşümsel dilbilgisi kuramı 

da keza ikili yapı mantığına dayanmaktadır.  

Bu kuram sözdizimsel bir model olduğu için, öbek yapılarını ve sözcüksel kuralları belirleyen 

sözdizimsel parça en başta yer almaktadır. Dönüşüm yoluyla anlamsal ilişkileri yöneten derin 

yapı ortaya çıkar. Başka bir dönüşümle de ses yapısını ifade eden yüzeysel yapı meydana gelir.  

Durumsal dilbilgisinin babası sayılan Ch. J. Fillmore, geleneksel dilbilgisinde tamamen göz 

ardı edilen, Chomky’nin standart modelinde derin yapıdan söz edilmesine karşın sözdizimin alt 

kategorisi gibi görülen anlamı diğer kategorilerden soyutlamak için düşüncelerini durumsal 

dilbilgisi adıyla kuramsallaştırmıştır. Bu kuramın anladığı durum kavramı, başta geleneksel 

dilbilgisi olmak üzere diğer kuramların anladığı yüzeysel yapının somut biçimsel durumları 

değildir. Kastedilen durumlar, eylem ile eyleyenleri arasındaki ilişkilerin tamamen soyut bir 

düzlemde ifade edilmesi anlamına gelir ve bu yüzden derin durumlar diye de adlandırılır. Bu 

kuramın amacı bir yandan biçimsel durumların derin durumlarla örtüşmeyebileceğini, diğer 

yandan derin durumların - biçimsel durumlardan farklı olarak – evrensel dilbilgisinin öğeleri 

olabileceğini göstermektir. 

 

GİRŞ 
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Türkçe ve Almancada dilbilgisel yerleştirme kategorileri konusunda yaptığımız bilimsel 

araştırma projesinde de değindiğimiz gibi durum, yüklemi dilbilgisel açıdan tamamlayan, 

hedeflenen ifadeyi işlevsel açıdan da niteleyen isim türünden ögelerin girdiği biçimlerin genel 

adıdır. Dilbilgisel durum sayıları dilden dile çok farklılıklar gösterirler. Farsça ve Fransızca gibi 

pek az dilde durum kategorisi yoktur. Hatta aynı dil içerisinde bile kaç ad durumu olduğu 

konusunda görüş birliği mevcut değildir. Bu farklı görüşlerin en önemli nedeni, durumsallık 

için bir eylemin ya da yüklemin tümleci olma koşulunun aranıp aranmayacağı konusudur. Kimi 

dilbilimciler dolaysız/dolaylı tümleç veya eyleyen (Aktant) olmayı ad durumu olabilmenin 

önkoşulu sayarken ve buna göre belirten durumunu (Genitiv) Türkçenin ad durumlarından birisi 

olarak görmezken, bazıları Eski Türkçe – Yeni Türkçe ya da biçim – anlam gibi farklı dilsel 

olguları karıştırarak ad durumu sayısını yirmiikilere çıkarmaktadır. 

Geleneksel dilbilgisi ikili bir mantığa (özne öbeği – yüklem öbeği) dayandığı için tümceleri 

oluşturan ögeler arasındaki anlamsal ilişkiler üzerinde kafa yormuyordu. Tümceyi oluşturan 

ögeler arasında hiyerarşik bir yapı olduğunu vurgulayan üretici-dönüşümsel dilbilgisi kuramı 

da keza ikili yapı mantığına dayanmaktadır. Kuramın kendisi zaten sözdizim modelidir. Bu 

modelin alt parçaları şunlardır: 

Syntaktische Komponente 

Basiskomponente (Phrasenstrukturregeln, Lexikalische Regeln) 

 

 

Tiefenstruktur (Semantische Komponente)  

 

 

Oberflächenstruktur (Phonologische Struktur)  

Bu kuram sözdizimsel bir model olduğu için, öbek yapılarını ve sözcüksel kuralları belirleyen 

sözdizimsel parça en başta yer almaktadır. Dönüşüm yoluyla anlamsal ilişkileri yöneten derin 

yapı ortaya çıkar. Başka bir dönüşümle de ses yapısını ifade eden yüzeysel yapı meydana gelir.  

Durumsal dilbilgisinin babası sayılan Ch. J. Fillmore, geleneksel dilbilgisinde tamamen göz 

ardı edilen, Chomky’nin standart modelinde derin yapıdan söz edilmesine karşın sözdizimin alt 

kategorisi gibi görülen anlamı diğer kategorilerden soyutlamak için düşüncelerini durumsal 

dilbilgisi (Kasusgrammatik) adıyla kuramsallaştırmıştır. Bu kuramın anladığı durum kavramı, 

başta geleneksel dilbilgisi olmak üzere diğer kuramların anladığı yüzeysel yapının somut 

biçimsel durumları değildir. Kastedilen durumlar, eylem ile eyleyenleri arasındaki ilişkilerin 

tamamen soyut bir düzlemde ifade edilmesi anlamına gelir ve bu yüzden derin durumlar 

(Tiefenkasus) diye de adlandırılır. Bu kuramın amacı bir yandan biçimsel durumların derin 

durumlarla aynı olmayabileceğini (Bak. Helbig 1982: 55), diğer yandan derin durumların – 

biçimsel durumlardan farklı olarak – evrensel dilbilgisinin öğeleri olabileceğini göstermektir 

(Bak. Glück 2010: 322). 
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ANLAMSAL DURUMLARIN ÇIKIŞ NEDENİ 

Anlamsal durumlar ya da diğer adıyla anlamsal rollerin çıkış noktası, kişiler, varlıklar ya da 

kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren anlamdır. Örneğin Ali durdu ve Ali arabayı durdurdu 

tümcelerinin birincisinde bir boşluklu (monovalent), ikincisinde iki boşluklu (bivalent) bir 

ilişkiden söz ederiz. Bu boşlukları (yani Valenzpartner denen tümleyenleri) ve ilişkiyi değer 

taşıyıcısı (Valenzträger) dediğimiz sözcükler belirler. Bu değer ilişkisi anlamsal, sözdizimsel, 

biçimsel ve derin-durumsal özellikleri kapsar. Anlamsal ve sözdizimsel birleşim değeri 

tümleyenlerin sayısını belirler. Bunların hangi durumda olacağını ise biçimsel birleşim değeri 

belirler. Eser seni dövdü ile Eser sana vurdu tümcelerinde dövmek ve vurmak farklı biçimsel 

yapılara sahip adlar yönettikleri halde (seni – sana) aynı anlamsal durumdadırlar (etkilenen / 

Patiens). Anlamsal durumların mutlak bir özelliğinden değil, ancak ilişkisel 

anlamından/özelliğinden söz edebiliriz. Konuyu daha iyi açıklamak için Eser dayak yedi 

tümcesini de olayın içine katalım. Eser göstergesini yukarıdaki tümcelerden bağımsız 

düşünürsek, geleneksel dilbilgisine göre yalın durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ama durumsal 

dilbilgisine göre hangi durumda olduğunu söyleyemeyiz. Ancak tümce bağlamında, yani Eser 

başka tümleyenlerle ilişki içerisinde olunca bir şey söyleyebiliriz. Nitekim Eser ilk iki tümcede 

eden/yapan/etkileyen (Agens), son tümcede etkilenen (Patiens) konumundadır. Oysa durumsal 

dilbilgisi dışındaki dilbilgisi kuramları her üç tümcedeki Eser arasında bir fark görmez (Bak. 

Primus 2012: 1-2). 

Anlamsal Durum Türleri 

Anlamsal durumların /rollerin adları ve sayısı konusunda farklı görüşler vardır. Dolayısıyla 

iddialı bir görüş ileri sürmekten ziyade Almanca ve Türkçeden bazı örnekler vereceğiz: 

Yasemin kapıyı kapattı / Yasemin schließt die Tür:  

Yasemin: geleneksel sözdizimsel durum: özne  (Subjekt); anlamsal durum: eylemin eyleyeni / 

edeni / yapanı (Agens, Täter). 

kapıyı / die Tür: geleneksel sözdizimsel durum: nesne  (Akkusativobjekt);  anlamsal durum: 

eylemden etkilenen (Patiens). 

Anahtar kapıyı kilitlemiyor / Der Schlüssel schließt die Tür nicht. 

anahtar / der Schlüssel: geleneksel sözdizimsel durum: özne; anlamsal durum: araç (Instrument 

des Geschehens) 

kapıyı / die Tür: geleneksel sözdizimsel durum: nesne;  anlamsal durum: eylemden etkilenen. 

Kapı kapanıyor / Die Tür schließt. 

kapı / die Tür: geleneksel sözdizimsel durum: özne; anlamsal durum: etkilenen.  

Resim oluşuyor / Das Bild entsteht. 

resim / Bild: geleneksel sözdizimsel durum: özne;  anlamsal durum: sonuç (Resultat). 

Ali kitabı aldı / Ali bekam das Buch. 

Ali = geleneksel sözdizimsel durum: özne;  anlamsal durum: alıcı (Adressat des Geschehens). 

kitabı / das Buch: geleneksel sözdizimsel durum: nesne; anlamsal durum: etkilenen.  

Semire uçağı gördü / Semire sah das Flugzeug. 
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Semire: geleneksel sözdizimsel durum: özne; anlamsal durum: algılayan 

(Wahrnehmungsträger, Experiencer). 

uçağı / das Flugzeug: geleneksel sözdizimsel durum: nesne; anlamsal durum: algılanan 

(Wahrnehmungsgegenstand). 

Eşya standartlara uyuyor / Die Ware entspricht dem Standard. 

eşya / die Ware: özne; geleneksel sözdizimsel durum: karşılaştırma taşıyıcısı 

(Vergleichsträger).  

standartlara / dem Standard: geleneksel sözdizimsel durum: yönelme durumu; anlamsal durum: 

karşılaştırma taşıyıcısı (Vergleichsträger).  

Kapı gıcırdıyor / Kapı büyük / Mehmet orada duruyor / Die Tür knarrt / Die Tür ist groß / 

Mehmet steht da. 

kapı / Mehmet / die Tür: geleneksel sözdizimsel durum: özne; anlamsal durum: durum taşıyıcısı, 

durum gösteren (Zustandsträger). 

Das Kind nimmt zu. 

das Kind: geleneksel sözdizimsel durum: özne; anlamsal durum: oluş taşıyıcısı 

(Vorgangsträger).  

Milli bilinç vatan sevgisinden gelir / kaynaklanır.  

vatan sevgisinden: sözdizimsel durum: çıkma durumu; anlamsal durum: kaynak (Quelle, 

Origativ). 

Milli bilinç vatan sevgisine dayanır.   

vatan sevgisine: sözdizimsel durum: yönelme durumu; anlamsal durum: kaynak (Quelle, 

Origativ).  

Milli bilinç vatan sevgisini esas alır  

vatan sevgisini: sözdizimsel durum: belirtme durumu; anlamsal durum: kaynak (Quelle, 

Origativ).  

Sen çocuğa tokat attın / Sen çocuğu tokatladın / Du hast dem Kind eine Ohrfeige gegeben / Du 

hast das Kind geohrfeigt. 

çocuğa / dem Kind: sözdizimsel durum: yönelme durumu; anlamsal durum: etkilenen. 

çocuğu / das Kind: sözdizimsel durum: belirtme durumu; anlamsal durum: etkilenen. 

Ali’yi Zeynep’le everdik / Ali’yi Zeynep ile everdik / Zeynep’i Ali’ye verdik, aldık / Ali hat 

Zeynep geheiratet.  

Ali’yi: sözdizimsel durum: belirtme durumu; anlamsal durum: birliktelik (Komitativ).  

Ali’ye: sözdizimsel durum: yönelme durumu; anlamsal durum: birliktelik.  

Ali: sözdizimsel durum: özne; anlamsal durum: birliktelik. 

Zeynep’le: sözdizimsel durum: birliktelik durumu; anlamsal durum: birliktelik. 

Zeynep’i: sözdizimsel durum: belirtme durumu; anlamsal durum: birliktelik. 

Zeynep: sözdizimsel durum: belirtme durumu; anlamsal durum: birliktelik.  

Zeynep ile: sözdizimsel durum: sonileçli ad durumu; anlamsal durum: birliktelik. 

Onun davranışı beni şaşırttı / Onun davranışına ben şaşırdım / Ihr Benehmen erstaunte den 

Dozenten / Der Dozent wunderte sich über ihr Benehmen. 

beni / den Dozenten: sözdizimsel durum: belirtme durumu; anlamsal durum: algılayan 

(Wahrnehmungsträger, Experiencer). 
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ben / der Dozent: sözdizimsel durum: özne; anlamsal durum: algılayan (Wahrnehmungsträger, 

Experiencer). 

Usta duvara / duvarda bir delik açtı / Der Meister bohrte in der/die Wand ein Loch. 

duvara: sözdizimsel durum: yönelme durumu; anlamsal durum: etkilenen (Patiens) 

duvarda: sözdizimsel durum: bulunma durumu; anlamsal durum: etkilenen (Patiens) 

delik / ein Loch: sözdizimsel durum: belirtme durumu; anlamsal durum: boşluk (Privativ).  

Çiftçiyi destekliyoruz / Çiftçiye yardım ediyoruz / Wir unterstützen den Bauern / Wir helfen 

dem Bauern / Wir nehmen uns des Bauern an / Wir kümmern uns um den Bauern. 

çiftçiyi / den Bauern: sözdizimsel durum: belirtme durumu. 

çiftçiye / dem Bauern: sözdizimsel durum: yönelme durumu. 

des Bauern: sözdizimsel durum: tamlayan durumu (Genitivobjekt).  

um den Bauern: sözdizimsel durum: önilgeçli ad durumu (Präpositionalobjekt). 

çiftçiyi / çiftçiye / den Bauern / dem Bauern / des Bauern / um den Bauern: anlamsal durum: 

yararlanıcı (Benefaktiv).  

Dedeyi öyle seviyorum ki ona tapıyorum / Bir bağ maydanoz bir lira eder / Wir vermissen den 

Opa / Wir gedenken des Opas / Ein Bund Petersilie kostet 2 Euro.  

dedeyi / bir lira / den Opa / 2 Euro: sözdizimsel durum: belirtme durumu.  

ona: sözdizimsel durum: yönelme durumu. 

des Opas: sözdizimsel durum: tamlayan durumu (Genitivobjekt).  

dedeyi / ona / 2 lira / den Opa, des Opas / 2 Euro: anlamsal durum: düşünce (konusu) [Notio].  

Yıldız sınıfa giriyor / Yıldız şehri geziyor / Yıldız şehirde geziyor / Yıldız tritt ins 

Klassenzimmer / Yıldız betritt das Klassenzimmer.  

sınıfa: sözdizimsel durum: yönelme durumu. 

şehri: sözdizimsel durum: belirtme durumu. 

şehirde: sözdizimsel durum: bulunma durumu (Lokativobjekt) 

ins Klassenzimmer: sözdizimsel durum: önilgeçli ad durumu. 

das Klassenzimmer: sözdizimsel durum: belirtme durumu. 

sınıfa / şehri / şehirde / ins Klassenzimmer / das Klassenzimmer: anlamsal durum: yer (Lokativ). 

Urda yalnız bir kola sahip / Urda hat nur einen Arm 

bir kola: sözdizimsel durum: yönelme durumu.  

einen Arm: sözdizimsel durum: belirtme durumu. 

bir kola / einen Arm: anlamsal durum: parça (Partitiv). 

Kadın işçi zam aldı / Die Arbeiterin erhielt eine Lohnerhöhung  

zam / eine Lohnerhöhung: sözdizimsel durum: belirtme durumu; anlamsal durum: mülkiyet 

(Habitum).  

Çikolata zeytinyağı içermez / Bu karpuz 20 kilo çeker Die Schokolade enthält kein Olivenöl / 

Diese Wassermelone wiegt 20 Kilo 

zeytinyağı / kein Olivenöl / 20 kilo / 20 Kilo: sözdizimsel durum: belirtme durumu; anlamsal 

durum: konu (Thema).   

Jeneratör ikibin vat üretiyor / Der Generator leistet zweitausend Watt  

ikibin vat / sözdizimsel durum: belirtme durumu; anlamsal durum: sonuç (Resultat).2   

                                                 
2 Anlamsal durumlarla ilgili kavram ve terimler Brumm’a (2008) ve Balcı’ya (2013) dayanmaktadır. 
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2.2. Yer Bildiren Anlamsal Durumlar 

Yer (Lokativ)3, yükleme konu olan bir varlığın, nesnenin, kişinin, özelliğin konumlandırıldığı 

boşluk, alan veya mekândır. Primus (2012: 63) Lokativ’in üstkavram olarak yer bildiren diğer 

anlamsal roller/durumlar için kullanıldığını ve yer bildiren şu anlamsal durumların mevcut 

olduğunu belirtmektedir: 

Konum (Position): Cihangir Adana’da çalışıyor. 

Kaynak (Quelle, Ursprung): Aynur odasından çıktı / Aynur stieg aus dem Bus aus / Aynur 

entstieg dem Bus. 

Yol (Weg): Daha bu tepeyi arşınlayacaksın / Suna hat die Fahrbahn überquert / Sie wurde 

beim Überqueren der Fahrbahn von einem PKW erfasst. 

Yön (Direktiv, Direktional): Bu sokak B. Ecevit Bulvarı’na çıkar / Alle Wege führen nach Rom. 

Hedef (Ziel): B. Ecevit Bulvarı’na gidiyorum / Nursen fliegt in die Türkei. 

Konumda yer sabittir; kaynak, yol, yön ve hedefte eylemi gerçekleştirenin bir yerden bir yere 

hareketi söz konusudur. Yüzeysel dilbilgisi açısından bakacak olursak, Almancada konum ve 

hareket farkını genellikle hem bulunma (Dativ) hem de belirtme durumuyla (Akkusativ) 

kullanılabilen in, auf, an, unter, über, zwischen, neben gibi değişken ilgeçlerle belirtiriz. Ancak 

konum için verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere bu her zaman böyle olmayabilir. 

Türkçede konum bulunma durumuyla, hareket ise yönelme durumuyla anlatılır.   

SONUÇ 

Görüldüğü üzere geleneksel dilbilgisi kuramı çerçevesinde bize öğretilen durumlar, yüzeysel 

yapıda gördüklerimizden ibarettir. Oysa yüzeysel yapıda gördüğümüz biçmlerin arkasında 

farklı anlamsal durumlar saklıdır ve yüzeysel durumlarla anlamsal durumlar çoğu zaman 

birbirinden farklıdır.  
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Abstract 

The aim of this study is to emphasize that abbreviation are an important word derivation 

mechanism for Turkish. In Turkish grammar books, abbreviations are rarely mentioned. 

However, abbreviations are essential parts for Turkish as well as German and English. 

Institution and organization names, terms, some phrases, and Uniform Resource Locator are 

often used with abbreviated forms. 

There are several reasons for using abbreviation. The first reason that comes to mind is to use 

any language economically. The use of the long form of any phrase rather than its abbreviation 

overwhelms both the listener and the speaker in pragmatic competence. Also, the abbreviating 

of words is related to the frequency of occurence. 

The characteristics of abbreviations are usually based on the phrases that are likely to be used 

for more than different expressive paraphrases. They can appear in linearity by reflecting the 

first letters or syllables of words to make up the abbreviation as in the example of GERDER 

(Germanistic Association). Nevertheless, the initial letters or syllables do not match most of the 

time. In terms of phonological aspect, the indicators which are utilized through morphological 

abbreviation are separated in any case. For instance, TUS is an abbreviation of three letters 

whereas it refers to outnumber and different in utterance: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş 

Sınavı/Entrance Examination for Specialty in Medication).  

Abbreviations are divided into “graphical abbreviations” and “articulatorical abbreviations”. 

The graphical abbreviations are specific in writen language, that is, they are read to their opened 

form, yet not in their abbreviated form (i.e., Yun.= Yunanca, zm.=zamir, f.=fiil). In the end of 

abbreviations specific to the written language, except for exceptions, a full stop is used; The 

first letters are sometimes written in capital form, sometimes in lower case. However, that all 

letters are in upper cases is also exceptional case. In addition, there is also no rule on which 

letters to use in abbreviations. The only thing regarding as a rule is the first letter of the word 

used in the abbreviation.  

The articulatorical abbreviations are not peculiar to the written language or verbal language 

contrary to the graphical abbreviations. They can be both pronounced and written as they are. 

Articulatorical abbreviations are divided into two as coalescent and reduced abbreviations. 
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Özet 

Türkçeyle ilgili dilbilgisi kitaplarında kısaltmalardan pek söz edilmemektedir. Söz edilmemesi, 

kısaltmaların öneminin gözden kaçırıldığına delalet etmektedir; oysa kısaltmalar Türk dilinin 

de olmazsa olmazlarındandır. Kurum ve kuruluş adları, terimler, bazı sözcük öbekleri, internet 

adresleri genellikle kısaltılmış biçimleriyle kullanılır; bu nedenle de kısaltmalar günlük dilin 

vazgeçilmez ögelerinden olmuşlardır. Keza kısaltmalar açısından çok zengin bir dil olan 

Almancanın Kısaltmalar Sözlüğünde (Duden 2005) 50 binin üzerinde ulusal ve uluslararası 

kısaltma olduğundan sözedilmektedir. 

Kısaltma kullanımının birçok nedeni olmakla birlikte akla gelen ilk neden dilde tutumluluktur.  

Bir tümceyle ya da bir sözcük öbeğiyle söylenen bir şey bir sözcüğe indirgenerek hem seslerden 

/ harflerden hem de harcanan zamandan / enerjiden tasarruf edilir. Kısaltmaların uzun 

biçimlerinin kullanılması edimsel açıdan hem dinleyiciyi hem de konuşucuyu sıkar. 

Sözcüklerin kısaltılması kullanım sıklığı ile de bağlantılıdır. 

Türkçeyle ilgili birçok çalışmada sözcük dağarcığının soneklerle ve birleşik sözcüklerle 

genişletilmesi ele alınmıştır. Türkçede önek olup olmadığı konusu üzerindeki tatrtışmalar 

sürmekte ve bazı dilbilimciler bu konuyu gündemde tutmaktadır. Ancak bugüne kadar sözcük 

kısaltımının sözlüğümüze ve dil kullanımımıza sağladığı katkı bir çalışma hariç söz konusu 

olmamıştır. İhmal edilen bu olgu, bu çalışmada ele alınmakta ve ilk etapta yazısal ve söyleyişsel 

olmak üzere iki tür kısaltma ayırt edilmektedir. Yazısal kısaltmalar okunurken tam okunurlar 

(Av. = Avukat). Söyleyişsel kısaltmalar ise kısaltılmış halleriyle okunur. Söyleyişsel 

kısaltmalar yine kaynaşık (cumartesi) ve eksiltik (Antep, zeytindalı, Fener) olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. Eksiltiklerde tikel (gensoru, kanka, tekno-çöp) ya da tümel (NATO, NONÇ, ÇÜ, 

TDK, ES-ES) kısaltma söz konusudur. 

GİRİŞ 

Türkçenin dilbilgisi kitaplarında konulaştırılmaması, kısaltmaların öneminin gözden 

kaçırıldığına delalet etmektedir; oysa kısaltmalar Türk dilinin de olmazsa olmazlarındandır. 

Kurum ve kuruluş adları, terimler, bazı sözcük öbekleri, bire bir çevirisi standart kaynak bulucu 

diyebileceğimiz internet adresleri (URL: Uniform Resource Locator) genellikle kısaltılmış 

biçimleriyle kullanılır; bu nedenle de kısaltmalar günlük dilin vazgeçilmezlerinden olmuşlardır. 

Keza kısaltmalar açısından çok zengin olan Almancanın Kısaltmalar Sözlüğünde (Duden 2005) 

50 binin üzerinde ulusal ve uluslararası kısaltma olduğundan sözedilmektedir. 

Kısaltma kullanımının birçok nedeni olmakla birlikte akla gelen ilk neden dilde tutumluluktur.  

Bir tümceyle ya da bir sözcük öbeğiyle söylenen bir şey bir sözcüğe indirgenerek hem seslerden 

/ harflerden hem de harcanan zamandan / enerjiden tasarruf edilir. Kısaltmaların uzun 

biçimlerinin kullanılması edimsel açıdan hem dinleyiciyi hem de konuşucuyu sıkar. 

Sözcüklerin kısaltılması kullanım sıklığı ile de bağlantılıdır. 
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Du Jane, ich Goethe: Eine Geschichte der Sprache adlı kitabında birbirinin tersi olan iki güç 

olan yıkım ve yaratım (Zerstörung und Erschaffung) sonucunda sözcüklerin sürekli sarsıntı 

yaşadığını anlattığını belirten Deutscher (2014: 132), yıkımın insanın enerji düşüklüğünden / 

tembelliğinden kaynaklandığını; tutumluluk eğilimi nedeniyle söyleyişte birçok ekin 

yıprandığını ve yok olduğunu, böylece sözcük yapılarının değişerek kısaltmaların meydana 

geldiğini söylemektedir. Deutscher (agy.) dilde tutumluluk ve kısaltma eğilimin karmaşık 

sözcük yapılarının oluşmasına da sebep olduğunu, nitekim sıklıkla yan yana gelen sözcüklerin 

kaynaşarak karmaşık dilbilgisel yapılara dönüştüğünü belirtmektedir.  

 

2. KISALTMALARIN ÖNEMİ 

Kısaltmaların kullanımı çok eskilere dayanır. Erben (1975: 9) Ölinger’in ve Albertus’un 

1573’te, Clajus’un da 1578’de yazdığı Yeni Yüksek Almanca dilbilgisi kitaplarında bile yalın-

birleşik ve türemiş-türememiş sözcük ayrımı yapıldığını, ancak sistematik anlamda sözcük 

yapım yöntemlerinden bahsedilmediğini belirtmektedir.  

 

Sözcük dağarcığının zenginleştirilmesinin önemli araçlarından olan kısaltmalara bir dil olgusu 

olarak yer vermemek Türk dilbilgisi kitapları için neredeyse bir gelenektir ve kaynakçada yer 

alan kitaplardan yalnızca İmlâ Kılavuzu’nda (2000: 73) bu konunun adı geçmektedir. Ergin 

(1988: 375) kısaltma gruplarından sözederken Bunlar kelime guruplarının ve cümlelerin 

kısalması, yıpranması neticesinde ortaya çıkan kelime guruplarıdır diyerek aslında çok farklı 

kategorilere ait sözcük öbeklerini kastetmektedir. Özkan’ın (2004) Türkiye Türkçesinde 

Kısaltma Grupları başlıklı çalışması da aynı doğrultudadır.4 

 

Oysa Almanca dilbilgisi kitaplarını ve sözcük yapımıyla ilgili çalışmaları örnek verecek 

olursak, Naumann (1972) gibi kısaltmalara yer vermeyen pek az dilbilgisi bulunmaktadır. 

Kaynaklarda daha çok dikkat çeken konu kısaltmaların sınıflandırılmasıdır. Örneğin en son 

çalışmalardan birisi olan Fischer (2012: 19) kısaltılmış biçimler (Kurzformen) diye 

nitelendirdiği kısaltım olgusunu kısaltılmış sözcükler (Kurzwörter) ve kaynaşmış sözcükler 

(Kontaminationen [Amalgamierung, Blending, Kofferwort, Portmanteauwort, Wortkreuzung, 

Wortmischung, Wortverschmelzung, Zusammenziehung]) olmak üzere ikiye ayırmakta ve 

kaynaşmış sözcükler konusunda uzlaşma olmadığını belirtmektedir; çünkü kimisi bunları 

birleşik sözcüklerin bir alttürü, kimisi ise başlı başına bir sözcük yapım yolu olarak 

değerlendirmektedir.   

Weinrich (1993: 928) kısaltmaları isim türünden birleşik sözcükler başlığı altında incelemekte 

ve kısaltmaların nedeni olarak alana özgü terimsel birleşik sözcüklerin karmaşık yapısına ve 

ortak/gündelik dile girmesine işaret etmektedir.  

                                                 
4 Her iki kaynakta kelime gruplarına verilen bazı örnekler: gün aydın, baştanbaşa, baş başa, el ele, gözü açık, 

yüzü aşkın, cana yakın, yükte hafif, içinden pazarlıklı, sırmayla işli, bizim ev. 
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Simmler (1998: 630) kısaltmalar için üstkavram olarak ifade kısaltımı (Ausdruckskürzung)  

terimini kullanmakta ve her türlü kısaltmayı ikinci derece gösterge (sprachliches Zeichen 

zweiten Grades) olarak nitelemektedir.  

KISALTMALARIN ÖZELLİĞİ 

Kısaltmaların özelliği, açılımlarının çoğunlukla birden fazla sözcüğe dayanmasıdır. Kendilerini 

oluşturan göstergelerin ilk harflerini ya da hecelerini yansıtmak suretiyle çizgisellik 

gösterebilirler: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu), TÜFE 

(Tüketici fiyatları endeksi), GERDER (Germanistler Derneği). Ancak kısaltmalı gösterge ile 

başharfleri ya da başheceleri çoğu zaman örtüşmezlik gösterir. Söylenişleri açısından ise 

biçimbirim (kısaltma) ile açımlanmış göstergeleri her durumda ayrılır. TUS üç harften oluşan 

bir kısaltmayken, açılımı daha uzun, okunuşu daha farklıdır: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş 

Sınavı. Diğer örnekler: TÜRKSAT (Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim 

Şirketi), UA (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı), YÖGM (Millî 

Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü), ALES (Akademik Personel ve Lisanüstü 

Eğitimi Giriş Sınavı). Hatta söyleyişi kolaylaştırmak için kısaltılan öbeğin hiçbir sözcüğünün 

başharfi olmayan harfler eklenebilir: TAYAD (tutuklu ve hükümlü aileleri ile yardımlaşma 

derneği). Görüldüğü gibi bu derneğin adını oluşturan tüm harfler küçük yazıldığı halde kısaltma 

büyük harflerle yazılmıştır. Zira Türkçede tümel kısaltmalarda küçük harf kullanılmamaktadır.   

Açıklayıcı bir öğe ya da bağlam olmadığı takdirde bazı kısaltmaların göndergesini anlamak 

mümkün olmayabilir. BÜ’nün Bahçeşehir Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilecik 

Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi;  ÇYGM’nin 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, ÇASGEM’in 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, BTK’nin Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu için kullanıldığını ya belli bir bağlam sayesinde ya da bu kurumları tanımakla 

mümkün olabilir. 

Türkçede bazı kısaltmalar yabancı bir dilden alındıkları gibi kullanılır; açılımları da yabancı 

sözcüklerden oluşmaktadır: VIP (Very Important Person), VHF (Very High Frequency), VCD 

(Video Compact Disc), UNISEF (United Nations International Children’s Emergency Fund). 

Kısaltmaları Fischer (2012: 19) gibi yazısal kısaltmalar ve söyleyişsel kısaltmalar olmak üzere 

ikiye ayırıyoruz. 

Yazısal kısaltmalar 

Yazısal kısaltmalar yazı diline özgüdür; kısaltılmış halleriyle değil, açılımlı halleriyle 

okunurlar: Yzb5. (yüzbaşı), Bl. (bölük), Yun. (Yunanca), Alm. (Almanca), Asb. (astsubay), Av. 

(avukat), Üçvş. (üstçavuş), Tuğa. (Tuğamiral), Böl. (bölüm), Y. Mim. (yüksek mimar), Sok. (… 

Sokak/Sokağı), Cad. (… Cadde/Caddesi), E (eczane), bk. (bakınız), zm. (zamir), zool. (zooloji), 

dk. (dakika), age. (adı geçen eser), yy.  (yüzyıl), f. (fiil), hlk. (halk ağzı).6 

                                                 
5 Özel ad, unvan ya da rütbe kısaltmalarında başharf büyük yazılır. 
6 Bu örnekler TDK’nin Kısaltmalar Dizininden alınmıştır: 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&id=198:Kisaltmalar. Erişim tarihi: 23.01.2019. 
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Görüldüğü gibi yazısal (yazı diline özgü) kısaltmaların sonunda istisnalar hariç nokta 

kullanılmaktadır; ilk harfleri kimi zaman büyük, kimi zaman küçüktür. Ancak tüm harflerin 

büyük olması da istisnai bir durumdur. Ayrıca kısaltmada hangi harflerin kullanılacağına ilişkin 

bir kural da yoktur. Kural diyebileceğimiz tek şey, sözcüğün ilk harfinin kısaltmada 

kullanılmasıdır. 

Söyleyişsel kısaltmalar 

Yazısal kısaltmaların tersine söyleyişsel kısaltmalar söyleyişe ya da sözlü dile özgü değildir; 

hem söylenebilir (okunabilir) hem yazılabilirler. Bu kısaltmaları da kendi içinde kaynaşık 

kısaltmalar ve eksiltik kısaltmalar olmak üzere ikiye ayırmayı uygun görüyoruz. 

Kaynaşık kısaltmalar 

 

Bu birimlerin birleşik sözcük olarak mı yoksa kısaltma olarak mı değerlendirileceği konusunda 

görüş birliği olmadığını belirtmiştik. Birleşik sözcüklerde eksiltme olmaması, hatta farklı 

dillere göre kaynaştırma sesleri (Alm. Übungsbuch) veya Türkçede olduğu gibi 

durum/çoğul/iyelik ekleri (tümevarım, karındanbacaklılar, Üniversitelerarası [Kurul], 

yabankeçisi) gelebilmesi, şu örneklerin kısaltma olarak değerlendirilmelerini 

kolaylaştırmaktadır: Cumali (Cuma+Ali), Haceli (Hacı+Ali), Balcalı7 (Balcı+Ali), cumartesi 

(cuma ertesi), pazartesi, güllaç (güllü+aş), sütlaç (sütlü+aş), neyse (ne+ise), nasıl (ne+asıl), 

niçin (ne+için), peki (pek+iyi), Vakko (Vitali Hakko), Yoncimik (Yonca Evcimik). 

 

Zaten öylesine kaynaşık sözcükler var ki, tamamen kısaltmaya dayanmaktadır ve biçimlerine 

bakarak yapılarıyla ilgili fikir yürütmek zordur; örneğin dilci olmayan pek az kişi öyle 

sözcüğünün o ve ile birimlerinin kaynaşmasından oluştuğunu bilir. Mizah dilinde çok sevilen 

ve sözcük oyunlarına olanak sağlayan bu sözcük yapımı yoluyla oluşan birimler genellikle 

sözlük maddesi değeri taşımayan anlık/durumluk sözcüklerdir; elbette bu kategorideki 

sözcükler mizah diline özgü olmak zorunda değildir: tatlıcan 8 . Bu bağlamda Demirci’den 

(1996) örnekler vermek istiyorum: laforizma (laf+aforizma), Espirin9 (espri+aspirin), refo10 

(Refah+repo), tanıksama 11  (tanık+kanıksama), copüler 12  (cop+popüler), (hay) eksi 13 

(aksi+eksi), kafakol14  (kafa+karakol), birikin15  (birikim+kin), mazete16  (mizah+gazete). Bu 

örneklerde görüldüğü gibi genellikle en küçük çiftler (Minimalpaar) oluşturularak sesbirimlerle 

oynanmakta, yerleri değiştirilmekte ve yeni sözcükler oluşturulmaktadır. 

 

                                                 
7Adana’da semt adı. 
8  Standart patlıcana göre daha tatlı olan bir patlıcan türünün gösterilmesi için tatlı ve patlıcan özcüklerinin 

çaprazlanmasından tatlıcan (Hürriyet, 7.12.2012, 10). 
9Cihan Demirci’nin bir kitabının adı. 
10Refah’ın adil düzeninde REPO’nun adı da REFO olur herhalde (Demirci (1996: 35). 
11Sürekli olarak her şeye tanık olmanın sonu bellidir: TANIKSAMA (Demirci (1996: 42). 
12Ve polis COPÜLER KÜLTÜRÜ yarattı sonunda!..(Demirci (1996: 42).  
13Sürekli eksilerek eksilerini arttırıyoruz zamanın… Hay eksi!...(Demirci (1996: 50). 
14Karakola daha uygun bir isim buldum: KAFAKOL!..(Demirci (1996: 50). 
15Birikimi var sandığınız insanda birikmiş kin (Birikin) bulmak da olasıdır!..(Demirci (1996: 95). 
16Gazete gazetesine Mazete adlı mizah ekini hazırladı. (Demirci (1996: 112). 
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Eksiltik kısaltmalar 

Bu kısaltmalar sözcüklerin eksiltilmesi, yani bazı birimlerin atılması yoluyla olur. Kimi zaman 

birleşik bir sözcüğün birinci öğesi, kimi zaman orta öğesi, kimi zaman ise son öğesi atılır; birkaç 

sözcük birden atılabilir. Atılan birim bir hece ya da bir harf de olabilir. 

 Sözcük eksiltmeliler  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu birleşik sözcüklerde birinci, orta veya son öğe veya bir bölümü 

atılarak yeni bir sözcük elde edilir.17 

Baştan eksiltmeliler 

Bu tip sözcüklerin özelliği, birleşik sözcüğün ilk öğesinin atılmasıdır. Örneğin özellikle 

konuşma dilinde Şanlıurfa, Kahramankazan, Gaziantep vb. birleşik sözcüklerin birinci öğesi 

atılarak kullanıldığına tanık oluyoruz: Urfa, Kazan, Antep. Diğer örnekler: (konar)göçer, 

(büyük)elçi, (ısı)ölçer. 

Ortadan eksiltmeliler 

Bu tip kısaltmaların sayısı oldukça azdır. Zeytindalı sözcüğünü örnek verecek olursak, aslında 

kastedilen şey zeytin-ağacı-dalı’dır; ancak ağacı eksiltilerek zeytindalı biçiminde kullanılır. 

Otomobil’in son iki ve omnibüs’ün ilk  iki hecesinin atılmasıyla oluşan otobüs de bu kategori 

içindedir.  

Sondan eksiltmeliler 

Burada sözcük sondan eksiltilir. Kimi zaman tüm sözcük atılır: Gençler(birliği), Hatay(spor)18, 

Afyon(karahisar), Bahçeli(evler), biçer(döver), oto(mobil), akü(mülatör), Fener(bahçe). Kimi 

zaman ise yalın bir sözcüğün bir bölümü atılır: Günlük konuşma dilinde fotoğraf/fotoğrafçı, 

profesör, doçent yerine kısaca foto, prof, doç19  dendiğini görürüz. Leb demeden leblebiyi 

anlamak deyiminde geçen leb de bu bağlamda değerlendirilebilir.  

Birisini daha sevimli göstermek için Suzan, Mustafa, Munise yerine kullanılan Suzi, Musti, 

Munik ya da hem dilde tutumluluk hem de duygusal bir anlam yüklemek amacıyla uzun bir adın 

yerine yeğlenen Cino (Cihangir), Celo (Celalettin), Sabo (Sabahattin), Neco (Necmettin), Reşo 

(Reşit) Apo (Abdullah), emo 20  (amca), Memo (Mehmet), Sülo/Sülü (Süleyman), Selo 

(Selahattin), Cemo (Cemal, Cemil, Cemra), Meto (Metin), Maho (Mahmut), Mıçı (Mustafa), 

Meloş (Melahat) gibi kısaltmalar bu kategorinin içinde yer alır. Burada anılan kısaltmalara –i 

ya da –o harfinin eklendiğini, bu eklemeyle sözcüklere amaca uygun olarak olumsuzluk ya da 

                                                 
17  Bu madde altında açıklanan kısaltmaların tersine, dilde tutumluluğa aykırı biçimde uzun sözcüklerin kısa 

sözcükleri engellediği de görülür. Örneğin mut, sorum ya da olum kullanılabilecekken, neden çoğunlukla mutluluk, 

sorumluluk ya da olumluluk kullanıldığını açıklamak güçtür. Bu sözcükler Mayerthaler’in (1981: 2) doğallık 

çelişmesi (Natürlichkeitskonflikt) diye nitelediği durumla açıklanabilir.  Günün birinde uzun sözcüklerin yerine 

mut, sorum ya da olum’un edimselliği yükselirse, bu örnekleri sondan eksilmelilere dahil edebiliriz.  
18 Gençler “Hatay’a” izin vermedi (Gençlerbirliği, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hatayspor ile karşı karşıya 

geldi). https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2018/12/05/gencler-hataya-izin-vermedi. Erişim tarihi: 

23.01.2019. 
19 Internet dilinde ve kısa mesajlaşmalarda bunlara benzer çok sayıda yeni kısaltmalar görmekyeyiz: kar (kardeş), 

sis (sister). 
20 Argodaki emo, emotional’in kısaltılmışı olup görünümleri, giyim tarzları, dilleri ve davranışlarıyla kendini farklı 

göstermek isteyen ergenlerin yarattığı akımdır. 

https://www.sabah.com.tr/ankara-baskent/2018/12/05/gencler-hataya-izin-vermedi
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olumluluk 21  yüklenebildiğini belirtmek gerekir. İbiş (İbrahim), Memiş (Mehmet), Raziş 

(Raziye), Zeliş (Zeliha) örneklerindeki –(i)ş de ilk iki örnekte olumsuzluk, son iki örnekte 

olumluluk işlevine sahiptir. Bu örneklerdeki –i ve –o ekleri yapım eki midir, değil midir, bu 

ayrıca tartışılmalıdır; bizce yapım eki olarak değerlendirilmelidir. 

 Tikel ve tümel eksiltmeliler - Harf/hece eksiltmeliler  

Bu tip örnekler sözcük öbeğinin bir bölümü değişik biçimlerde eksiltilerek yapılan çok yaygın 

kısaltmalardır. Bazen her sözcüğün ilk hecesi, bazen de ilk harfinden yararlanılarak yeni bir 

sözcük yapılır.  

Tikel eksiltmeliler  

Tikel eksiltmelerde sözcüğün bir bölümü atılarak kısaltma yapılır. Eksiltilen sözcükten yalnızca 

bir harf ya da hecemsi bir parça kalır, zira söyleyişteki hece sınırlarına uyulmayabilir. 

Kısaltmada mutlaka tümü korunan bir sözcük vardır: e-imza, e-devlet22, gensoru (genel soru), 

kanka/kanki (kan kardeş), telekulak (telefon+kulak), telekız (telefon+kız), çaykolik 

(çay+alkolik), OHAL (Olağanüstü Hal), teknokent, tekno-çöp, paramatik (para+otomatik), 

otogar (otobüs+gar), metrobüs (metro+otobüs), psikodilbilim (psikoloji+dilbilim), ekopaket / 

EkoPaket (ekonomik paket), eko-tekstil (ekolojik tekstil), biyoçeşitlilik (biyolojik çeşitlilik), 

biyodizel, biyo-medikal, biyo-yakıt, biyo-ekoloji, biyo-ürün, biyo-duvar, biyo-terör, biyo-

güvenlik, biyo-algılayıcı, biyo-yağ, biyo-atık, biyo-silah, biyo-pil, biyo-mimari, biyo-hukuk; 

eko-okul, eko-etik, eko-ilke, eko-ürün, eko-mahalle, eko-yakıt, eko-su, eko-tarım, eko-köy, 

eko-ekonomi, eko-turizm, eko-anarşi, eko-yerleşim, İstanblue (İstanbul+blue). Bu kategoriye 

aldığımız avea, üçlü bir sözcük öbeğinin (Aycell ve Aria) birinci ve üçüncü sözcüğün ilk 

harflerinin ve bağlacıyla birleştirilmesinden oluşmuştur. 

3.2.2.2.2. Tümel eksiltmeliler 

Tümel eksiltmelerde sözkonusu olan sözcüklerin tümü kısaltılır. Kimi zaman uzun ya da kısa 

bir sözcük öbeğinin her sözcüğünün veya bazı sözcüklerinin ilk harfi, kimi zaman bir 

hece+birkaç harfi alınır. Bu türden kısaltmalar bazen bir sözcük gibi, bazen de hecelenerek 

okunur. Her sözcüğün ilk hecesi alınarak yapılan kısaltmalar da bu sınıfa dahildir. Tümü 

korunan sözcük yoktur. 

 Harfli kısaltmalar 

Bu gruptaki kısaltmaları sözcük gibi okunanlar ve hecelenerek okunanlar diye ikiye ayırmak 

gerekir; çeşitleri çoktur. Hece sınırlarına uyularak ya da uyulmayarak, bazen her sözcüğün ilk 

harfi, bazen öbeği oluşturan sözcüklerden bazılarının ilk harfi veya harf+hece alınarak bu 

kısaltmalar oluşturulur. Bazıları hecelenerek değil, sözcük gibi okunur. 

 

                                                 
21 Bu ekin olumsuzluk belirtmesine ilişkin olarak Kemal Sunal’ın üç filminin adı olan Salako, Davaro ve Hanzo’yu 

da örnek verebiliriz. Hanzo Almanca Hans’tan gelir; Hans, Johannes’in kısaltılmışıdır; Almancada olumluluk 

ifade eden Hansi biçimi de mevcuttur.  
22 Son dönemlerde e-+bağımsız biçimbirim ile yapılan yüzlerce sözcüğe rastlayabiliriz. 
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 Sözcük gibi okunanlar 

Bu kategoride çok sayıda sözcük vardır; kısaltma olmalarına karşın yalın bir sözcükmüş gibi 

okunurlar: ASKİ (Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi), ÇUKOBİRLİK (Çukurova Pamuk Tarım 

Satış Kooperatifleri Birliği), EGO (Ankara Belediyesi Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmeleri), YÖK 

(Yükseköğretim Kurulu), MİT (Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı), ALES (Akademik 

Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı), TÖMER (Türkçe Öğretim Merkezi), ASAL (Asker 

Alma Dairesi Başkanlığı), RTÜK 23 , CMUK (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu), AİHM 

(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi),yardoç 24 , Sertan (Serap+Altan), gerzek (geri+zekalı), 

belgeç (belge+geçer, faks), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ASELSAN (Askerî 

Elektronik Sanayii), BAĞ-KUR (Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 

Sigortalar Kurumu), AKBİL (akıllı bilet), BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim 

Şirketi), GATA (Gülhane Askerî Tıp Akademisi), INTERPOL (Uluslararası Cinayet Polisi 

Komisyonu (International Criminal Police Commission)), KOBİ (Küçük ve Orta Boy İşletme), 

AR-GE (Araştırma geliştirme), NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları 

Merkezi; National Aeronautics and Space Administration), OYAK (Ordu Yardımlaşma 

Kurumu), TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi), TEFE (Toptan eşya fiyatları 

endeksi), TÜFE (Tüketici fiyatları endeksi), TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), TÜPRAŞ 

(Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi), YURTKUR (Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu), İLBANK (İller Bankası Genel Müdürlüğü), MOBESE (Mobil Elektronik Sistem 

Entegrasyonu), TED, NONÇ (ne okuyor ne çalışıyor anlamında; Hürriyet, 11.1.2013, 11). 

 Hecelenerek okunanlar 

Bu kısaltmaları oluşturan harfler hece gibi okunur: TZDK (Türkiye Zirai Donatım Kurumu), 

TTB (Türk Tabipleri Birliği), ÇÜ (Çukurova Üniversitesi), BJK (Beşiktaş Jimnastik Kulübü / 

Bereket Jimnastik Kulübü), TT (Türkiye Türkçesi), TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), 

AKÜ (Afyon Kocatepe Üniversitesi), TRKGM (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 

Müdürlüğü), ÖTV (Özel tüketim vergisi), PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü), 

K.S.K25, CEO, MR (Manyetik rezonans görüntüleme) SMS (Short Message Service), cmylmz26 

(Cem Yılmaz) 

 

 

 

                                                 
23 Sık kullanım nedeniyle olsa gerek, hecelenerek okunması gereken RTÜK ve CMUK araya bir ünlü eklenerek 

sözcük gibi RÜTÜK ve CUMUK biçiminde okunmaktadır. AİHM örneğindeyse ikinci ve üçüncü ses yer 

değiştirmekte, AHİM olarak sesletilmektedir. 
24 Konuşma dilinde böyle kullanıldığı görülür. 
251912’de kurulan Karşıyaka Spor Kulübü’nün kısaltılmış adı olan K.S.K. kaf-sin-kaf şeklinde okunur, taraftar 

grubu da kendini böyle adlandırır. Bunun nedeni, kuruluş döneminde Arap alfabesinin kullanılması ve harflerin 

buna göre sesletilmesidir. Yani Türkçeye yerleşmiş yabancı kısaltmalar genelde geldikleri dilin harflerinin 

okunuşuna göre söylenir: MR (emar), SMS (es-em-es), FBI (ef-bi-ay). Ayrıca belirtmek gerekir ki büyük harfli 

kısaltmalarda nokta kullanılmaz; yalnızca eskiden bu şekilde oluşturulmuş ve böylece yerleşmiş bazı kısaltmalarda 

nokta vardır (T.C., K.K.K., M.Ö., M.S.). 
26 Her ne kadar yazısal bir kısalma var ise de, söyleyiş açısından uzama sözkonusudur. 
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 Heceli kısaltmalar  

Buraya aldığımız örneklerde hece sınırlarına uyulduğu görülmektedir: GERDER (Germanistler 

Derneği), Lassa (lastik+Sabancı), Teknosa (teknoloji+Sabancı), netmatik (internet + otomatik), 

ES-ES.27 

HİÇBİR GRUBA GİRMEYEN KISALTMALAR 

Bu başlık altındaki kısaltmalar farklı gösterge tiplerinin karıştırılmasıyla yapılmaktadır; dikkat 

çekmek amacıyla başvurulan bir dil oyununun sonucudurlar: 1tanem (bir tanem), 2bin13 / 

20on3 (2013), ∏♥zade (Pilavzade28; pi işareti ve İngilizce love yerine kalp resmi kullanılarak 

pilav’a gönderim yapılmıştır).  

SONUÇ 

Bir dilin sözcük dağarcığını genişletmenin değişik yolları vardır. Bu yollardan bazıları dillere 

göre öne çıkabilir. Örneğin Türkçede sonenkli sözcük türetimi çok yaygın olduğu halde 

öeneklerin varlığı bazı dilbilimciler tarafından kabul edilmemekte ve önyıkama, altyapı, 

üstgeçit gibi sözcükler birleik sözcük olarak görülmektedir.  Türkçeye yeni sözcükler 

kazandırmanın en önemli yollarından birisi de kısaltmalardır. Ancak sözcük  kısaltımı dilbilgisi 

kitaplarında bu şekilde anılmamaktadır. 
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 الّشعريّة المزدوجة

 شعريّة الكتابة وشعريّة القراءة

 (ديوان طائر الفينيق أنموذًجا)

 الّدكتورة ندى مرعشلي

  

  :المقّدمة - ١

حين نذكر الشعريّة ال بدّ من العودة إلى الموقف الّذي أنتجها، وبالعودة إلى الموقف تتراءى لنا جماليّة الّرؤيا  

يّة؛ فالحدث يتالزم مع المشهد الشعرّي الذي يدفع بالكتابة إلى اإلحاطة بعناصر هذا المشهد ومن ثّم دفعها إلى التاّلحم، الشعر

وهذا األمر يرفع من مستوى المشهد الّشعرّي المرتبط بمستوى المتخيّل الّشعرّي من الناحية الدّيناميّة. هذا الحراك 

حّول إلى ديناميّة حتّى تتفاعل كّل تلك العناصر، وتؤدّي إلى ما يُسّمى "فاعليّة الّرؤيا للشخصيّات الّشعريّة ال يمكن أن يت

 ."الّشعريّة

أما حين نتساءل عن ماهيّة الّرؤيا الّشعريّة وفلسفتها نجد أنّها تقترب من مفهوم )التّجاوز(؛ والتّجاوز واالجتياز في  

يسلك المسلك ذاته دون مفارقته واالنسالخ عنه، وهذا المعنى للتجاوز هو  ، أي"اللغة )الّسلوك(، "ُجْزُت الموضع: سرُت فيه

 .ما سيُمّكن البحث من الحديث عن المعنى الّطباقّي وأثره في اللغة الّشعريّة

أشهر من عالج موضوع القراءة فلسفيًّا، فصنّف البنى اللغويّة بهدف إظهار تعدّديّة المعنى التي  يُعَدُّ أمبرتو إيكو 

عي قارئًا مشارًكا الكتشافها في النّص المكتوب؛ إاّل أّن هذا القارئ يجب أن يتحلّى بصفات معيّنة "نموذجيّة" أسماه تستد

إيكو "القارئ النّموذجّي"، إذ له حّق المشاركة في تفسير النّص. هو ليس قارئًا عاديًّا يقرأ النّّص لمجّرد استهالك القراءة، 

ومالحقة البنيات النّصيّة  absence بخطط قرائيّة تأويليّة، يحاول من خاللها مالحقة الغياب ولكن يدخل إلى النّص محّماًل 

الغائبة، وبمعنى آخر، البنيات المتخفّية وراء النّصوص الشعريّة "فللنّّص المبنّي على سلطة اإليحاء قيمة مباشرة في العالم 

فال يحتاج إلى مالحقة، ولكن إلى  presence أّما الحضور ."نتطرةالدّاخلّي للقارئ، وذلك بهدف إبراز أجوبة جديدة وغير م

معرفة ارتباط كّل عنصر باآلخر "هي تلك العالئق التي تقوم بين العناصر الحاضرة في النّّص األدبّي ]...[ ويُطلق عليها 

 ."العالئق السياقيّة، أو عالئق المجاورة

، إلى القبض على المرجع الغائب لتوجيه مسار القصيدة، وبذلك المتلقّي، من خالل مشاركته النّصّ -يهدف القارئ 

فهو يعطي نفسه سببًا للكشف عن المعاني الخفيّة. فالنّظرة إلى النّص بشيء من القداسة ال يمكن أن تجعل من القارئ شريًكا 

 !له، وال يمكن أن تُنتج شعريّة قرائيّة

شريّة قابلة للتّفاعل والمشاركة "النّص البشرّي فإنّه يخلق من إّن النّصوص المنتقاة في هذه الدّراسة هي نصوص ب 

البنية الّرمزيّة  وقد حدّد بارت ."حيّز مخلوقات سابقة يتفاعل مع النّصوص، ويكتسب هّويّته الّرمزيّة من ذلك التّفاعل الخاّلق

افه؛ فـ"التّحليل البنيوّي لم يدفع باالنتباه إلى بتلك المتخّفية وراء النّصوص الّشعريّة، وهي ما عجَز التّحليل البنيوّي عن اكتش

 ."قّوة المدلول أو مجموعة المعنى التي يطلق النّص لها العنان

يتميّز تلقّي القارئ بجماليّة مزدوجة، إذ يؤدّي انفعال المبِدع إلى أثر ينعكس على القارئ أثناء تلقّيه للنّص، وفي  

، فيُسِفر عن جماليّة يتّم استبطانها من النّّص المقروء "فالتلّقي بمفهومه الجمالّي الوقت عينه، يتّم فعل االستجابة من قبله

ينطوي على بُعدَْين: منفعل وفاعل في آٍن واحد؛ إنّه عمليّة ذات وجهين أحدهما األثر الذي يُنتجه العمل في القارئ، واآلخر 

عة الجمهور أو )المرَسل إليه( أن يستجيَب للعمل األدبّي بطرق كيفيّة استقبال القارئ لهذا العمل، أو "استجابته له". فباستطا

مختلفة، حيث يمكنه االكتفاء باستهالكه، أو نقده، أو اإلعجاب به، أو رفضه، أو االلتذاذ بشكله، أو تأويل مضمونه، أو تكرار 

هذا العمل المغاير  ."نفسه عماًل جديدًاتفسير له مسلّم به، أو محاولة تفسير جديد له. كما يمكنه أن يستجيب للعمل بأن يُنتج ب

 .للمقروء يخدم موضوع هذا البحث، بالنّظر إلى قدرته على أن يجمع بين شعريّة الكتابة وشعريّة القراءة

هذه اآلفاق للّرؤيا الّشعريّة المزدوجة لدى القارئ تفتح باب التّأويل على مصراعيه أمام تعدّديّة المعاني؛ فقد أثبتت  

أّن القراءة تُسهم في تغّير نظرة القارئ لنفسه ولمحيطه، بما تملك من مؤثّرات تعمل مباشرة على تركيبات دماغه،  الدّراسات

وذلك أّن كّل باحة في الدّماغ لها وظيفة خاّصة، ومنها باحات تحتوي على عصبونات تختار الحافز ولونه "كّل عصبون 

ج إلى أن تصير ُمخرًجا، وهذا المخرج يصير ُمدْخاًل، وهكذا في سلسلة مترابطة يكون ُمدْخاًل حين يتلقّى المعلومة التي تُعال

 ."الحلقات
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والكتشاف شعريّة القارئ ال بدّ من التوقّف عند عمليّات اإلدراك والتنبّؤ التي تمّهد لهما عمليّة القراءة من خالل  

تتالقى مع منّبهات ذات طبائع مختلفة، فتُشعر بها األنساق الحواسيّة والعصبيّة "هناك أنساق بصريّة وسمعيّة ولمسيّة 

األنساق العصبيّة الهامشيّة الذّات، فتحلّلها، فتنتقي منها، فتؤلّف منها ما هي بحاجة إليه وما هو مفيد لها، ويتدّخل في هذه 

  .التقبّليّة وهكذا فإّن شعريّة النّّص يمكن أن تتقاطع وشعريّة القارئ من خالل ."العمليّات الدّماغ والمحيط

  

  

 :مخّطط الدراسة

 المقّدمة

 المبحث األّول: الّشعريّة ومردود التقبّليّة

 تعريف الّشعريّة

 تعريف التّقّبليّة

 القارئ اإليجابّي )الخّّلق(

 المبحث الثّاني: فاعليّة الّرؤيا الشعريّة

 تقبّل القارئ في لحظة االبتكار

 لّي(الّصدمة التقبّليّة )موقف المتلقّي الجما

 إنتاج اللفظ )الذّائقة القرائيّة(

 ظاهرة الغياب )تشّكل فكرة المعنى في النّص(

 .فهرس المصادر والمراجع

  

 :الّشعريّة ومردود التقبّليّة - المبحث األّول – ١

 .قبل عرض مسبّبات اإلزدواجيّة الشعريّة للنّّص الشعرّي، ال بدّ من الوقوف على بعض التعريفات 

 

  :Poétiqueيّةتعريف الشعر

َشعََر يَْشعُُر ِشْعًرا وَشْعًرا وِشْعرةً وَمْشعورةً وُشعوًرا وُشعورةً وِشعرى وَمْشعوراَء وَمْشعوًرا؛ " :في لسان العرب 

ْعُر: منظوم القول ، غلب عليِه لشرفه األخيرة عن اللحياني، كلّه: َعِلَم. وأْشعَْرته فََشعََر أي أدْرْيتهُ فَدََرى. َوَشعََر به: َعقَلَهُ. والّشِ

ْعُر: القريُض المحدود بعالمات ال يجاوزها، والجمُع أشعاٌر، وقائلهُ شاِعٌر ألنّه يشعُر ما ال يشعُر غيرهُ،  بالوزن والقافية. الّشِ

 ."أي يعلم

عند رومان ياكبسون، الوظيفة الّشعريّة هي وظيفة  poétique الّشعريّة" :Jean Debois في معجم جون دبوا 

 ."التي يمكن أن تكون الّرسالة بوساطتها عماًل أدبيًّا فنّيًّا اللغة

الّشعريّة تكسر المنهج الذي يميّز بين التّأويل والعلم في حقل الدّراسات " :Todorov الشعريّة عند تودوروف 

والدة كل عمل، وتتمايز عن  األدبيّة ]...[ فهي ال تسعى إلى تسمية المعنى، ولكّنها تهدف لمعرفة القوانين العاّمة التي تترأّس

علم النّفس وعلم االجتماع، إذ تبحث عن هذه القوانين داخل األدب ذاته. هي مقاربة )مجّردة وباطنيّة( لألدب في الوقت 

 ."عينه

 "األسلوب الّشعرّي يعّمم، يذّوب وحدة األعمال داخل اللغة الّشعريّة" :األسلوب الّشعرّي عند ريفاتير 

 ."كّل محاولة الختراق المعتاد، ما يجعله يبدو كمدّنس للمقدّسات" :Jean Cohen وهينالّشعرعند جون ك 

هي علم يهتّم باللغة كما األلسنيّة، ولكّن الفرق بينهما أّن الّشعريّة علم ال يهتّم بكّل اللغة،  :الشعريّة عنده، فهي أّما 

 .ولكن بشكل محدّد من أشكالها المميّزة

الّسابقة أّن الّشعريّة عند تودوروف ليست في العمل األدبّي نفسه، ولكن في الكشف عن يتبيّن من التعريفات  

  خصائصه، وهذا األمر يشّكل لديه نظريّة أدبيّة يسّميها تودوروف

  

ة نظريّة "أدبيّة األدب". أّما عند كوهين فتظهر من خالل تقسيم األنواع األدبيّة وفق مضامينها الشعرّية؛ فوجد أّن القصيد

النّثريّة تفتقد إلى الموارد الّصوتيّة وتعتمد على المورد الداّللي، في حين أّن النّثر المقفّى يعتمد على الّصوت ويفتقد إلى 

 .المورد الداّللّي؛ فعند كوهين الّشعر وحده هو ما يعتمد على الموردْين معًا، أّما النّثر الكامل فيفتقد االثنين معًا
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  eptabilité:Accتعريف التقّبليّة

، ويرتبط هذا المعيار بالمتلقّي ومدى قبوله للنّّص؛ فتقبّل النّّص يرتبط "القبول هو مفهوم متعلّق بنموذج األداء" 

بالتداوليّة، فالمؤلّف يقصد، و)المقصوديّة( أن يكون النّّص األدبّي تجسيدًا محًضا لمظاهر العالم والحياة كما تجلّت في وعي 

 – ومن الحاالت المقصديّة )اِقرأ  .ابق مع الموضوع الذّهنّي الذي يحمله في عقله أو يقصده وقت الكتابةالمؤلّف، أي التّط

اِذهب( فعند غرايس هناك حاالت تحمل دالالت مقصديّة وحاالت تكون بال قصد. مثاًل تراكم الغمام يدلُّ أّن الّسماء قد 

 .(ل )التقبّليّةتمطر، فهو حدث له داللة ليس لها قصد، والقارئ يتقبّ 

يحظى هذا المفهوم داخل النّحو التوليدّي بدور منهجّي مهّم ضمن تأسيس المعطيات التي تسمح بوصف كفاية " 

الفاعل المتكلّم؛ إذ يستطيع هذا األخير أن يقرن كّل جملة بحكم حدسّي يثّمن من خالله مدى مقبولّيتها في الوقت الذي ترتبط 

 ."فيه بعض الجمل بأحكام ثابتة

إذًا المقبوليّة هي تقبّل القارئ للنّص في لحظة االبتكار، وتقبّليّة القارئ هي التي تصنع شعريّة القراءة، فتقبّل  

 .القارئ مع معطيات النّص يجعل من لحظة االبتكار والتلقّي مساحة إلنتاجيّة مغايرة

 :مسبّبات االزدواجيّة الّشعريّة – المبحث الثّاني

دوجة ال بدّ من تجنّب القارئ للتّأويل الوحيد؛ ولكن، كيف يحدث ذلك؟ فوفق إيكو "األثر الّذي لتحقيق شعريّة مز 

 .")يوحي( يتحقّق وهو يُمألُ كّل مّرة بالمشاركة العاطفيّة والتّخييليّة للمؤّول

  :التّفاعل التّبادليّ 

م تطابق القارئ مع الوضع النّّصّي. هو عد Wolfgang Iser أصل التّفاعل التّبادلّي ومنبعه عند فولفغانغ آيزر 

فاالتّصال ينتج عن حقيقة وجود فجوات في النّص تمنع التّناسق الكامل بينه وبين القارئ، وعمليّة ملء هذه الفجوات أثناء 

رّي. عمليّة القراءة هي التي تبّرر وتوجد االتّصال، إذ إّن الفجوات وضرورة ملئها تعمل حوافز ودوافع لفعل التّكوين الفك

 .وللفراغات هذه والفجوات عظيم األثر على المعنى وتكوينه

فالعنوان يعمل على تحفيز القارئ إلقامة اتّصال لغوّي بينه وبين المبدع عبر الفضاء النّّصّي. فالشعر هو ترميز +  

 .يّة مع الفكرة والنّص بعد الكاتبتكثيف + تخييل، والقارئ يحّول النّّص إلى قيمة فكريّة ووجدانيّة. إنّه المادّة المتفاعلة الح

 :القارئ اإليجابّي الخّّلق

القارئ هو الذي يخلق شعريّة جديدة من جماليّة الموقف الّشعرّي. يبدأ القارئ خطواته األولى نحو ابتداع شعريّة  

درجة التقبّل لدى القارئ وفقًا خاّصة بالتقبّليّة؛ فبقدر درجة تقبّل القارئ، تتحدّد درجة اإلنتاجيّة. يحدّد بو شعيب الّساوري 

  .لحالته الذهنيّة، هل هو خالي الذّهن يتقبّل المعرفة الّتي تقدّم له، أم ال؟

القارئ يتفاعل مع مجموعة مثيرات محاواًل فهم عالئقها، وأثناء ذلك يمارس إحساساته وثقافاته الشخصيّة؛ هذه  

تكون متعلّقة بأحكام قبليّة خاّصة بالقارئ، فالقارئ إّما أن يتحّول، في الثّقافات واألحاسيس واالتّجاهات واألذواق يمكن أن 

 .نظر إيكو، إلى وعاء يُمأل من قبل النّاقد بهدف احتكار المعنى، أو إلى خادم يبحث عن معنى النّصّ 

لقارئ يستغّل أّما عند آيزر فيرتبط القارئ ضمًنا بالعالم الدّاخلّي للنّص، فهو شريك في فهم النّّص وإنتاجه؛ فا 

  .الفجوات والثّغرات والفراغات التي قصد إليها مبدع النّّص قصدًا، ليستشرف أفقًا جديدة وأموًرا خفّية يُخفيها المؤلّف

 :آفاق التّأويل وفاعليّة الّرؤيا الّشعريّة – المبحث الثّالث

أو تقديم نظرة شاملة وموقف من الّرؤيا في الّشعر في نظر محيي الدّين صبحي هي "تعميق لمحة من اللمحات،  

فالّرؤيا الشعريّة ليست االهتمام بما قد حدث، وإّنما بما يمكن أن يحدث. هي أنماط  ."الحياة يفّسر الماضي ويشمل المستقبل

 .جديدة من االنفعال الذي يحدّد المصير اإلنسانّي الفردّي والجماعيّ 

الّرؤيا ومستوى المتخيّل الّشعرّي من الناحية الحركيّة والديناميّة. تقع الّشعريّة في جماليّة  عند الشاعر حميد سعيد 

فالشخصيّة الّشعريّة تتناغم أثناء حراكها مع الحدث المتمثّل في المشهد الّشعرّي، هذا التّناغم يؤدّي إلى تالحم وتفاعل 

في القبض على المغزى البعيد والموقف العناصر مع هذا المشهد؛ هذه العناصر المتالحمة والمتناغمة، تخلق جماليّة تُسهم 

المراوغ. لتحقيق شعريّة مزدوجة ال بدّ من تجّنب القارئ للتّأويل الوحيد. فوفق إيكو، فإّن ما يُسهم في إحداث ذلك مشاركة 

 .القارئ من خالل األثر الموحي والمتحقّق والممتلئ بالعاطفة والتّخيّل
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 :فعل القراءة وتعّدديّة المعنى

لمبدأ األّول لنظريّة "جماليّة التّجاوب" في بداهة فعل القراءة الّذي يولّد تفاعاًل بين بنية النّص والقارئ؛ فمهّمة يقع ا 

يُعَدُّ القارئ من أهّم عوامل القراءة البديهيّة؛ فمن المسلّم به أّن القراءة هي " .التّأويل تعتمد على طبيعة البُنية للنّص المقروء

 ."ميع عمليّات التأويل األدبيّ شرط مسبق ضروري لج

إّن تعدّد المعنى، على أشكاله، ما هو إاّل تعدّديّة للتّأويل المفترض لهذا المعنى؛ فثنائيّة )البنية العميقة/ البنية  

 .الّسطحيّة( ُعرضة إلنتاج بنًى أكثر تعقيدًا انطالقًا من الّسطح ووصواًل إلى التعدّديّة في المعنى

تعدّديّة المعنى يرى ريفاتير أّن القراءة تعمل في فكرنا كالّطعم؛ فهناك قطع في الّنّص يخضع فيها مع فعل القراءة و 

 ."الدّال للمدلول "فكّل شيء يحدث على مستواه، كّل شيء منظور له من المدلول

"أنا الّساحر". فـ أضُع مثااًل عن هذه النّقطة التي تعبّر عن قّوة المدلول وسيطرته على الدّال، قول أسامة مظلوم  

"أنا الّساحر" جملة تحتفظ بكّل جاذبيّتها بالنّسبة إلى )عاشق متكبّر(، حيث إّن الّسحر في المفهوم التّقليدّي يكون عماًل 

شيطانيًّا يتضّمن معجزات ال يستطيعها اإلنسان العادّي. إّن "األنا الّساحر" هي عبارة عن نموذج يعمل كمبالغة عن أالعيب 

 .شكل خاّص وتعبّر عن نموذج مثاليّ مكّونة ب

 :غموض المعنى 

إّن غموض المعنى ال ينتج عن سوء التّفسير، ولكن عن تقلّبات المعنى بين قارئ وآخر؛ فاالحتماالت التي يتركها  

جاوز القارئ الفراغ في النّّص يفتح المجال للقارئ أمام رمزيّة المعاني وتعدّدها، فإّن تعدّد المعنى له دور أسلوبّي حين يت

المعنى الّسطحي والعميق، يظهر التّناقض الواقع بينهما ويصبح من الّسهل على القارئ بناء القراءة على أساس مختلف، 

 .وهنا يتمّكن من تجاوز النّصّ 

 :تجاوز النّصّ 

و عليه، وانطالقًا إذا نظرنا إلى النّص الّشعرّي في واقعه الملموس نجد أنّه يجاوُز ذاته إلى شيٍء آخر يختلف عّما ه 

من هذه المجاوزة يصبح مفهوم مشاركة القراءة واقعًا يفرض نفسه بالّضرورة، وهو ما يُعرف بـ )وجهة النّظر الجّوالة(؛ 

"النّّص األدبّي ال يُمكن أن يُقرأ دفعة واحدة وفي آٍن واحد، فإّن القارئ مرغم على القراءة التّدريجيّة، لذلك يندمج في بنيات 

ل كل لحظة مخزون ذاكرته في ضوء المعطيات الجديدة لكّل لحظة من لحظات القراءةالنّص و  ."يُعدِّ

  :الموقف الّذي أنتج شعريّة القصيدة من خّلل الّرؤيا الّشعريّة للكلمات – المبحث الّرابع

عن التّجاوب  على صعيد التّحليل يمكن نسج خيوطه العنكبوتيّة من العنوان "صدى اِمرأة".. فال يمكن التغاضي 

الجمالّي للقارئ تجاه البُنى النّصيّة المتنّوعة، وأهّمها موجود في كلمة عنوان هذه القصيدة )صدى(؛ فالّصدى أّسس لبنية 

صوتيّة منذ اللحظة األولى تفترُض أّن مسار القصيدة سوف يالزم طبقة صوتيّة معيّنة تحدّدها قّوة التفاعل القائمة بين النّص 

 :يقول في صدى امرأة .قارئالّشعرّي وال

 مـاذا فعلـــــَت بقلبهــــا الّطاهــرْ "

 يا أكذَب العُّشـــــــاِق يا شـــاعرْ 

 خّطيــَت فـــوق جبينهــــا قمــًرا

 ..وسعيــــــَت سعيَك أيُّها الكافر

 أيَن الهـــروُب فطيفُهــــا وجـــعٌ 

 يجـــــــري إليَك بوجهها الثائــرْ 

 ــلَت بطفلٍة ركـــعْت؟مـــــاذا فع

 هللِ... يــا شيطـــــــاُن يـــا ماكرْ 

 جاءْت إليَك طردّتها، ورَشْشــتَ 

َك العاهــــرْ   شفـــــــاهها من َسمَّ

 رخصْت عليَك دموعها وحرقتَ 

 !دمــــــاءها.. لكنّـَك الخاســـــرْ 

 كانْت تحبُّــــــــــَك كيَف تقتلُها؟

 !..ال"

ُســـــــــــها،كنُت أعشقُها.. أق  دِّ

 وكتبــــــُت شعًرا كْي أُغازلُها
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 داخــْت على ضوئي فراشتُها

 فرحلــــُت عنها كي أساعدها

 ...أنا كاذبٌ 

 !لكنّني أنا صادقٌ 

 ملّيُت منها،

 ..سحُرها ما عادَ يعنينــــي

 "...أنا الّساحرْ 

 ."صوتك والّصدى الّصوت، والّصدى: ما يُجيبُك من صوت الجبل ونحوه بمثل" 

 ."والّصدى: "َجَسدُ اإلنساِن بعد موته 

ُت عقيَب ِصياحه راجعًا إليه من الجبل والبِناء الُمرتفع، ثّم استُعيَر للهالك،   والّصدى: "الّصوُت الذي يسمعهُ الُمصّوِ

، فإذا هلَك الّرجُل ّصمَّ صداهُ كأنّه ال يسمُع شيئًا، فيُجيَب عنه   ."ألنّه إنّما يُجاُب الَحيُّ

إّن غاية وجهة النّظر الجّوالة عند آيزر بلوغ التّأويل المتّسق، إذ ال يمكن للنّص أن يجاوَز ذاته إاّل بوساطة القارئ،  

أي إّن القارئ ينطلق من المعطى النّّصّي ويعمل على بنياته األساسيّة، إذ يجّرب النّّص كحدث حّي من خالل )وجهة النّظر 

ويكون التّذّكر َمْسؤواًل  (Retention – Protension) ئ في موقع تقاطع بين التذّكر والترقّبالجّوالة( الّتي "تجعل القار

  ."عن اندماج القارئ في النّّص، بينما يُشير التّرقّب إلى لحظة تحّرر القارئ من النّص

اندماج القارئ إلى أن يمكن أن نستشّف من كالم آيزر أّن عمليّة التذّكر تّشكل جزئيّة التلقّي، فهي المسؤولة عن  

 .يتحّرر من سلطة النّّص، ويصبح قادًرا بوساطة الترقّب من بناء نّص جديد، إاّل أّن هذه العمليّة كي تتّم ال بدّ من عدم التّماثل

 :عدم التّماثل

يزر، إلى إّن شرط التّفاعل بين النّّص والقارئ يقع في عدم التّماثل الذي يحتاج في علم النّفس االجتماعي، وفق آ 

ملء الفراغ المتمثّل مع عالقتنا بالغير؛ "ال يمكن أن يحدث التّفاعل بين شخصين في الحقل االجتماعي بشكل قوّي، إاّل في 

 . "حال َجْهل أحدهما لهويّة اآلخر، أي تكون صورة مفترضة لكّلٍ منهما تجاه اآلخر يتصّرفان على أساسها

كما يسّميها آيزر )نظريّة جماليّة التّجاوب(، ال تنظر إلى النّصوص األدبيّة  هذا الكالم يعني أّن تجاوب القارئ، أو 

كبُنى تقدّم المعنى جاهًزا للقارئ، ولكن تقدّم نفسها بُنًى مقترحة لتوليد معاٍن كثيرة محتملة. إّن هذا األمر يدعو القارئ إلى 

 .معها انطالقًا من فعاليّته الذّهنيّة الخاّصةالتّكيّف مع هذا العرض والعمل على إعادة بناء البُنى واالندماج 

 :التّجاوب التّفاعلّي مع المعنى

ال بدّ أن تتّصف المعاني التي تنتج عن التّفاعل التّجاوبي بإنتاج جديد ال يُطابق النّّص وال القارئ، يكون حصيلة  

اقع ال أهميّة له، ألنّه ينتهي بانتهاء الواقع الّذي يتحدّث اندماج البنية الذّهنيّة وتفاعلها مع بنية النّّص؛ "فالنّّص الذي يعكس الو

  ."عنه

إّن تأويل القارئ يفترض واقعًا فارًغا ال تحديد معه وال شيء سوى الفراغ والبياض، فالفراغ هو ما يفرض  

دة بدورها عن الالتماثل الّسكون الذي يسبق الحركة، ويمّهد للمظاهر الّتي تشّكل مصدر "التفاعل لمظاهر االحتماليّة المتولّ 

 ."بين النّص والقارئ

بعد قراءة عنوان "صدى امرأة" يتكّون لدى القارئ تصّوًرا غير مطابق للحقيقة، فتكون ردّة فعل القارئ تجاهه  

رئ على أساس هذه الّصورة الّتي افترضها لتلك المرأة، وهنا يحدث التّفاعل، أي يحدث من خالل الفراغ الّذي خلّفه جهل القا

 !لهّويّة اآلخر

كّل قارئ يبحث عن الفرادة الّتي تتضّمن رؤيته الّشعريّة؛ فالقارئ تنبع استجابته من خالل مقاومته للنّّص، وتتحدّد  

هذه المقاومة، بنظر ريفاتير، وفق مزاجه الّشخصّي لمحّرماته، ولعاداته "إنّه يقاوم وهو يعقلن! عقلنة تقود كّل ما تجده 

 " إلى المعرفةغريبًا في النّصّ 

 :التّزامن القرائيّ 

بعد قراءة النّّص وانتقاده تظهر لدى القارئ نتائج يستشّفها في اللحظة اآلنيّة للقراءة، فيكتشف الفجوات الموجودة  

في النّص ويدرك سبب وجودها. إّن هذا اإلدراك والفهم سيُسفُر عن إنتاج نصوص متعدّدة من النّّص األصلّي المقروء، 

عن جماليّة القراءة اإلبداعيّة للقارئ؛ "والنّصوص سواء في ذلك، وإن تفاوت نّص عن آخر في القّوة والّشدّة. وهنا نابعة 

مكمن الّسّر في النّّص، أعني أنّه يخفي استراتيجّيته وال يُفضي بكّل مدلوالته؛ ولذلك، فأنا أذهب إلى أّن قّوة كّل نّص هي في 

 ."بيانهحجبه ومخاتلته، ال في إفصاحه و
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إّن عمليّة التلقّي هي إعادة إنتاج عن طريق التّفاعل ما بين النّّص والقارئ؛ فكلّما تضاعفت ثقافة القارئ ازدادت  

نسبة تجاوزه لمؤلّف النّص وأسهم في إنتاجيّة إبداعيّة جديدة للنّص المقروء؛ فالنّص الفريد يقدّم لنا تجربة فريدة، يُسّميها 

ر مقترنة بالمؤلّف وحده، "القارئ يمتلك المكانة الفعّالة في بناء النّّص المقروء، ال بل هو المكّون وهي غي style ريفاتير

القارئ   فعدم التّوافق الحاصل بين ."الثانوّي للنّّص، وهذا يتطلّب منه دراية تفّحصيّة للتواصل النّصّي للخطاب النّقديّ 

فالقراءة إذا ما انحصرت ضمن قصديّة المؤلّف فهي مجّرد استنساخ  والنّّص هو ما يحفّز القارئ إلى اكتشاف النّّص؛

 .لألصل، ولن تكون نفسه

في نظريّة جماليّة التّجاوب ال يُنظر إلى نّص "صدى اِمرأة" كبنية تقدّم المعنى جاهًزا، بل يشّكل هذا العنوان بناًء  

ة تقبل اإلدماج وإعادة البناء من قبل فعاليّة القارئ الذهنيّة لتوليد معاني محتملة. يُقدَّم العنوان "صدى اِمرأة" كبنية مقترح

 :الخاّصة

، إّما الّصوت، وإّما اإلجابة بمثل الّصوت. ومن معانيه أو جسد اإلنسان بعد موته،أو الهالك   .الّصدى، كما مرَّ

 :على مرحلتينيرى آيزر أّن التّفاعل بين بنية النّّص والمتلقّي يتُمُّ من خالل إنتاج النّّص، وهو  

اإلنتاج الجمالّي" من قِبَل النّّص ذاته، و"اإلنتاج الجمالّي الفعلّي" من خالل تحقّق القراءة أو فعل التحقّق لجماليّة " 

 .النّصّ 

 الّشروط األساسيّة لتّفاعل القراءة التقبّليّة )نماذج تطبيقيّة( -المبحث الخامس 

الشروط األساسيّة للتفاعل، فالبنية ال تستوفي وظيفتها حتّى يكون  سنبحث كقّراء عن البنية التي تُمكن من وصف 

 :لها تأثيٌر على القارئ، وهي قسمان

)لفظيّة( مسؤولة عن ردّات الفعل، أي تكون ردّة فعل القارئ ذات وظيفة، وليست عشوائيّة. و)تأثيريّة( تحقّق بناء  

 .لغة النّصّ 

)صدى( و )اِمرأة( فهل يمكن إثبات التأثير الجمالّي في كّلٍ منهما؟ إذا  ففي "صدى اِمرأة" مثاًل، نحن أمام لفظتين 

 كانت كلمة صدى تحمل معنًى وكلمة اِمرأة تحمل معنًى، فماذا تعنيان معًا؟

وفق آيزر، هناك وجهة نظر تنبثق من النّص تمّكن القارئ من النّظر إلى األشياء التي لم يكن بإمكانه الوصول  

 .تعداداته الخاّصة والمألوفةإليها من خالل اس

من خالل عمليّة االستقراء تتبيّن البؤرة التي يتمركز حولها النّّص الُمنتج، والّتي تكون بمثابة جواب عن العنوان؛  

 .الخاّلق أو اإليجابّي ُمنتجه وُمخترع كلماته  فتفاعل القارئ، يُنتج جدليّة تعمل على إنتاج نّص آخر، يكون القارئ

أنّه يوجد في كّل نّص معاني مخبّأة، فالمعنى الغامض يُغري القارئ، أّي قارئ، ولكنّه ال يُنتج شعريّة. إّن  والحقيقة 

 .ما يًنتج الّشعريّة هو تقبّليّة القارئ للنّّص وإيجابيّته تجاه المقروء

 :"تعّدد الّدالالت في "صدى امرأة

في القصيدة تخفي دالالت متنّوعة تحتّم علينا اكتشافها، ولكن بما إّن كّل بنية سطحيّة أو عميقة )رئيسيّة أو ثانويّة(  

يتوافق مع مستوانا الذّهني والعقلّي والثقافّي الّذي يوصلنا إلى تأويل مخالف للواقع؛ فالقراءة يجب أن تختلف عن القراءة 

 .الّسابقة للوصول إلى األثر المختلف

ستوجب فهًما للنّّص، وإدراًكا لمعانيه من خالل معرفة عميقة )صدى اِمرأة( هو عنوان قصيدة ألسامة مظلوم، ي 

لأللفاظ ومستوياتها. من خالل الذّائقة القرائيّة تظهر على الّسطح بنيات النّص الباطنيّة التي يعمل القارئ على اكتشاف 

 .دالاللتها

رّي والّشعورّي. فالناحية األسلوبيّة الستقبال طاقة هذا العنوان ال بدّ من تفسيره، وتحليل بنائه، وشرح محتواه الفك 

في هذا العنوان تطغى على المستوى التّوصيلي العادي للغة، إذ انصهر الّشكل والمضمون للّصدى، فصارا شيئًا واحدًا، 

الّصدى أضحت هي المعنى التخييلي، وعبارة )صدى اِمرأة(   وهنا يمكن الكالم عن لغة تتحّول إلى هدف بحدّ ذاتها، فكلمة

  .بحت صورة شعريّة ُمبدعةأص

الّصورة الّشعريّة تدّل إلى استهالك هذه المرأة من قبل الُمبِدع حتّى أصبحت صدى؛ فمن النّاحية الّصوتيّة تتوافق  

لفظة صدى مع تركيبها الفونيمي القائم على رزم صوتيّة مفّخمة/ ممطوطة؛ فالّصاد تحتّل مركز الّسيطرة في تلك اللفظة، 

فم بصدى الّصاد المطبقة/ المستعلية من ناحية، والّصافرة/ الّرخوة/ المهموسة من ناحية أخرى. أّما الدّوال حيث يمتلئ ال

فتسمح من خالل الّرزم الّصوتيّة الّرقيقة من تخفيف حدّة الّصاد وإيقافها عند نقطة معيّنة في جهاز النّطق حيث ينتهي صوتها 

إلى خارج الفم، بحيث تحقّق االنتشار متخّطيةً   يتدّرج النّطق إلى قذف األلف الهاويةالّشديد باصطدام طرف اللسان باللثّة، ثمّ 
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معناها من داللّي إلى صوتّي/ داللّي. إّن "تجاور صوتين أو قرب أحدهما من اآلخر، في طيف صوتّي، يهدف إلى تعزيز 

 ."للنّظر واالهتمامالّطاقة في موضع من الّطيف لمنح صوت ما موقعًا متميًّزا، أو صفة الفتة 

تُضّم كلمة صدى إلى اِمرأة، فتتغّير معالم هذه اللفظة لتصبح عند نطقها لمن يسمعها )َصدَْمَرأه(، فهذه التحّوالت  

اللفظيّة التي سبّبها ضّم الكلمتان إلى بعضهما في تركيب اِسمي فريد يُسّمى اإلضافة في اللغة العربيّة، وهو ضّم اِسمان 

يبهما اللفظّي مختلف(، إلى بعضهما البعض، ليؤلّفا معًا تركيبًا فريدًا نوعيًّا جديدًا، هذا التّركيب االسمّي يُنتج )داللتهما وترك

معنًى جديدًا يدور تأويله بين وجهة النّفس الفنّيّة للنّص والبعد االجتماعّي لإلبداع األدبّي. فعلى سبيل المثال، يمكن للقارئ أن 

تتابعها، أو دالاللتها. كما يمكن للعنوان، أو ما يُسّمى النّّص الكبير، أن يغرَي القارئ للدّخول إلى يلفته صوت الفونيمات و

 .النّّص الّصغير

إّن مراوحة المعنى في هذا العنوان سببها الحذف الحاصل في العالقة اإلسناديّة، إذ يفتقد اإلسناد فيه إلى طرفه  

القارئ المكتشف للنّص، هذه الفجوة الّتي سبّبها انتقاص الخبر من جملة اإلسناد  المحذوف، فمن يُتمم الحذف الحاصل؟ إنّه

تحتاج إلى اكتشاف، ألّن عمليّة اكتشاف القارئ للحذف الحاصل، وسبب هذا الحذف وغرضه وهدفه، هو عمليّة إدراكيّة 

على خلق نصوص أخرى من النّّص األصلّي لفهم النّص وتحفيزيّة إلنتاج نصوص متعدّدة ، وتحدًّ لمقدرة القارئ اإلبداعيّة 

 ..للمؤلّف، إنّها إزدواجيّة إبداعيّة وشعريّة

في القصيدة تنصهر اللغة مع المعنى فيصيران شيئًا واحدًا، هذا االتّحاد بين اللغة والمعنى يخلق كالًّ شاماًل تتحّول  

 :فيه اللغة إلى هدف بذاته

ّرد تردّد متخيّل لشكل اِمرأة أو لجسد اِمرأة أو لصوت اِمرأة، هي تعبّر تعبّر عن مج  الّصورة المتخيّلة هي صورة 

عن افتقاد كيان هذه المرأة والبقاء على آثارها؛ أّما الكيان الحقيقي والفعلّي الموجود في هذه القصيدة فهو للمؤلّف؛ ألّن المرأة 

 .هي مجّرد صدى لكيان سابق

ي القصيدة والمتجّسد في الدّال؛ فكلمة صدى هي كلمة لغويّة نتساءل عن كلمة صدى وعن معناها الموحي ف 

مجّردة، ولكنّها في هذا الّسياق اللفظّي المختلف والّذي يفتقد إلى التّماثل بين النّّص والقارئ هي كونّية محسوسة، فعلى سبيل 

 :المثال

دى وماهيّته وآثاره هناك وصفان لصدى، وصف نثّري معجمّي له أسلوب تفسيرّي ثابت يصف تّرددات الصّ  

وأبعاده وعالقته بالّصوت والمدى؛ ووصف شعرّي يردُ في هذه القصيدة، يجّسد أمامنا صورة حيّة للمرأة الموصوفة، فهي 

في فعل القراءة. المرأة هي  هالكة، أو كيان غير موجود، أو نافقة يمكن أن نشعر باضمحاللها من خالل تحقّق النّصيّة

 .صيدة، هي الّرمز وهي الوحي؛ والمؤلّف هو الحاضر األكبرالغائب األكبر في الق

يمكن أن يشعر القارئ بكيان هالك وبجسد مّيت وبعالقة متجلّدة؛ نشعر بذلك من خالل تصوير حركة الملل الّتي  

وجودة، ولفهم وإدراك يمّر بها، هذا الملل يصبح نفيًا لوجود اآلخر، إذ ال يفّكر بها، ال يشتهيها، ال يشتاق إليها، كأنّها غير م

هذه الّصورة غير المحدّدة، والّتي تقوم في الفراغ ويلفّها البياض، ال يمكن احتمال فكرة وجود هذه المرأة، ولكن يمكن إيجاد 

 .تأويل مخالف لواقع وجودها، وهي أن تكون ساحرة أو فاتنة؛ فالتّأويل غير المتماثل مع النّّص احتمال أن تكون هالكة

 :ِدع بالحفر مؤلّفًا بؤرة تساؤليّة ترتدّ إلى داخليبدأ المب 

 ..ماذا فعلَت بقلبها الّطاهر؟ يا أكذب العُّشاِق يا شاعر، خّطيَت فوق جبينها قمًرا، وسعْيَت سعيَك أيُّها الكافر 

 إذا أراد القارئ إحصاء أوصاف هذا الّشاعر، فهو يكاد ال يملك سوى صفات سيّئة وغير أخالقيّة 

ساحر مقابل صفة أخالقيّة واحدة )صادق(. أّما صفات  – كاذب -قاتل   – خاسر – عاهر – ماكر -شيطان  – فرشاعر: كا)

 (ساحرة – باكية – طفلة ركعتْ  – وجهها ثائر – طيفُها وجعٌ  – الحبيبة، فأكثرها مرّكب ومتآلف، وهي : )قلبها طاهر

ا فعلَت بقلبها الّطاهر؟ أين الهروب؟ ماذا فعلَت بطفلٍة هذه الّصفات في جّو تأنيبّي ضمن مناخ عام تساؤلّي )ماذ 

 ركعْت؟( ومناخ إنكارّي )كيف تقتلها؟(، ثّم مناخ اعترافّي )سحُرها ما عاد يعنيني، أنا الّساحر(

 .(يا ماكر – يا شيطان – أيُّها الكافر – يا شاعر – متبوع بالنّداء المقصود، أو ربّما صدى النّداء )يا أكذَب العّشاق

في األبيات الّسابقة يحاول الّشاعر أن يصف الوحش الذي بداخله من خالل تجسيده قافيةً ورويًّا )ر( يّصور لنا  

سوءه الدّاخلّي، وقد أكثر من استخدام صوت الّراء في ثنايا األبيات، كي يصّور معاناته من خالل صفة البينيّة التي تتراوح 

هي انحباس الحاصل قبل البوح، والّرخاوة تمثّل قّوة وامتداد فعل البوح "بعض األشكال بين )صفتي الشدّة والّرخاوة(، الّشدة 

 ."الّشعريّة تتغذّى من مادّة مزدوجة

إّن الّصوت )راء( هو الّطاغي في هذه القصيدة، هو صوت يملك صفة التّكرار ويتناسب مع الّصدى عنوان  

جاور لصوت ليّن )األلف الليّنة(، فيقابل التاَء في تأنيبه لنفسه القصيدة، هو صوت مجهور معلن، معترف غير متعاٍل، م
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الجائرة الشيطانيّة من قبل اآلخر، فهو يقف في المرآة من جهة أناه، فيرى في المرآة اآلخر وبينهما الحقيقة )ماذا فعلَت 

كيف  – وحرقت دماءها – دموعها رخصت عليكَ  – جاءت إليَك طردتها – إليَك بوجهها الثّائر – بقلبها؟ خّطيَت فوق جبينها

 .(تقتلها؟

 :فيأتي الجواب في المرآة من األنا الّشاعرة المعذّبة 

 ...ال... صرخة لها صدى) 

كنُت أعشقها... أقدّسها... وكتبُت شعًرا كْي أغازلها... داخْت على ضوئي فراشتُها... فرحلُت عنها كي أساعدها...  

 ..(أنا كاذب

ات حتى لو تحّرقت وماتت، هو الّضوء وهي الفراشة التي ال تفقه أنّها تحرق نفسها، فقط الّضوء يستهوي الفراش 

يستهويها الّضوء فتسقط فيه من دون أي تفكير بالعواقب، يرحل عنها رفقًا بها وخوفًا عليها، ألنّه كاذٌب في االستمرار في 

 .وفاتنة إاّل أنّها ما عادت تفتنهحبّها، وصادٌق في أسباب هجرانها، هي ساحرة، ولكن لم تعد تسحره، 

يمكن الكشف عن التّوظيف  من وجهة النّظر اللسانيّة التعبيرّية، ومن ناحية األسلوب الّصوتّي والفونولوجيّ  

الّصوتّي الّذي ساعد في تجسيد الخيال لتحقيق الّصورة في هذا النّّص، من خالل شرح أبعاد التّكرار والتّقابل والتّوازي في 

األصوات المفردة ومستوى الّسياق الّصوتّي، والتّشكيالت الّصوتيّة واللغويّة واألسلوبيّة ودورها في توظيف مستوى 

 .اإلشاريّات المكانيّة والّزمانيّة والّسكت واالبتداء والوقف والقطع

ّي، ويتحدّد باندماج إّن أّول ما يسترعي انتباه القارئ التشّكالت الّصوتيّة الّتي تُظهر المستوى الجمالّي الّصوت 

   :واتّحاد الّشكل بالمضمون

 :الّصوتيّة )مستوى التّعبير(-من النّاحية التعبيريّة -أّوالا 

إّن قبولنا كقّراء يبدأ من جمال الّصوت، فمن النّاحية التعبيريّة الّصوتيّة، فقد أُلبست الوحدات الّصوتية دالالت  

في النّص تقع بين فعلّي التحفيز  اللغة العربيّة؛ فالتعابير الّصوتيّة هي قدرة كامنة وإيحاءات ال يمكن إيجادها عفًوا في قواعد

والتفاعل، يستشفّها القارئ ويتوّصل بها إلى قواعد جديدة غير مألوفة في اللغة الفنّيّة أو المفاهيم الشعريّة المعتادة؛ "يجب 

الّصوتّي )التلفّظّي( والداّللّي )المعاني والّصور معًا(، وبين اللغة غير  علينا أن نفّرق بين اللغة الفنّيّة التي تهدف إلى اإلمتاع

 ."الفنّيّة التي تهدف إلى اإليصال واالتّصال العادي الّذي يُعدّ فيه الّشكل )اللفظ( وسيلة فقط لغاية المضمون

 :يمكن رصد بعض التّآلفات األسلوبيّة من تركيب وحيد فريد )تركيب اِسمّي إضافّي( 

قول الّشاعر وينعت نفسه بـ: )أكذِب العُّشاق(، فيستخدم اإلضافة من جهة، وأفعل التّفضيل من جهة أخرى، على ي 

 .وجه الحصر والتّحديد. فالكاذُب يُصبُح في هذا التّركيب )أكذب( والعاشق يكتسُب تفّردًا وتميًّزا بين العُّشاق من جنسه

-لتعبيريّة، يؤلّف مستوًى تعبيريًّا أسلوبيًّا عاليًا، من النّاحيتين )الّصوتيّةإّن هذا التّركيب اإلضافّي، من النّاحية ا 

المعجميّة(، فالتّآلف الحاصل بين كلمات القصيدة والتعابير النّاتجة عنها، يوازي المستوى التّعبيرّي -الّصرفيّة( و)النّحويّة

رعي انتباه القارئ فحسب، بل يالمس كيانه، إذ يدعوه إلى التّجاوب األسلوبّي؛ أّما من النّاحية التّأثيرّية فهذا التّركيب ال يست

من خالل الالتماثل والفرادة، فيهمُّ إلى اكتشاف البُنية النّصيّة الكبرى الكامنة وراء الّسبب الحقيقّي والمخفّي في تحقّقها، هي 

 .لنّصيّة من جديدالنّاحية التقبّليّة لدى القارئ تدعوه إلى االكتشاف إلعادة بناء البنيات ا

إّن أكذب العّشاق يوازي صوتيًّا بين الكذب والّصدق، ُمشيًرا إلى نفسه في سياق صوتّي متتابع، يقول: )أنا  

صادق(، هو صادق يعترف بتعذيب الحبيبة بشتّى أنواع العذابات، هو صادق ال يريد لها الموت من دون هوادة، وأسبابه 

ن حبّه، وال توفّر تضحية تجاهه، هي كالفراشة تستهويها النّار، وهو النّار التي ستلتهم واضحة كعين الّشمس، فهي ال تهدأ ع

ا بالملل منها حتّى وصَل إلى اكتساب  الفراشة إن لم تُذبُّ بطريقة أو بأخرى عن النّار، هي جميلة وساحرة، ولكنّه ظلَّ مستمرًّ

ا بأساليب الّسحر، يقول )أنا الّساحر( بعد أن اكتسَب فنون سحرها وجمالها، فما عادت تعنيه إذ  مفاعيل سحرها، فأصبح ُمِلمًّ

 .أصبح هناك تماثاًل بينه وبينها بعد أن كان يشدّه الالتماثل ويستهويه

 :من النّاحية التّركيبيّة -ثانياا 

 األسلوبّي فتختلف الموازين وينقلب الّسحر على الّساحر، وتؤدّي البُنى دورها المعنويّ  "أّما في "رخيصة جدًّا 

والتّأثيرّي، فكما يقول كوهين "الّشاعر ليس شاعًرا ألنّه فّكَر أو شعَر، بل هو شاعٌر ألنّه قال. إنّه مبتكٌر للكلمات ال لألفكار، 

 :ويمكن مالحظة التّكثيف الّشعري من خالل الدّواّل في هذين الّسطرين ."وكلُّ ابتكاره يكمن في االختراع اللفظيّ 

 ِك رماًل سيرجُع خدُّ " 

 "وثغرِك صْخًرا 
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رمل" ترمز إلى أمر زائل "  إذا كنّا جاهليَن برموز كلمتي )رمل وصخر( ، ألمكننا إغفال قصد المبِدع؛ فكلمة 

؛ وكلمة "صخر" فترمز إلى الّصالبة. إّن المعنى "وغير ثابت "فال تُشاد األبنية على الّرمال، وال تُخصب رمال الّصحراء

في "سيعود كّل من خدّك وثغرك إلى ما كانا عليه من الجمود وعدم الحركة واالستعمال"، هو معنى  الذي أمامنا الموجود

 .يماثل الواقع وليس فيه شيٌء من الّشاعريّة

الّشاعريّة تبدأ هنا حين يفهم القارئ أّن الّرمل يُشيُر إلى زوال الُحسن. والّصخر إلى جماد القُبَل التي تليّن الثّغر.  

ل ريفاتير إذا كانت معاني كلمات الّشعر غير اعتياديّة يمكن أن تفقد حقيقتها إذا فُّسرت على أنّها مجّرد تغيّر فعند ميشا

للوظيفة اإلسناديّة، أي هذا التغيّر هو سبب الداّللة، بينما الحقيقة أنّه نتيجة لها "هذا التحّول الّذي أراه ليس سببًا للداّللة 

 ."هالّشعريّة، بل إنّه نتيجة ل

يخترع الّشاعر باللغة، ولكن ما الّذي يخترعه؟ المصطلحات هي مخترعات الّشاعر برأي كوهين "عندما يخترع  

؛ واالختراع يعني االبتكار، أي ال يكفي أن "الّشاعر استعارة جديدة، فما يخترعه هو المصطلحات وليس العالقة بينهما

ّن الّظالم ينافي الّضوء؛ فهذا واضٌخ للقارئ، ال يملك بُعدًا أسلوبيًّا ويتماثل يُصاغ الكالم بجرأة، كقول "الّضوء المظلم"، إذ إ

فعليًّا مع الّشعور بالّظالم أحيانًا بوجود الّضوء. "الشعريّة تكمن في إضافة المفردات الجديدة إلى القائمة. هي ما يُسّميه 

 كوهين )النّمط الّشعرّي(

صة جدًّا"؛ أي هناك رمزيّة ّصوتيّة يرتبط معها اللفظ والمعنى من هناك داللة كامنة في أصوات قصيدة "رخي 

خالل بعض التّراكيب الّصوتيّة، أو بعض الكلمات الموحية؛ فاإليحاء بالّصوت ما هو إاّل عمليّة "عمليّة انتقاء لألصوات 

يتّم إبعاد األصوات التي ليس لها قيمة المهّمة، وانتقاء للتردّدات )الذبذبات( الّصوتيّة حتّى تدركها األذن جيّدًا من جهة، و

الذي يحمل في داخله  فعمليّة إصدار الكلمات )التلفّظ( تدّل على داللة الوحدة اللغويّة، كصوت الغنّة ."إخباريّة من جهة ثانية

  :داللة األلم الدّاخلّي، نحو

 تريديَن حبًّا نظيفا" 

 تريدين عشقًا عنيفا 

 تريدين حبًّا يهزُّ البحار 

 ..يمحُق وجهّ الجليدو 

 ..يمّزُق صوت الّرعودِ  

 "..يكّسُر طوَق الحديد 

 .مّرات( ٣ياُلحظ توظيف فعل اإلرادة لإلشارة إلى الجهة المتسلّطة والفئة الطاغية )تريدين  

بإضافة النّعت إليها، يُهزًّ البحار[. فكلمة حّب تتّسع داللتها  -الترادفّي في كلمة حبًّا: ]حبًّا / نظيفا  كما ياُلحظ التوّسعّ  

)يهّز البحار(؛ وياُلحظ تضّخم األنا من خالل التوّسع اإلسنادّي في جملة الخبر للمبتدأ   بنوعيه الفردّي )نظيفًا(، والُجمليّ 

النّص  ]أنا من/ زرعُت شفاهِك وردًا وزهرا[. فالُمسند إليه )أنا( بتكراره يتسلّط على  - )أنا(: ]أنا من/ جعلتِك بالّشعِر بدرا [

 .بتأثيره الفاعل في جملة الخبر

أّما جملة المستقبل التي تستشرف عواقب األفعال، فيمكن مالحظتها من خالل التوّسع الحاصل في السين: ]سيذبُل  

ِك رماًل ] – حسنِك شيئًا[   .[ستأكلِك النّار شبرا] – [سيرجُع خدِّ

جها التوّسع وجيّرها لصالح الشعريّة؛ فقد تحّولت دوافع وبعد هذه األمثلة يمكن اإلعالن عن تحّوالت بنيويّة أنت 

المتكلّم من ضمنيّة إلى خارجيّة، ومن سرديّة إلى وصفيّة، ومن آنيّة إلى مستقبليّة. إنّها الدّوافع نفسها التي ستحّول القارئ من 

إلى دائرة االزدواجيّة الّشعريّة بين قارئ ضمنّي إلى قارئ مثالّي، وبالتّالي ستحّول هذا العمل من دائرة النّمط الّشعرّي 

  .تشّكالت النّص من جهة، وبين تأويالت المتلقّي من جهة أخرى

وبالّرجوع إلى كلمة )حبًّا(، فهي الكلمة التي تحمل الغّصة داخل سياق اللوم والعتب والتّمهيد للتّهمة الكبرى التي  

 :ستقسم ظهر البعير وتُظهر الحقائق إلى الّسطح

  نفسِك ربًّا..؛تظنّينَ " 

 ..تدوسيَن كّل الّشرائع تحت حذائِك 

 ..عذًرا 

 ..ولكن 

 "أنا من جعلتِك بالّشعر بدرا 
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  :قيمة الّدال – المبحث الخامس

  ، تدرس دوران الدّال لتحدّد قيمته بالنّسبة إلى قدرته على االختراع باللغة، ويمكن تحديد قيمة  الّشعريّة، كما مرَّ

 :الدّال من خالل

ق  ) :، إيحاء صوتّي للوحدات الّصوتيّة، مثلonomatopée الكلمات الموحية صوتيًّا – ١  ، يمّزِّ الّزاي  :يهزُّ

ر   .المشدّدة الحديد (.  – الجليد – عنيًفا – الّطاء المشدّدة(. أو اإليحاء الّصوتّي للكلمات: )نظيفًا :تنّطين .الّسين المشدّدة :يكّسِّ

 .(cvcv :: كثيًرا، )ـثيًراأو اإليحاء بالمقطع الّصوتيّ 

ِك جرحي( – ٢ ِك حزني( )وآخُر هّمِ  .ترتيب األصوات في الكلمة، نحو: )وآخُر هّمِ

اللة المعجميّة، نحو: )أنين( – ٣ )مالًكا(  – (اللئيم) – أصوات ُمفردة التي تدّل بذاتها على إيحاءات دالليّة زائدة عن الدِّ

عجميّة في )أنين( بما تملك من خصائص دالليّة زائدة تحّرك معاني جديدة، أو شعريّة )عيشي( )الُمتيَّم(. إّن الداّللة الم

 .مزدوجة

  :المؤّكدات الّصوتيّة، نحو اجتماع صوتين لإليحاء بحجم أو طول أو شدّة أو لين – ٤

 .اجتماع الهمزة مع النّون لإليحاء باالنحباس واأللم :    (أنين) 

 .لممدودة مع الدّال في آخر الكلمة لإليحاء بالّطولاجتماع الدّال ا :   (الدود) 

 .)الّسخيف(: اجتماع الّسين الّصافرة والخاء المكسورة الممدودة لإليحاء بالدّونيّة 

 .اجتماع الّراء المكسورة الممدودة مع الهمزة لإليحاء باالنكسار والّظلم  : (البريء) 

 .ة تحليليّة تبدأ بجزئيّة الّصوت، ثّم تنتهي بالكّل(القياس والمعالجة لألصوات: )هي عمليّة عقليّ  – ٥

 .(تزيدين – تحبّين -تذوبين  – تدوسين – تريدين) 

ا – مااًل  – شوقًا – عصًرا – صبًحا – زهًرا – وردًا – بدًرا – عذًرا – ربًّا – عشقًا – حبًّا)  ا   - جوًّ  – برًّ

  .(شبًرا  – قهًرا – صخًرا – رماًل  – شيئًا – عًراش – نثًرا – فكًرا – روًحا – غدًرا – بردًا – بحًرا

 .الّصوتّي عمليّتان متآنيتان، تتّمان في آن واحد التّحليل الّصوتّي والتّوليف 

 :تآلف الكلمات المرّكبة – ٦

عبيدي(   )وآخُر هّمِك( )وجهَ الجليد( )صوَت الّرعود( )طوَق الحديد( )كّل الّشرائع( )تحَت حذائِك( )بعضُ  

 .(أنيَن الّشتاء)  (َش الملوِك( )تيجان كسرى( )كّل الدّهور( )رّب الّسماء( )كّل الفصول( )كّل الّضياء)عر

 .التّوازي الّصوتّي في بداية أو نهاية الكلمة: )إنتاج تأثير سلطوّي أو تناظرّي بهدف توكيد فكرة( – ٧

ا وبحًرا: توازي الواو والباء في أّول كّل كلمة    .وبرًّ

بنيات اللغويّة والّصوتيّة يتّم استثمارها في عمليّة التخيّل الّشعرّي لتجسيد الّصورة في الذّهن. فالّشعريّة هي هذه ال 

 .اتّحا بين الّشكل والمضمون

، فتبدأ شعريّة القارئ منذ اللحظة األولى "أّما فيما يخّص أبعاد البناء الّصوتّي في قصيدة "الخروج عن طاعة هللا 

)باختصاْر!(، فنتخيّل أّن القارئ الّذي يتهيّأ لقراءة هذه القصيدة قد يقوى حّس التوقّع لديه باستمرار  باستهالل كلمة

االختصار، ويشعر بضغط األبيات من خالل البُنى المختصرة الّتي تختزل كّل تجربة الّشاعر بإعطاء النّتائج بكل وضوح 

تي تختصر المعاناة في هذا الخطاب الّشعرّي وهي "الغباء المستقّر"، وشفافيّة، وسرعان ما يكتشف القارئ البنية الكبرى ال

 :يقول

 ...باختصارْ " 

 ...باختصارْ  

 كنُت أغبى شاعٍر كنُت غبارْ  

 عِزَف الليُل عذابي 

 فّصل الحزُن ثيابي 

 ..ودموعي بُْعثَِرْت بين الحجارْ  

 [...] 

 !ال مالًكا كنتُ  

 بل كنُت غبيًّا 

 ..اكنُت بريئًا ونبيًّ  

 قدْ قتلُت الحبَّ عمدًا 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
72 

 ..نحُن في الحّبِ صغارٌ  

 "بل وأجزاُء صغارْ  

 :يمكن رسم اإلطار الفنّي لهذه القصيدة من خالل بنائها الّصوتيّ  

صغاْر(: ربط الّراء المسبوقة بمدّ مفتوح ولين بموضوع القصيدة الذي هو خروج عن  – غبارْ  – باختصارْ ) – ١ 

 .حرف يخرج إلى الهواء والّراء مبدؤ نطقها شديد وآخره رخو، فهي تفعل فعل الّطاعة القيد أو الّطاعة. المدّ 

صامت+ صائت  - cvc الّسياق الّصوتّي يتألّف من مقاطع صوتيّة )توالي الّساكن والمتحّرك(، نحو: )كنتُ  – ٢ 

  .الميم البينيّة صامت+صائت+صامت+صائت( وهو مقطع ذو إيقاع داخلّي بتوّسط – cvcv +صامت(، أو )عْمدًا

الجانب اللفظّي الموحي والمحاكي: يحاكي جهر الحرف أو ضجيجه )تجربة القارئ الّسمعيّة(، نحو: )ُغبار(؛  – ٣ 

فيها الغين المجهورة الّرخوة   فالجهر في الغين وفي الباء وفي الراء يُحاكي التّجربة الّسمعيّة لكلمة )غبار( التي توحي

 .الّراء بعد الحرف الممدود بكميّة الغُبار القادم إلى داخل بحركة الغبار، كما توحي

إّن الالتماثل هو ما يدعو إلى التّجاوب الجمالّي عند القارئ، إذ تُثير فيه الكلمات المخترعة، وليس عالئقها القدرة  

ابة يلتقطها القارئ؛ فما ، بعيدة عن الّزخرفة العبثيّة وجذّ "على كشف حقائق جديدة من خالل لغة يُسّميها كوهين "مصطنعة

 هو المؤثّر الحقيقّي في المتلقّي، والّذي تدعمه تقبّليّة القارئ للشعريّة؟ وهل كّل قارئ يمتلك شعريّة؟

تلسُع ) – (ذكرى – اُذكريني) – (عشقًا – تعشقين -في الجانب الّصرفّي والوحدات الّصرفيّة نجد )عاشق  – ٤ 

 .(لمجانس لهلْسعًا/ المفعول المطلق مع فعله ا

الجانب النّحوّي )طغيان الفعل الماضي: عزف، فّصل، جاءني، وأرداني، ورماني، ونفاني، مات، خاَب،  – ٥ 

)الفعل المستقبل بسوف: سوف تأتيك، سوف تبكين،  – (وأعرضي – خبّئي – اِذهبي – فعل األمر: اُذكريني) – صاَر...(

 . قة اإلسناديّة أنّها قائمة على الفعل ال على المبتدأسوف تشتاقين، سوف يأتيك...(. وياُلحظ في العال

ومن اإلضافات: )طيّاِت البحار، لون الّسواد، خلَف الّستار، سوق الذّهب، كنوِز األرض، نحر النّهار، سور  

 .الّصين، وأجزاُء صغار(

 .(طاهًرا – نقيًّا – ومن النّعوت: )طيَّب القلبِ  

 – حارْ  – جارْ  – المسبوقة بحرف مدّ مفتوح كي يُعلن عن الّشيء الذي يريده )بارْ  القافية: مبنيّة على الّراء – ٦ 

وادي...(. ومن القافية  – عادي – يابي – أيًضا قافية الياء الممدودة ما قبلها مكسور، نحو: )ذابي ، (...مادْ  – وادْ  – مارْ 

 .(...رابًا – دوًءا – قيًّا – المغنونة )تياًل 

تصويرّي. فالّصوت المفرد ال يمكن أن يمتلك معنى بذاته إاّل من خالل توظيفه في الّسياق  – إيقاعيالقافية لها دور  

الّصوتي للفظة، ومع استغالل الّشاعر للطبيعة الكامنة في الّصوت اللغوّي يمكن أن يحدث التّأثير في القارئ. فاستخدام 

ع في هذا الّسياق بغرض إبراز ما تفتّقت عنه قريحة الّشاعر هنا للغنّة هو للتّعبير عن الحزن. الغنّة هي صو ت خام طّوِ

 .الّشاعر، وكانت سببًا في شعريّة القارئ

 :إذا ُعدنا إلى سبر غور النّصّ  

 باختصارْ " 

 باختصارْ  

 كنُت أغبى شاعٍر، كنُت غبارْ  

 عزَف الليُل عذابي 

 فّصل الحزُن ثيابي 

 "ودموعي بُعثرت بيَن الحجار 

هنا ليست موجودة في المادّة الّصوتيّة وال الفكريّة، ولكن في الوظيفة الّشعريّة الّتي يحدّدها الدّال، والّتي فالّشعريّة  

هي عند جاكبسون نقطة رئيسيّة للتّشابه بين اللغة الّشعريّة؛ فجملة "كنُت أغبى شاعٍر" تستفزُّ التّجربة السمعيّة للمتلقّي، كما 

ل له ت جربة قرائيّة جديدة ال بدّ للقارئ أن يسبَر غورها في النّّص الّشعرّي؛ فليس األمر في ربط الغباء كلمة "غباْر"، إذ تشّكِ

َر بالغباْر انتفت الّشعريّة؛ ولكن إذا اكتشف القارئ  بالغباْر، ولكن في استخدام تلك الدّواّل وتدوير مداليلها. فالغباْر، إذا فُّسِ

عدم الّرؤيا والوضوح، فالمدلول يدّل إلى مدلول آخر، وهذا األمر ينفي االعتباطيّة. رمز الغباْر الّذي يرمز إلى التّشتّت و

ر الدّواّل. فالغباْر الّذي يدّل إلى التّراب وما دّق منه، ال يتماثل مع التّكوين  فالقارئ يستشفُّ المعنى أثناء قراءته، ويدّوِ

ينطلق من الفراغ الّذي خلّفه عدم التّماثل بين الجسد المشتّت اإلنسانّي وال يستحيل جسدًا إاّل في شعريّة القارئ الّذي 

 .والّصورة الّشعريّة للتّراب
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 الخاتمة

بعد سبر القارئ لغور النّص، وبعد استقبال طاقة النّّص عن طريق تفسيره وتحليل بنائه وشرح محتواه الفكرّي  

وقادرة على خلق حالة من االضطراب الذي أثار القارئ وترَك  والّشعورّي، وجدنا أّن طاقة النّّص عند أُسامة مظلوم متفّجرة

فيه أثًرا من خالل استنفاذ فعاليّة هذه الّطاقة في اللحظة التي بدأ فيها باستهالك النّّص؛ هذا األمر أمكن الحديث عن العمق 

ر اللغة واألدب، الّتي أدّت إلى المزدوج للّشعريّة المزدوجة؛ فقد تمكنّا في هذه الدّراسة المختصرة من إبراز جمال عناص

استنتاج أن الّصورة الّشعريّة المزدوجة إنّما تتكّون بشكل مبعثر، ثّم يصبح هذا التبعثر إيجابيًّا يتماهى مع الّصدى النّابع من 

ل للنّصّ    .الكمون المستفّز من قِبَل القارئ المؤّوِ

نا المبدعة وليس أنا المؤلّف؛ فحين يقول أُسامة مظلوم، كما توّصل البحث إلى أّن التقبّليّة عند القارئ هي لأل 

الّشاعر، بشكل غريب وفريد، ينسلخ عن كونه األصلّي، ويتجلّى في إبداعه الّشعرّي؛ أّما المتلقّي، ومن خالل تأويله 

هن القارئ إلى تفكيك رموز اإلبداعّي تأخذه الدّهشة من القراءة، والدّهشة ال تحدث إاّل حين ينتفي التّماثل. هذا األمر يحفّز ذ

 .النّّص ويُمّهد لشعرّيته المرتقبة

أّما حين ابتدع الّشاعر في الحركة التي يقول فيها ذاته في الكتابة، بدت الّشعريّة كأنّها نتاج أنا )آخر(، وقد أمكن  

 .عن مجّرد استهالكهااكتساب هذه األنا من خالل تأويل المتلقّي )شريك النّّص(، الّذي ابتعد في قراءته للنّصوص 

 .إّن استخدام الُمبدع أللفاظ غير محتملة وغير متماثلة، أظهر التناقض الّطباقي بين الُمبدع والمتلقّي 

وبيَّن أّن كّل شعريّة يجب أن تتلّقى مكّونات، مهما كانت ضعيفة، من مادّة أو أساس مادّّي، لذلك أمكننا تصنيف المكّون 

 (شيطانًا – ألسامة مظلوم في عنصر )النّار( الذي أمكن من تعايش العناصر بشكل مزدوج )نبيًّا المادّّي الشعرّي األساسيّ 

 .أنا الّصادق(، فاألشكال الّشعريّة لديه تتغذّى من مادّة مزدوجة – أنا الكاذب) –

طبقة لغويّة، وأخيًرا، كشف البحث عن قيمة بعض الدّوال التي تعمل متغيّرات لبنية واحدة مؤلّفة من طبقتين، ) 

وطبقة شعريّة(، قد شّكلتا معًا البنى أو الثّيمات الموضوعاتيّة، وأسهمتا في بيان المعاني المتعدّدة بأبعادها وقدرتها على تغيّر 

نظرة القارئ إلى العالم، وأثّرت مباشرةً في تركيبة دماغه، وفتحت أمامه نوافذ التّأويل. لقد أثبتت الدّراسات أّن الدّماغ 

ي باحات، وأّن كّل باحة تحوي عصبونات لها وظيفة خاّصة هي االختيار والتّحفيز، تعمل في سلسلة مترابطة على يحتو

تدوير المعلومة من الخارج إلى الدّاخل، ثّم تعكس هذه العمليّة؛ إّن هذا األمر يؤّكد فرضيّة أّن القراءة تغيّر من نظرة المتلقّي 

لّشعريّة لديه، حيث تصبح هذه الّشعريّة حاجة ملّحة تمّهد لها عمليّة القراءة، ومن خالل إلى محيطه وتُسهم في إنشاء نواة ا

التّأويل للمقروء تنشط عمليّة اإلدراك والتنبّؤ والتّحليل لدى القارئ، وهذا األمر يُسهم في إعادة المقروء بشكل مغاير من 

 .في مقابل شعريّة القارئ من خالل التقبّليّة خالل انتقاء المفيد والملّح. وهكذا فإّن شعريّة النّّص تقع

 :فهرس المصادر والمراجع

 :المراجع العربيّة

 :ابن أبي طالب، مّكيّ  - ١

 .١٩٨٤، دار عّمار، تحقيق: أحمد حسن فرحات، األردن، الّرعاية

 :حرب، علي - ٢

 .٢٠٠٥، بيروت، ٤، المركز الثّقافي العربي، ط(١ – النّّص والحقيقة)، نقد النّصّ 

 :الّساوري، بو شعيب الّساوري - ٣

 .٢٠١٧، بيروت، ١، مؤّسسة الّرحاب الحديثة، طالّرحلة والنّسق

 :الّسكاكيني، خليل الّسكاكيني - ٤

طالعات في اللغة واألدب،  .١٩٢٥)ب.ط(، )ب.د(، )ب.ب(،  م 

 :شرتح، عصام عبد الّسالم - ٥

 .٢٠١٧، بيروت، ١، دار الخليج للنّشر والتّوزيع، طسعيد الفكر الجمالي في قصائد )أولئك أصحابي( للّشاعر حميد

 :صبحي، محيي الدّين – ٦

 .١٩٨٧، العراق، ١دار الّشؤون الثّقافيّة العاّمة، مدّونة، ط الّرؤيا في شعر البياتي،

 :الّضالع، محّمد صالح - ٧

 .٢٠٠٢دار غريب، ب.ط.، القاهرة،  األسلوبيّة الّصوتيّة،

 :غاليّيني، مصطفى - ٨



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
74 

 .٢٠١٢، بيروت، ١١، دار الكتب العلميّة، طجامع الّدروس العربيّة

 :الغوثاني، يحيى عبد الرّزاق - ٩

 .٢٠٠١، بيروت، ١دار الغوثاني، ط علم التّجويد )المستوى الثّاني(، 

 :عبد الخالق، عبد الّسالم - ١٠

 .٢٠١٢، عّمان، ١، طدار غيداء للنّشر والتّوزيع النّص الغائب في القصيدة العربّية الحديثة،

 :فضل، صالح - ١١

 .٢٠٠٣، القاهرة، ١الهيئة المصريّة العاّمة للكتاب، ط نظريّة البنائيّة في النّقد األدبّي،

 :مفتاح، محّمد - ١٢

 .٢٠١٠، بيروت، ١المركز الثّقافي العربي، ط مفاهيم موّسعة لنظريّة شعريّة،

 :المراجع المترجمة إلى العربيّة

 :لفغانغآيزر، فو – ١٣

ترجمة: حميد الحمداني، منشورات مكتبة المناهل، ب.ط.، الدّار البيضاء،  فعل القراءة )نظريّة جماليّة التّجاوب في األدب(،

 .Wolfgang Iser, 1087 ب.س. ترجمة لثالثة فصول من كتاب

 :إيكو، أمبرتو - ١٤ 

، دار الحوار للنّشر والتّوزيع، L’oeuvre Ouverte ، ترجمة: عبد الّرحمن بو علي، )ترجمة جزئيّة لكتاباألثر المفتوح

 .٢٠٠١، سوريّا، ٢ط

 :ياوس، هانس روبرت - ١٥

 .٢٠١٦، بيروت، ١ترجمة: رشيد بنحدو، كلمة للنّشر والتّوزيع، ط جماليّة التلقّي،

 :المراجع األجنبيّة

16 - Allen, Graham: 

Intertextuality, Routledge, London, 2000. 

17 - Bachelard, Gaston: 

L’eau et Les Rêves, Librairie José Corti, Édition 6, 18 réimpression, Paris, 1942. 

18 - Cohen, Jean: 

Structure du Langage Poétique, Flammarion, 1966. 

19 - Rifaterre, Michae: 

La Production Du Texte, Édition du Seuil, Paris, 1979. 

20 - Todorov, Tzvtant: 

Introduction to Poetics, University of Minnesota, U.S.A., 1981.  

  

 :المعاجم العربيّة

 :ابن منظور - ٢١

 .٢٠٠٨، بيروت، ٦دار صادر، ط  لسان العرب،

 :الّرازي - ٢٢

 .١٩٩٥، مكتبة لبنان، طبعة جديدة، بيروت، مختار الّصحاح

 :عبد النّور، جبّور - ٢٣

  .١٩٨٣، دار العلم للماليين، ب.ط.، بيروت، معجم عبد النّور الحديث

 :معلوف، منير – ٢٤

 .١٢٨، ٢٠٠٩، المطبعة البولسيّة، ب.ط.، بيروت، موزمعجم الرّ 

 :المنجد في اللغة واألعّلم - ٢٥

 .٢٠١٤، بيروت، ٤٨دار المشرق، ط

 :المعاجم المترجمة إلى العربيّة

 :بريور، ماري نوال غاري - ٢٦
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 .٢٠٠٩، الجزائر، ١، ترجمة: عبد القادر فهيم الّشيبانّي، سيدي بلعبّاس، طالمفاتيح في اللسانيّات

 :مونان، جورج - ٢٧

 .٢٠١٢، بيروت، ١ترجمة: جمال الحضري، المؤّسسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع، ط معجم اللسانّيات،

 :المعاجم األجنبيّة

28 - Debois, Jean: 

 Le Dictionnaire De Linguistique, Larousse, Paris, 2012.  

29– Michèl Aquien: 

Dictionnaire de Rhétorique et de Poétique, Le livre de poche, Le Libraire Générale Française, 

1996.                                               

 

 :الموسوعات العربيّة

 :إلياس، سليم - ٣٠

 .٢٠١٤، بيروت، ١فالسفة وعلماء نفس، شركة عالم المعرفة، ط الموسوعة الكبرى إلعّلم ومشاهير العالم،

 

 :المجّّلت العربيّة

 :علي شلش– ٣١

 .١٩٨٣، الّسنة الّسابعة، ٨١مجلّة الفيصل، "الّشعر والّشاعر"، كانون األّول، العدد 

 :محمود، إبراهيم يونس - ٣٢

 ، جامعة الموصل، بغداد،٦٩مجلّة آداب الّرافدين، "القراءة عمليّة إنتاجيّة مؤّجلة"، العدد 
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FİNANS SEKTÖRÜNÜN DİJİTALLEŞMESİYLE KARA PARA AKLAMADA 

DEĞİŞEN YÖNTEMLER VE MAKRO – MİKRO AÇIDAN EKONOMİYE 

ETKİLERİ 

 

Dr. Tülay AKBULAK 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 

 

Özet 

Kayıt dışı ekonominin bir kolu olan kara parayı her türlü yasa dışı faaliyetlerden elde edilen 

menfaat ve kazançlar olarak tanımlayabiliriz. Bu faaliyetlerden elde edilen kazançların yasal 

kazanç süsü verilerek kullanılabilir özelliği kazandırılmasına da aklama denir. Kara paranın 

elde edilmesinde üretim faktörlerinin sosyal fayda amaçla kullanılmaması, üretime doğrudan 

ya da dolaylı hiçbir katkısının bulunmaması hatta kaynakların verimli kullanılmamasından 

dolayı oluşan maliyetler ülkeleri sosyal, toplumsal, siyasi ve ekonomik açılardan olumsuz 

etkilemektedir. 2009 yılı Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Departmanın (UNODC) dünya 

çapında kara para miktarını küresel olarak GSMH’nin; % 3,6’sı, aklama tutarının ise yaklaşık 

% 2,7’si oranında olduğu açıklanmıştır.  

Aklama sürecinde kullanılan yöntemler ülkelerin durumlarına ve suçluların tercihlerine göre 

değişebilir. Bu yöntemleri günümüzde kullanım yoğunluğuna göre ikiye ayırabiliriz. Birincisi 

geleneksel yöntemler, ikincisi de teknolojinin gelişmesiyle oluşan yeni yöntemler. Aklanan 

paranın sisteme dahil edilmesinde ise, genel olarak üç aşamadan bahsedebiliriz. Bu aşamalar: 

Yerleştirme (Placement), Ayrıştırma (Layering) ve Bütünleştirmedir.(Integration) 

Kara paranın aklanmasında kullanılan yöntemler ve süreçler ne olursa olsun sonuçta ülke 

ekonomisinde oluşturduğu zararlar dikkate alınacak kadar büyük boyuttadır. Makroekonomik 

açıdan çarpan etkisi yapabileceği de göz önüne alındığında, tehlikenin sınırları dahi aşacağı 

söylenebilir. Dolayısıyla kara para ve kara para aklama sorunu bu faaliyetlerin gerçekleştiği 

ülkelerin değil, küreselleşmenin ve teknolojinin gelişmesiyle tüm dünya ülkelerinin sorunudur. 

Bu konuda alınacak önlemlerde işbirliğinin yapılması, kara para aklamanın önüne 

geçilmesindeki başarı oranını artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler; Kara Para, Kara Para Aklama, Dijital Bankacılık, Bitcoin 

 

CHANGING METHODS AND THE EFFECTS OF THE MACRO – MICROCAPE TO 

THE ECONOMY WITH THE DIGITALIZATION OF FINANCE SECTOR 

 

Abstract 

We can define the black money, which is a branch of the informal economy, as benefit and 

benefits from all kinds of illegal activities. It is also called laundering that the gains obtained 
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from these activities can be utilized by giving legal gain. The fact that the production factors 

are not used for social benefit purposes, there is no direct or indirect contribution to the 

production, and the costs arising from the inefficient use of resources affect the countries 

socially, politically and economically. In 2009 the United Nations Department of Drugs and 

Crime (UNODC) reported that the amount of black money around the globe was global; 3,6% 

of the total amount of laundering is approximately 2,7% 

 

The methods used in the laundering process may vary depending on the situation of the 

countries and the preferences of criminals. The first is the traditional methods, the second is the 

new methods of the development of technology. In general, we can talk about three stages in 

the introduction of the black money laundered. These stages are: Placement, Layering and 

Integration. 

 

Regardless of the methods and processes used in money laundering, the consequences of the 

damage to the national economy are large enough to be taken into consideration. Considering 

that it can make multiplier effects from macroeconomic perspective, it can be said that the 

danger will exceed the limits. Therefore, the problem of black money laundering and black 

money laundering is the problem of all countries of the world with the development of 

globalization and technology. Cooperation in the measures to be taken in this regard will 

increase the success rate of preventing money laundering 

  

Keywords; Black Money, Black Money Laundering, Digital Banking, Bitcoin 

 

1.GİRİŞ 

Dünyada ve ülkemizde finans sektörü teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden 

sektörlerden biridir. Her yıl yeni hedeflerle büyümeyi planlayan bankalar, belli piyasada işlem 

yapmaktadırlar. Rakiplerine kıyasla işlem hacimlerini ve kârlarını artırabilmeleri için onlara 

daha kaliteli ve hızlı hizmet vermek durumunda kalmaktadırlar. Bu nedenle yeni yazılımlar, 

yeni ürünler ve hizmetler piyasaya sürmektedirler. 

Finans sektörünün dijitalleşmesiyle birçok işlem şubelere uğramadan internet üzerinden yapılır 

hale gelmiştir. Bankalar eskiden olduğu gibi artık müşterilerini takip edip, tanıyamamaktadırlar. 

Bu durum kötü amaçlı kullanımlarda boşluk oluşturmaktadır. Kara para aklama işlemleri 

sadece bankalar yoluyla yapılmamasına rağmen, son dönemde internet kullanım oranlarının 

yükselmesi, işlem maliyetlerindeki düşük ücretler ve hız, kara para aklama işlemlerinde 

bankaların kullanılma oranında artışa neden olmuştur. Dolayısıyla en küçük bir dikkatsizlikten 

ya da görevi kötüye kullanmadan büyük zararların ortaya çıkabilmesi dikkat çekicidir. Kara 

para aklamasını önlemede yapılan mücadelenin başarı oranını artırmak için; bankalarda yapılan 

işlemlerin teknolojik takibi ve uluslararası işbirliğinin önemi büyüktür. Ülkeleri siyasal, sosyal, 

toplumsal ve ekonomik alanlarda büyük zararlara uğratan kara paranın aklanması olayı, sadece 

ülkemizin sorunu olmaktan çıkmış,  küreselleşen tüm dünya ülkelerinin sorunu haline gelmiştir. 
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Ülkemizde kara paranın ekonomi üzerindeki etkileri 1970’lerden sonra sadece dış ticaret ile 

ilgili olarak incelenmeye başlamıştır. Kara para aklama olayı kayıt dışı ekonominin bir 

parçasıdır. Ama her kayıt dışı geliri kara para olarak sınıflayamayız. Aralarındaki farkı, maddi 

menfaatin elde ediliş yolu ve amaçlarında görebilmekteyiz. Kayıt dışı ekonomiye konu olan 

gelirin saklanma amacı vergi ödememek iken, kara paranın saklanma nedeni, kaynağının 

yasadışı işlemlere dayanmasıdır. Dünya kayıt dışı ekonomisi IMF’ye göre, yıllık olarak 

yaklaşık 5,8 trilyon dolara ulaştığı tespit edilmiştir. Kara paranın aklama tutarı ise yaklaşık 2 

trilyon dolar olduğu düşünülmektedir. Günümüzde ulaşılan rakamlar oldukça korkutucu 

boyuttadır. Aklamanın, bir ülkenin ulusal üretim kaynaklarına, gelişmesine ve güvenliğine 

verdiği zararlar göz önüne alındığında çok ciddi güvenlik tedbirleri alınması gerektiği 

anlaşılmıştır. 

 

2. KARA PARA VE KARA PARA AKLAMANIN TANIMI 

Genel anlamda kara para, uyuşturucu maddelerden teröre, çocuk ve kadın ticaretinden silah 

kaçakçılığına, tarihi eser kaçakçılığından organ ve doku kaçakçılığına kadar her türlü uygunsuz 

yollarla elde edilen kazançların ve menfaatlerin tümünü kapsamaktadır. Kara paranın elde 

edilme yöntemi, yasalara uygun olmadığından, dikkat çekmeden ve en az maliyetle 

yasallaştırılması istenir. Bu yollarla elde edilen paranın kullanılabilirlik özelliği kazanmasına 

yani meşrulaşmasına da aklama denilir. Kara para ve aklanmasından bahsedebilmek için, bu 

kazancın veya menfaatin elde edilmesinde bir suçun işlenmesi gerekir. Ayrıca elde 

edilmesindeki yasal olmayan yolların gizlenip, sisteme yasal görünümle sokulma eyleminin 

gerçekleştirilmesi gerekir.(www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dosyalar/235_aralik 2003.pdf) 

3. KARA PARA AKLAMA YÖNTEMLERİ 

Kara para aklamada bugüne kadar kullanılan birçok yöntemden söz etmek mümkündür. 

Teknolojinin gelişmesi ile doğru orantılı olarak aklamada kullanılan yöntemlerde günümüzde 

oldukça farklılaşmıştır. Kara para aklama yöntemlerini geçmişten günümüze iki ayrı başlık 

altında toplayabiliriz. Bunlardan birincisi; Geleneksel Yöntemler ikincisi de; Dijitalleşme ile 

Gelişen Yöntemler. 

3.1. Geleneksel Yöntemler 

Geleneksel yöntemlere; paravan şirketler üzerinden para aklama, borç – alacak tahsil yöntemi, 

döviz büroları, sahte faturalar, kumarhane ve gazinolar, fonların fiziken ülke dışına çıkarılması, 

vergi cennetleri (off-shore), şirinler yöntemi, parçalama yöntemi gibi yöntemleri örnek 

verebiliriz. (www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dosyalar/235_aralik 2003.pdf) 

Paravan Şirketler Üzerinden Aklama; Bu aklama yönteminde ticari açıdan yoğun bir sektörde 

iş yapan şirket kurularak, çok yüksek miktarlarda kâr elde ediliyormuş gibi gösterilerek, 

yasadışı yollardan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışırlar. Daha çok lüks lokantalar, benzin 

istasyonları, süpermarketler, turizm şirketleri gibi mali açıdan kontrollerin güç yapıldığı, para 

akışının yoğun olduğu şirketlerin kurulması tercih edilir. 
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Borç – Alacak Tahsil Yöntemi; Kara para aklamaya çalışanlar, yasadışı faaliyetlerden elde 

ettikleri gelirleri senet, bono, çek gibi ödeme araçları alarak tahsil ederler. Elde ettikleri bu 

evrakları piyasada komisyon karşılığı kırdırma işlemi yaptırarak kara parayı aklamış olurlar.  

Hatta olaya yasal süsü vermek adına, karşılıklı anlaşan aklayıcılardan elinde senet bulunan taraf 

karşı taraftan şikâyetçi olup, mahkeme kararıyla alacağını tahsil edip, parayı aklamış olur. 

Döviz Büroları; Döviz büroları diğer finans kurumlarına göre daha çok döviz alım satımının 

yapıldığı, kurulmalarının daha az maliyet gerektirdiği ve daha az denetlenen kurumlardır. 

Denetim tutarının altında yapılan arbitraj işlemleri ile yani; bir ülke parasının alınıp, başka bir 

ülke parasının satılması ile gerçekleşen işlemlerle kara paralar aklanmış olur. 

Sahte Faturalar Hazırlamak; Bu yöntemde kara para aklayıcıları, yurt dışında bir şirketle ithalat 

ihracat ilişkisi varmış gibi, yüksek tutarlı sahte faturalar hazırlarlar. Yakalanmamak adına yurt 

dışında paravan bir şirket dahi kurulabilir. Değerinden çok yüksek gösterilen mal ve 

hizmetlerin, gerçek değerleri ile arasındaki fark ile aklama gerçekleşir. Hatta yetmezmiş gibi 

bir de devletten teşvik ve vergi iadesi dahi alınabilir. 

Kumarhane ve Gazinolar; Kumarhane ve gazinolar gibi para hareketlerinin yoğun olduğu 

işletmelerde kara paranın işletme geliri gibi gösterilerek aklanması mümkündür. 

Fonların Fiziken Ülke Dışına Çıkarılması; Kara paranın nakit olarak değil yatırım fonu olarak 

fiziki olarak yurt dışına çıkarılması işlemidir. 

Vergi Cennetleri Kıyı Bankacılığı (Off - Shore); Vergilerin birçoğundan muaf olunan 

bölgelerde yapılan kıyı bankacılığı, banka müşterileri hakkında her türlü bilginin büyük bir 

gizlilikle saklandığı serbest bankalardır. Yasa dışı yollarla elde edilen gelirler, ülke dışında bu 

bankalara aktarılarak aklama işlemleri gerçekleştirilmek istenebilir. 

Şirinler Yöntemi; Aklamanın yapılacağı ülkede, yasaların bankalara zorunlu olarak bildirme 

yapmaları gereken tutarın altında kalan tutarları, çok sayıda kişiye paylaştırarak dikkat 

çekilmeden bankaya yatırılması işlemidir. Bu işlemler bazen aynı bankanın farklı şubelerinden, 

bazen de farklı bankaların şubelerinden gerçekleştirilir. 

Parçalama Yöntemi; Şirinler yöntemine benzeyen yöntemde tek kişinin bildirme 

zorunluluğunun altında limitlerle bankada işlem yaptırmasıdır. Bu işlemler çok uzun zaman 

alacağı, paranın kaynağı ile ilgili bağın uzun zamanda koparılamayacağı, bu işte adı geçenlerin 

paylarını geç alacağı için çok tercih edilmeyebilir. 

3.2. Dijitalleşme ile Gelişen Yöntemler 

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte teknolojinin hızla gelişmesi her sektörde olduğu gibi 

finans sektöründe de birçok yeniliğe neden olmuştur. Artık dijitalleşen bankalarda birçok işlem 

internet üzerinden gerçekleşmektedir. Gelişen teknoloji kara para aklayıcıları için yeni 

enstrümanların ve yöntemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geçmişte bankalar 

aracılığıyla kara para aklama yöntemlerinden olan; off- shore hesaplar, kiralık kasalar, muhabir 

bankalar, telgraf havaleleri gibi yöntemlerin kullanımında azalma söz konusudur. Yeni 
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kullanılan yöntemler arasında; online bankacılık işlemleri, bitcoin ve sanal cüzdan sistemi, 

internet tabanlı kumarhaneler ve bahis sitelerini örnek verebiliriz. 

Online bankacılık işlemleri; hesap açma-kapama işlemlerinden, elektronik fon transferine, 

hisse senedi alım satımından doğrudan ödeme işlemlerine kadar birçok işlem artık banka 

şubesine uğramaya gerek kalmadan internet kullanıcıları tarafından gerçekleşebilmektedir. 

İnternet üzerinden yapılan işlemlerin komisyon masraflarının daha az ve işlemlerin zaman 

bakımından daha hızlı olması nedeniyle kullanıcı sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Bu 

durum işlem sayılarının artmasına ve kara para aklayıcıların tespit edilmesinin zorlaşmasına 

neden olmaktadır. (Yazıcı, 2008,ss:153-168.) 

Bitcoin ve sanal cüzdan sistemi; dijital teknolojinin getirdiği kara para aklama yolunda 

alternatif yöntemlerden biri olarak dikkat çekmektedir. 

(http://www.spk.gov.tr/siteapps/yayin/yayingoster/1130) Merkezi hiçbir otoriteye bağlı 

olmayan, anlık olarak dijital ortamda para aktarımı yapılabilen, çok düşük operasyonel maliyeti 

olan, Satoshi Nakamoto takma adlı bir yazılımcı tarafından geliştirilen Bitcoin sistemi, hiçbir 

kurum tarafından kontrol edilmemektedir. Sistem herhangi bir ülkenin merkez bankasına bağlı 

olmadığından ülkelerin ekonomik durumlarından da etkilenmemektedir. Yatırım amacıyla 

kullanılabilen 1 bitcoinin günümüz değeri 12 dolardır. Sistemdeki bitcoin sayısının karşılığı 

yaklaşık 118 milyon dolara denk gelmektedir. Bu rakamlar oldukça yüksek tutarlardır. 

Bitcoinin kullanılabilmesi için sistemden kolaylıkla oluşturulabilecek sanal cüzdana ihtiyaç 

vardır. İşlem yapan kişiler istedikleri kadar cüzdan oluşturabilmektedirler. Sanal cüzdan 

oluştururken kimlik bilgilerine ve özel bilgilere ihtiyaç yoktur. Sahip olunan sanal cüzdanla 

alışveriş ve para transferi yapılabilmektedir. Ödemeler proof-work ağ bağlantası kullanılarak 

şifreli olarak gayet güvenilir şekilde gerçekleşebilmektedir. Kullanılan bitcoin ikinci kez 

kullanılmamaktadır. Fiziken taşınması mümkün olmayacak kadar fazla miktardaki para küçük 

bir hafıza kartı ile taşınabilmektedir. Kimlik bilgilerinin gizli tutulabilmesi, merkeze bağlı 

olunmaması, devletler tarafından izinin takip edilememesi, açılan hesaplara el konulamaması 

ya da dondurulamaması gibi birçok özelliği olan Bitcoin işlemleri, Mali Suçlar Araştırma 

Kurulu (Masak) mevzuatında sadece şüpheli işlem olarak görülmektedir.  

İnternet tabanlı kumarhaneler ve bahis siteleri; yasadışı kurulan online kumarhaneler, 

genellikle kıyı bankacığı merkezlidir. Kıyı bankacığının getirdiği gizlilik ve yazılımlar 

sayesinde işlemler daha da takip edilemez hale getirilip kara para minimum riskle 

aklanabilmektedir. Tabi burada diğer bir avantaj işlemlerin kolay takip edilemeyecek kadar çok 

olmasıdır. Yasa dışı bahis sitelerinde ise, bitcoin aracılığıyla yatırım toplanmaktadır. Toplanan 

bitcoinler periyodik olarak borsada bozdurulup, haritada bile bulunması güç olan Curaçao, 

Hollanda Antilleri, Kosta Rika, Limasol, Malta gibi ülkelerin banka hesaplarından yasal olarak 

çekilmektedir. Böylece kara paranın menşei artık yasallaşmış olmaktadır. 

4. KARA PARA AKLAMA AŞAMALARI 

Kara para aklama sürecinde genel olarak üç aşamadan bahsedebiliriz. Aklama sürecinde 

kullanılan yöntemler ülkelerin durumlarına ve suçluların tercihlerine göre değişebilir. Bazen bu 

aşamaların hepsi sırasıyla kullanılırken bazen de ikisi birden tek işlemle gerçekleşebilir. 

http://www.spk.gov.tr/siteapps/yayin/yayingoster/1130
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(www.masak.gov.tr/media/portals/masak2/files/Aklama_Sucunun_Asamalari_ve_Aklama_Y

ontemleri.pdf ) 

Bu aşamalar: Yerleştirme (Placement), Ayrıştırma (Layering) ve Bütünleştirmedir 

(Integration). (http://www.masak.gov.tr/tr/content/aklamanin-asamalari/58) 

Yerleştirme 

Yasa dışı yollardan elde edilen para genel olarak nakit haldedir. Nakit halde bulunan paranın, 

aktarılması, taşınması gibi zorluklarının yanında, suçluların yakalanmasını kolaylaştırması ya 

da çalınması gibi riskleri de vardır. Dolayısıyla bu yükten kurtulabilmek ve paraya manevra 

gücü de katabilmek için paranın en kısa zamanda finansal sisteme sokulması istenmektedir. Bu 

aşama aklayıcıların en çok zorlandığı aşamadır. Kara para aklama suçu ile ilgilenen birimler 

için, suç örgütlerinin ya da bu işe bulaşan kişilerin en kolay yakalandıkları aşama yerleştirme 

aşamasıdır. Çünkü; bu aşamada henüz para sisteme sokulmamış ve kaynağı ile bağ 

kesilememiştir. Nakit olan yasadışı kazançlı para bir kez finansal sisteme girdiğinde, artık 

sorgulanması yapılmaz. Sorumluluk sisteme ilk sokan kurumundur. Tüm belge 

sorgulamalarının, araştırmalarının bu kurum tarafından yapılmış olduğu kabul edilir. Bu 

aşamada bankaların, finans kurumların çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Kurumların 

müşterilerini tanımaları bu aşamada oldukça önemlidir. Kara para aklama aşamalarından 

yerleştirme aşamasından sonra, yakalamak gittikçe zorlaşmaktadır. 

Ayrıştırma 

Bu aşamanın amacı, bir şekilde finansal sisteme dâhil edilen yasadışı yollarla elde edilen nakit 

paranın, mümkün olduğunca hızlı ve seri şekilde kaynağından uzaklaştırılıp, izini 

kaybettirmektir. Bunun için aklayıcılar, çok dikkat çekmemek adına parayı olabildiğince küçük 

parçalara bölerek yurtdışına veya bankadan bankaya transferleri gerçekleştirebilir. Sistemde 

kontrol limitlerinin altında kalan tutarları yakalamak oldukça güçtür. Bunu ancak dikkat 

çekecek kadar aynı tür işlemleri fark eden finans çalışanları yakalayabilir. 

Bütünleştirme 

Bütünleştirme sisteme girmiş paranın artık kullanıma hazır hale gelme aşamasıdır. Artık 

paranın hangi yollardan kazanıldığının sorgulanması yapılmaz. Yapılsa bile yasal bir 

açıklamaya sahip olunmuştur. Aklayıcılar yasal ticaretten kazanmış gibi sisteme giren para ile 

fon alabilir, borç ödeyebilir, kullanılacak krediye teminat gösterebilir, menkul ve gayrimenkul 

işlemleri gibi her türlü yasal işlemleri yapılabilirler. Kısaca kara para artık ülke ekonomisindeki 

paradır.  

5. KARA PARANIN MAKRO -  MİKRO AÇISINDAN EKONOMİYE ETKİLERİ 

Aklamanın verdiği zararlarının boyutlarına üç açıdan bakabiliriz. Ülkenin sadece transit yol 

olarak kullanılması ile verilen zararlar, yasa dışı işlerin ülkede yapılıp, aklamanın yurt dışında 

gerçekleşmesi ile oluşan zararlar, ya da yasa dışı faaliyetlerin yurt dışında gerçekleştirilip, 

aklamanın yurt içinde yapılması ile gerçekleşen zararlar. Bu faaliyetlerin hepsinin elbette farklı 

ahlaki, siyasal ve toplumsal sonuçları olabilir. Fakat günümüzde dijitalleşmenin getirdiği 

sınırsızlaşma ile artık neyin, nerede, nasıl yapıldığının takip edilmesinin imkânı azalmaktadır. 

Bunun için, genel olarak kara paranın aklanması olayına ekonomik açıdan bakıldığında; 

http://www.masak.gov.tr/media/portals/masak2/files/Aklama_Sucunun_Asamalari_ve_Aklama_Yontemleri.pdf%20s.2
http://www.masak.gov.tr/media/portals/masak2/files/Aklama_Sucunun_Asamalari_ve_Aklama_Yontemleri.pdf%20s.2
http://www.masak.gov.tr/tr/content/aklamanin-asamalari/58
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piyasada işlem gören para tutarındaki ani değişmeler nedeniyle fiyatlarda dengesizliğe neden 

olduğunu söyleyebiliriz. Fiyatlardaki bu değişme mal ve hizmetin arz ve talebindeki 

değişmeden kaynaklanmadığından ekonomik veriler ülkedeki reel durumu yansıtmaktan 

uzaklaşır. Dolayısıyla ülkede, faiz oranlarında ve döviz kurlarında yaşanacak olası 

istikrarsızlıklar için, uygulanacak para ve mali politikalar yanılmalarla sonuçlanabilir. Dünya 

piyasalarında ülkenin yatırımlarda riskli ülkeler arasında gösterilmesi, rasyonel yatırımcıların 

ülkeye gelmemesine veya var olan yatırımcıların ülkeden çıkmasıyla sonuçlanırken, dolaylı da 

olsa işsizlik oranların artmasını tetikleyebilir. Uzun vadede büyümede hedeflenen istikrarın 

yakalanması da olumsuzlukla sonuçlanabilir. (Erdoğan, 2009,s.117.) 

 

Masciandaro (1999, 2007) yaptığı çalışmalarda, kara para aklama faaliyetlerini mikro ve makro 

iktisat açısından açıklamaya çalışmıştır. Mikro iktisat açısından bakıldığında, üç unsurdan söz 

edilebilir. Bunlar:  yasadışı işlenen suçun kendisi, bu suçu işleyen örgüt veya kişi ve son olarak 

da suçtan elde edilen maddi menfaattir. Kara para aklayıcıların amacı, yaptıkları işlemlerden 

maksimum fayda sağlayabilmektir. Elde edilmeye çalışılan fayda, aklamanın maliyeti ters 

orantılıdır, ortalama getiriyle doğru orantılıdır. Yani, faydanın artabilmesi için aklama 

maliyetinin düşürülmesi gerekir. Aklama maliyetinden kastedilen; aklama sürecinde 

gerçekleşen operasyonel maliyet ve yakalanma durumunda alınacak maddi – manevi cezanın 

büyüklüğüdür. Makro açıdan bakıldığında, aklama çarpan modeliyle anlatılmaya çalışılmıştır. 

Suçlular, elde ettikleri kazancı akladıklarında bu kazancın bir kısmını yeniden getirinin 

büyüklüğüne göre yasa dışı sektörlere aktarabilirler. Dolayısıyla bu sarmal, çarpan 

mekanizmasını tetikleyerek daha fazla yasa dışı faaliyeti ve daha fazla aklamayı doğurur. 

Masciandora’ya göre: çarpan mekanizması çalışmaya başladıktan sonra her dört yılda yaklaşık 

% 4-6 oranında ilave aklama gerçekleşebilir. Özellikle kara paranın tekrar yasa dışı 

faaliyetlerde bulunan terör örgütleri için kullanılması artık sadece ülkenin değil, tüm dünyanın 

sorunu haline gelmiştir. Çünkü; bu örgütler çok küçük finansmanlarla çok büyük tehditler 

oluşturabilmektedirler. Günümüzde kara paranın aklanması ve terörün finansmanı nerdeyse yan 

yana anılmaktadır. Dolayısıyla kara para aklamanın ekonomilerdeki kirletme seviyesi 

karşılaştırıldığında, makroiktisat açısından zararın daha fazla olduğu görülmektedir. (Yetim ve 

Dağtekin, 2016, s.57) 

6. SONUÇ 

Devletin gelir dağılımında adaleti sağlama görevini yerine getirebilmesinde, yasa dışı 

ekonomik faaliyetleri önlemedeki başarısı önemli rol oynamaktadır. Kara paranın elde edilmesi 

ve aklanması ekonomik suçlardandır. Ekonomik suçların etki alanları, diğer suçlara nazaran 

hem çok daha geniş çevreleri etkilemektedir, hem de verdiği zararlarının telafisi oldukça güçtür. 

Bu nedenle, devletin ekonomik suçların gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkarılması değil, 

suçların işlenmesinin önüne geçmesi gerekmektedir.  

Son yıllarda geleneksel yöntemlere kıyaslandığında yeni yöntemlerle yapılan aklama 

işlemlerinin daha çok tercih edildiği görülmektedir. Bunun nedeni, internet üzerinden 

gerçekleştirilen aklama işlemlerinin daha hızlı olması, düşük maliyetli olması, kimlik 

bilgilerinin gizlenebilmesi yanında takip edilmesinin zor olması, yakalanma oranının düşük 
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olması gibi birçok neden sayılabilir. Aklanan para ise, suçluların fayda maliyet analizlerinin 

sonucuna göre yasal ya da yasa dışı alanlarda kullanılabilir. Aklama işini yapan suçluların 

amacı kendi refah düzeylerini arttırmaktır.  Ülkenin sınırlı doğal kaynaklarının üretim olmadan,  

yasa dışı işlerde israf edilmesinden dolayı gelir dağılımında adaletsizliğe neden olabilir. Burada 

aklanacak tutarın büyüklüğü de önemlidir. Ne kadar çok kara para aklanırsa, aklayan kişinin ya 

da kişilerin ekonomiye verdikleri zarar ve kendilerine sağladıkları fayda o kadar büyük olur. 

(www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7394/Karapara_ve_Aklamanin_Ekonomik_Teoril

er_Cercevesinde_Aciklanmasi-318.pdf)  

Aklama faaliyetini, aklamanın maliyeti, alınacak cezanın büyüklüğü ve yakalanma olasılığının 

yüksekliği ile karşılaştırıldığında caydırıcı olması gerekmektedir. Ülkemizde ulusal mücadele 

olarak kara para kazanmada ve kara para aklamada tercih edilen ülkeler arasında olmamak için 

aşağıdaki sayılı kanunlar ile yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlar; 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

4208 sayılı Kara paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler 

Hakkında Yönetmeliktir.  

 

Türkiye’nin kara para aklamanın önlenmesinde birçok ülke ile imzalanan mutabakat 

muhtıraları da bulunmaktadır. Bu ülkelerden; KKTC, Endonezya, Portekiz, İsveç, Moğolistan, 

Afganistan, Gürcistan, Arnavutluk, Suriye, Romanya, Makedonya, Güney Kore, Hırvatistan, 

Bosna Hersek, Japonya, Ukrayna, Norveç, Ürdün, Senegal, Lüksemburg, Belarus, Kanada, 

Finlandiya, Avustralya, ABD, Hollanda, Kosova, Rusya, Almanya, Filipinler, Tunus, 

Türkmenistan, Kazakistan, Ekvator vb. örnek verebiliriz. 

 

Alınan bu önlemler maalesef kara para aklama suçunun caydırıcı olması veya suçluların 

kolaylıkla yakalanması için yeterli olmamaktadır. Burada atılması gereken ilk adım olarak kara 

para aklama gibi ekonomik suçları ile ilgili hukuksal boşlukların ve cezaların revize edilerek 

yeniden düzenlenmesi, bankalar aracılığıyla internetten yapılan işlemlerin takibini 

kolaylaştırıcı yazılımların yapılması, toplumun bilinçlendirilmesi, kara para aklamada başarılı 

olan ülkeler ile iş birliği yapılması ve ülkenin konu ile ilgili tüm kurumlarının eş zamanlı 

hareket etmesi olabilir. 
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KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜMENİN 

BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ 

 

Dr. M. Batuhan TUFANER 

Beykent Üniversitesi 

Özet 

2013 yılında Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) tahvil alımlarını azaltma algısı 

oluşturmasının ardından özellikle gelişmekte olan ekonomilerin finansal piyasalarında 

istikrarsızlıklar yaşandığı görülmüştür. Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu bazı gelişmekte 

olan ekonomilerde yüksek cari açık, yüksek enflasyon ve düşük büyüme oranları gibi yapısal 

kırılganlıklar nedeniyle benzer performanslar ortaya koyulmuştur. 2013 yılında Morgan 

Stanley tarafından hazırlanan raporda Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve 

Türkiye “Kırılgan Beşli” ülkeleri olarak tanımlanmıştır. Brezilya Reali, Endonezya Rupisi, 

Güney Afrika Randı, Hindistan Rupisi ve Türk Lirası’nın ABD doları karşısında en çok değer 

kaybeden para birimleri olması, bu tanımlamanın en önemli gerekçesini oluşturmaktadır. Yerli 

ve yabancı malların nispi fiyatlarının ve yaşam standartlarının belirlenmesinde önemli bir rol 

oynayan döviz kuru, ekonomiyi farklı kanallardan etkileyebilmektedir. İstikrarlı büyüme 

oranlarının sürdürülebilmesi açısından endüstriyel üretimleri arttırma gerekliliği, ülkeleri 

ihracatlarını arttırmak için ulusal paraları değersiz olan ülkelere yöneltmektedir. Bu bağlamda, 

ekonomik büyüme ve ekonomik büyümenin belirleyicileri özellikle ekonomik yapıları kırılgan 

olan ülkeler açısından yadsınamaz bir öneme sahiptir.  

Çalışmanın amacı, Kırılgan Beşli ülkelerinde ekonomik büyümeyi belirleyen faktörleri 

araştırmaktır. Bu çerçevede, ekonomik büyüme ve Kırılgan Beşli ülkeleri teorik olarak 

incelenmiş ve Kırılgan Beşli ülkelerinde ekonomik büyümenin belirleyicileri ampirik olarak 

analiz edilmiştir. Kırılgan Beşli ülkelerindeki ekonomik büyümeyi belirleyen faktörler 1980-

2017 dönemi için altı açıklayıcı değişken (Yurtiçi Tasarruf Oranı, Ticari Açıklık, Döviz Kuru, 

Enflasyon, Faiz Oranı ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar) kullanılarak panel veri analiziyle 

tahmin edilmiştir. Ampirik bulgulara göre Kırılgan Beşli ülkelerinde Yurtiçi Tasarruf Oranı, 

Döviz Kuru ve Doğrudan Yabancı Yatırım değişkenlerinin ekonomik büyümeyi etkilediği 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte, Kırılgan Beşli ülkelerinde ekonomik büyümeyi etkileyen en 

önemli değişkenin doğrudan yabancı yatırımlar olduğu ifade edilebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kırılgan Beşli, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi  

Abstract 

In 2013, after the Federal Reserve (FED) created a perception of lowering the bond purchases, 

instability in the financial markets of emerging economies was observed. Some emerging 

economies including Turkey, high deficit has been disclosed high inflation and low growth rates 

similar performance as their fragility. A reported by Morgan Stanley in 2013, Brazil, Indonesia, 

South Africa, India and Turkey have been identified as "Fragile Five" countries. The fact that 
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Brazilian Real, Indonesian Rupee, South African Rand, Indian Rupee and Turkish Lira are the 

most depreciating currencies against the US dollar constitute the most important rationale for 

this definition. The exchange rate, which plays an important role in determining the living 

standards and relative prices of domestic and foreign goods, may affect the economy through 

different channels. The necessity of increasing industrial production in order to sustain stable 

growth rates directs the national currencies to countries that are worthless in order to increase 

their exports. In this context, the determinants of economic growth and economic growth are 

undeniable, especially in terms of countries with fragile economic structures. 

The aim of this study is to investigate the factors that determine economic growth in the fragile 

five countries. In this context, economic growth and the fragile Five countries were examined 

theoretically and the determinants of economic growth were analyzed empirically in the Fragile 

Five countries. The factors that determine economic growth in the fragile Five countries were 

estimated by panel data analysis using the six explanatory variables (Domestic Savings Ratio, 

Commercial Clearance, Exchange Rate, Inflation, Interest Rate and Foreign Direct 

Investments) for the period 1980-2017. According to the empirical findings, it is determined 

that the variables of domestic saving rate, exchange rate and foreign direct investment affect 

the economic growth. However, it can be stated that the most important variable affecting the 

economic growth in the fragile Five countries is foreign direct investments. 

Keywords: Fragile Five, Economic Growth, Panel Data Analysis  

GİRİŞ 

Ekonomik büyüme, bir ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılama kapasitesindeki artış olarak 

tanımlanabilmektedir. Ülkelerin ekonomik büyüme performansında meydana gelen değişimler 

genellikle GSYH hesabıyla ölçülebilmektedir. Ekonomik büyüme performansları özellikle 

gelişmekte olan ülkeler açısından büyük bir önem taşımaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde 

mevcut olan yapısal kırılganlıklar nedeniyle sermaye hareketlerinin dalgalanma göstermesi, 

döviz kurundaki dalgalanmaları da beraberinde getirmektedir. Döviz kurunda meydana gelen 

büyük çaptaki dalgalanmalar ise ülkelerin finansal istikrarını ve genel makroekonomik 

dengelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

Morgan Stanley 2013 yılında yayınladığı raporda FED’in uygulayacağı sıkı para politikasından 

en olumsuz etkilenecek ülkeleri “Kırılgan Beşli” ülkeleri olarak tanımlamıştır. FED’in politika 

değişikliği neticesinde Brezilya, Endonezya, G. Afrika, Hindistan ve Türkiye’nin para birimleri 

ABD doları karşısında en çok kayıp yaşayan para birimleri olmuştur. Bununla birlikte, bu 

ülkelerin cari açık, bütçe açığı, enflasyon ve büyüme oranı performanslarının benzer olması bu 

sınıflandırmanın bir diğer nedenini oluşturmaktadır. 2013 yılında meydana gelen değişimin 

ardından kırılgan beşli ülkelerinden yüksek sermaye çıkışları yaşandığı görülmektedir. Bu 

piyasalara yönelen fonların azalması, bu ülkelerin risk ve kırılganlık seviyesinin artması 

neticesini de beraberinde getirmektedir. Ekonomik büyümesi dış finansmana oldukça ihtiyaç 

duyan kırılgan beşli ülkelerinde istikrarlı ekonomik büyüme oranlarının sağlanması yapısal 

kırılganlıkların ve risk seviyesinin düşürülmesine bağlıdır. Bu çerçevede, ülkelerin kırılganlık 
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düzeylerinin belirlenmesi ve yapısal kırılganlıkların ortadan kaldırılmasına yönelik 

politikaların uygulamaya konulması gerekmektedir.   

LİTERATÜR TARAMASI 

Literatürde ekonomik büyümenin belirleyicileri üzerine yapılan birçok çalışma bulunmakla 

birlikte, bu ilişkiyi kırılgan beşli ülkeleri açısından ele alan çalışmaların sayısı sınırlıdır. 

Ekonomik büyüme oranları ve ekonomik büyümenin belirleyicileri ülkelerin koşullarına göre 

farklılık gösterebilmektedir. Özellikle benzer makroekonomik göstergelere sahip olan kırılgan 

beşli ülkelerinde ekonomik büyümeyi belirleyen faktörler bu ülkelerin kırılganlığı nedeniyle 

ayrı bir önem taşımaktadır.  

Alfaro vd. 20 OECD üyesi ve 51 OECD üyesi olmayan ülkeyi kapsayan ve 1975-1995 

dönemini ele alan çalışmasında doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme üzerindeki 

etkilerini analiz etmişlerdir. Çalışma, gelişmiş finansal piyasalara sahip olan ülkelerde 

doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeyi arttırdığını ortaya koymuştur (Alfaro vd. 

2004). 

Şen vd.’nin 1970-2011 yıllarını kapsayan çalışmasında ekonomik büyümeyi belirleyen dışsal 

faktörler Brezilya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye açısından araştırılmıştır. Yapılan 

eş-bütünleşme testi neticesinde; uzun vadede cari işlemler dengesi, doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları, ihracat ve enerji ithalatı ile ekonomik büyüme arasında bir eş-bütünleşme olduğu 

sonucuna varılmıştır (Şen vd., 2014).  

Önder vd. 2001-2013 yıllarını kapsayan çalışmasında kırılgan beşli ülkelerinin ekonomik 

performansını analiz etmişlerdir. Durgunluk döneminde (2008-2009) en kırılgan ekonomiye 

sahip olan Türkiye’nin ekonomik performansının diğer kırılgan beşli ülkelerine göre daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Endonezya’nın %6’yla en hızlı büyüyen ekonomi olduğu ve onu 

%5,9’la Hindistan’ın izlediği sonucuna varmışlardır (Önder vd., 2015). 

Sarılı 2005-2014 yıllarını kapsayan çalışmasında ekonomik büyümenin belirleyicilerini 

kırılgan beşli ülkeleri açısından analiz etmiştir. Ekonomik büyümedeki en önemli değişimin 

2008 yılında meydana geldiği ve en olumsuz etkilenen ülkelerin Brezilya ve Güney Afrika 

olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada, kırılgan beşli ülkelerinde ekonomik büyümeyi 

belirleyen en önemli değişkenin dış ticaret oranı olduğu ve dış ticaret ile ekonomik büyüme 

arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır (Sarılı, 2015). 

Göçer ve Akın 1980-2013 dönemini ele alan çalışmasında tasarruf-yatırım açığının ekonomik 

büyümeye etkilerini kırılgan beşli ülkeleri ekseninde analiz etmiştir. Yapılan analiz neticesinde 

ülkelerin tasarruf açıkları ile ekonomik büyümeleri arasında ters yönlü bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, kırılgan beşli ülkelerinde tasarruf açıklarının artması ekonomik 

büyüme hızını azaltmaktadır (Göçer ve Akın, 2016). 
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KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİ 

Morgan Stanley, 2013 yılında yayınladığı ekonomi raporunda FED’in uygulayacağı sıkı para 

politikasından en olumsuz etkilenecek olan ülkeleri “Kırılgan Beşli ülkeleri” olarak 

tanımlamıştır. Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye’den oluşan kırılgan 

beşli ülkelerinin ulusal para birimleri, dışsal şoklardan en fazla etkilenen para birimleri olma 

özelliği taşımaktadır. Bununla birlikte, yüksek cari açık oranları, yüksek enflasyon oranları, 

bozulan bütçe dengesi ve düşen büyüme performansları bu tanımlamada rol oynayan diğer 

etkenlerdir. Aşağıdaki Tablo. 1’de kırılgan beşli ülkelerinde 2013 yılına ait seçilmiş 

makroekonomik göstergeler yer almaktadır. 

Tablo 1. Kırılgan Beşli Ülkelerine Ait Seçilmiş Bazı Makroekonomik Göstergeler (2013) 

Ülkeler Büyüme (%) Enflasyon (%) Bütçe Dengesi (%) Cari Denge (%) 

Brezilya 3.01031  6.20434 3.0 -3.02647743 

Endonezya 5.55726 6.41251 3.3 -3.18996483 

G. Afrika 2.4852 5.7764 4.8 -5.8040134 

Hindistan 6.38611 10.9076 5.2 -2.64566624 

Türkiye 8.49132 7.49309 2.2 -6.69507483 

Kaynak: World Bank (World Development Indicators) 

Tablo 1.’e büyüme performansları açısından bakıldığında, 2013 yılında en çok büyüyen ülkenin 

%8.491322 ile Türkiye, en az büyüme gösteren ülkenin ise %2.4852 ile G. Afrika olduğu 

görülmektedir. Enflasyon oranları incelendiğinde, en yüksek enflasyonun %10.9076 ile 

Hindistan’da, en az enflasyonun ise %5.7764 ile G. Afrika’da yaşandığı anlaşılmaktadır. En 

yüksek cari açığı veren ülke %-6.69507483 ile Türkiye iken, en düşük cari açığı veren ülke ise 

%-2.64566624 ile Hindistan olmuştur. Diğer taraftan, bütçe dengesi açısından en kötü 

performansı sergileyen ülkenin %2.2 ile Türkiye, en iyi performansı sergileyen ülkenin ise 

%4.8 ile G. Afrika olduğu görülmektedir 

 

Şekil 1. Kırılgan Beşli Ülkelerinin Büyüme Performansları (1980-2017) 
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Şekil 1.’de kırılgan beşli ülkelerinin 1980-2017 yılları arasındaki büyüme performansları 

gösterilmektedir. 1997 yılında Endonezya’nın gözle görülür bir ekonomik küçülme yaşadığı ve 

bunun nedeninin 1997 Güneydoğu Asya krizine bağlı olduğu söylenebilmektedir. İkinci olarak, 

Türkiye’deki ekonomik büyümenin 2000 ve 2001 yıllarında büyük bir düşüş gösterdiği 

görülmektedir. Türkiye’de yaşanan bu durumun 2000 ve 2001 krizine bağlı olduğu ifade 

edilebilir. Diğer taraftan, 2008 ve 2009 yıllarına bakıldığında, beş ülkenin de ekonomik 

küçülme yaşadığı ve bunun 2008 Küresel Krizi’nden kaynaklandığı söylenebilmektedir. Bu 

bağlamda, yaşanan ekonomik krizlerin kırılgan beşli ülkelerinde ekonomik büyümeyi oldukça 

olumsuz yönde etkilediği olduğu ifade edilebilmektedir.  

MODEL VE VERİ SETİ 

Çalışmada, Brezilya, Endonezya, G. Afrika, Hindistan ve Türkiye’den oluşan kırılgan beşli 

ülkelerinde ekonomik büyümenin belirleyicileri araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda kırılgan beşli ülkelerinde tasarruf oranı, ticari açıklık oranı, döviz kuru, enflasyon 

oranı, faiz oranı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının etkileri analiz edilmeye 

çalışılmıştır. Veri seti 1980-2017 dönemini kapsamaktadır. Bununla birlikte, kullanılan verilen 

tamamı Dünya Bankası’ndan elde edilmiştir. Kurulan model ve modele ait değişkenler aşağıda 

gösterilmiştir; 

GSYHit = β0 + β1 TASit + β2 TICit + β3 DOVit + β4 ENFit + β5 FAIZit + β6 SERit + εit 

GSYHit: Gayri safi yurtiçi hasıla büyüme oranı (%) 

TASit; Brüt tasarruflar (%GSYH) 

TICit; Ticari açıklık oranı (%) 

DOVit; Döviz kuru  

ENFit; Enflasyon oranı- Tüketici fiyat endeksi bazlı 

FAIZit; Faiz oranı 

SERit; Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, Net girişler (%GSYH) 

 Yöntem ve Ampirik Sonuçlar 

Çalışmada, kırılgan beşli ülkelerinde ekonomik büyümeyi etkileyen faktörleri araştırmak için 

panel veri analizi kullanılmıştır. Bazı yıllara ait verilerin elde edilememesinden dolayı 

çalışmada dengesiz panel veri analizi yapılmıştır. Öncelikle serilerin durağanlığını sınamak için 

birim kök testleri uygulanmıştır. Bu çerçevede Im, Pesaran ve Shin (IPS), Fisher ADF ve Fisher 

PP birim kök testleri yapılmıştır. Birim kök testlerinin sonuçları aşağıdaki Tablo 2.’de 

görülebilmektedir. 
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Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları 

 

 

Im, Pesaran ve Shin 

(IPS) 

Fisher ADF Ki-Kare Fisher PP Ki-Kare 

Değişkenler Olasılık Olasılık Olasılık Olasılık Olasılık 

GSYH -10.3868 

(0.0000***) 

-6.4418 

(0.0000***) 

 

63.7952 

(0.0000***) 

-10.4048 

(0.0000***) 

 

141.0209 

(0.0000**

*) 

TAS -3.1333 

(0.0009***) 

-2.2772 

(0.0114**) 

21.4498 

(0.0182**) 

-3.2361 

(0.0006***) 

30.3273 

(0.0008**

*) 

TIC -1.9253 

(0.0271**) 

-1.8649 

(0.0311**) 

 

22.8565 

(0.0113**) 

-2.3880 

(0.0085***) 

 

25.3343 

(0.0047**

*) 

dDOV -13.7551 

(0.0000***) 

-9.3622 

(0.0000***) 

111.6659 

(0.0000***) 

-13.5408 

(0.0000***) 

210.8099 

(0.0000**

*) 

ENF -4.1568 

(0.0000***) 

-3.3595 

(0.0004***) 

 

27.2355 

(0.0024***) 

-4.5022 

(0.0000***) 

 

38.3122 

(0.0000**

*) 

dFAIZ -8.5047 

(0.0000***) 

 

-8.9651 

(0.0000***) 

 

104.1595 

(0.0000***) 

-7.8973 

(0.0000***) 

 

83.1121 

(0.0000**

*) 

SER -5.6217 

(0.0000***) 

-4.0691 

(0.0000***) 

 

35.1679 

(0.0001***) 

-5.7874 

(0.0000***) 

 

63.5281 

(0.0000**

*) 

Not: Parantez içerisinde gösterilen değerler ilgili test istatistiklerinin olasılıklarını 

göstermektedir. 

 ***%1, **%5 ve *%10 anlamlılık seviyelerini ifade etmektedir. Gecikme uzunluğu (1) 

olarak alınmıştır. 

 

Tablo 2.’ye bakıldığında, her üç birim kök testinin de H0 hipotezi birim kök vardır şeklindedir. 

Hesaplanan test istatistikleri kritik değerden küçük olduğunda H0 hipotezi reddedilmekte ve 

incelenen serinin durağan olduğu kabul edilmektedir. Modeldeki değişkenlerin durağanlığı Im, 

Pesaran ve Shin (IPS), Fisher Genişletilmiş Dickey-Fuller (Fisher ADF) ve Fisher, Phillips ve 

Perron (Fisher PP) panel birim kök testleri ile analiz edilmiştir. Tablo 2’de gösterilen sonuçlara 

bakıldığında GSYH, TAS, TIC, ENF ve SER değişkenlerinin durağan olduğu görülmektedir. 

DOV ve ENF değişkenleri ise durağan olmadığından birinci farkları alınarak durağan hale 

getirilmiştir.  
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Tablo 3. Regresyon Modeli Sonuçları 

Bağımlı Değişken; 

GSYH 

RE (1) SE (2) SE (3) 

Sabit Terim 

 

 

TAS 

 

 

dDOV 

 

 

SER 

 

 

ENF 

 

 

TIC 

 

 

dFAIZ 

1.663811* 

(0.9316388) 

 

0.2607307*** 

(0.0313581) 

 

-0.0006782** 

(0.0003385) 

 

-0.0751139 

(0.1474131) 

 

-0.2255283*** 

(0.0454191) 

 

-0.0242736* 

(0.0126762) 

 

 

0.0105774 

(0.0536134) 

3.201574*** 

(1.004606) 

 

0.1251372*** 

(0.0451477) 

 

-0.0008392** 

(0.0003246) 

 

0.1349319 

(0.174843) 

 

-0.2293108*** 

(0.042848) 

 

0.0057023 

(0.0227418) 

 

 

0.0076815 

(0.0514321) 

1.366249 

(1.096907) 

 

0.1149635** 

(0.0465695) 

 

-0.0019145*** 

(0.0003863) 

 

0.3778431** 

(0.1882068) 

Gözlem Sayısı                            109                                        109                                     165 

R2                                                   0.6037                                   0.5166                                

0.1945 

Hausman Testi                            -                                             -                                         

35.90*** 

 

Birim kök testinin ardından rassal ve sabit etkiler modelinin tercihi için Hausman testi 

uygulanmış ve kurulan regresyon için sabit etkiler modelinin uygun olduğu anlaşılmıştır. Tablo 

3.’de yer alan regresyon modeli incelendiğinde, tasarruf oranlarının %5 anlamlılık düzeyine 

sahip olduğu ve tasarruf oranlarının ekonomik büyümeyi arttırdığı görülmektedir. Döviz kuru 

%1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olmakla birlikte döviz kurundaki artışlar ekonomik 

büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ise %5 

anlamlılık düzeyine sahip olduğu ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki artışların 

Not: Parantez içerisindeki değerler standart hataları göstermektedir. Sütun (1) rassal etkiler 

modelinin, sütun (2) ve (3) ise sabit etkiler modelinin tahminlerini sunmaktadır. ***%1, 

**%5 ve *%10 anlamlılık seviyelerini ifade etmektedir. 
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ekonomik büyümeyi arttırdığı görülmektedir. Diğer taraftan enflasyon, ticari açıklık ve faiz 

oranı değişkenleri anlamsızdır.  

Tablo 4. Ülke Ortalamaları 

 

Tablo 4.’e bakıldığında kırılgan beşli ülkelerinin özet istatistikleri görülmektedir. Buna göre, 

büyüme ortalaması en yüksek olan ülke Hindistan, en düşük olan ülke ise G. Afrika’dır. 

Tasarruf oranlarına bakıldığında, en yüksek tasarruf ortalamasına sahip olan ülkenin yine 

Hindistan, en düşük tasarruf ortalamasına sahip olan ülkenin ise Brezilya olduğu görülmektedir. 

Ticari açıklığın en fazla olduğu ülke Endonezya iken, ticari açıklığın en düşük olduğu ülke 

Hindistan’dır. Enflasyon oranlarına bakıldığında Brezilya’nın en yüksek, Hindistan’ın ise en 

düşük enflasyon oranı ortalamasına sahip olduğu göze çarpmaktadır. Doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarını en çok çeken ülkenin Brezilya, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 

en az çeken ülkenin ise yine Hindistan olduğu görülmektedir. Döviz kuru ortalaması en yüksek 

olan ülke Endonezya iken, döviz kuru ortalaması en düşük olan ülke Türkiye’dir. Faiz 

oranlarına bakıldığında ise, faiz oranı ortalaması en yüksek olan ülkenin Brezilya, faiz oranı 

ortalaması en düşük olan ülkenin ise Hindistan olduğu ifade edilebilmektedir. 

SONUÇ 

Ekonomik büyümeyi etkileyen faktörler ülkelerin yapısal koşullarına göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Özellikle dışsal şoklardan en fazla ülkeler olan kırılgan beşli ülkelerinde 

ekonomik büyümenin belirleyicileri büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 

kırılgan beşli ülkelerinde makroekonomik göstergelerin ekonomik büyüme üzerindeki 

etkilerini araştırmaktır. 1980-2017 dönemini kapsayan çalışmada Brezilya, Endonezya, G. 

Afrika, Hindistan ve Türkiye analiz edilmiştir. Panel veri regresyon tahmini için GSYH büyüme 

oranı bağımlı değişken olarak kullanılırken; tasarruf oranı, ticari açıklık oranı, enflasyon oranı, 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları, döviz kuru ve faiz oranı açıklayıcı değişkenler olarak 

kullanılmıştır.  

Çalışmada öncelikle değişkenlerin durağanlığını sınamak amacıyla Im, Pesaran ve Shin (IPS), 

Fisher Genişletilmiş Dickey-Fuller (Fisher ADF) ve Fisher, Phillips ve Perron (Fisher PP) panel 

birim kök testleri yapılmıştır. Birim kök testi sonuçlarına göre döviz kuru ve faiz oranı 

değişkenlerinin birim kök içerdiği görülmüş ve birinci dereceden farkları alınmıştır. Ardından, 

rassal etkiler ve sabit etkiler modelinin seçimi için Hausman testi uygulanmış ve sabit etkiler 
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modelinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Modele göre tasarruf oranı, döviz kuru ve 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları değişkenlerinin anlamlı olduğu; ticari açıklık oranı, 

enflasyon oranı ve faiz oranı değişkenlerinin ise anlamsız olduğu görülmüştür. Literatür ile 

uyumlu olarak tasarruf oranı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ekonomik büyüme 

arasında pozitif bir ilişkiye rastlanırken, döviz kuru ile ekonomik büyüme arasında ise negatif 

yönlü bir ilişkiye rastlanmıştır. Bununla birlikte, kırılgan beşli ülkelerinde ekonomik büyümeyi 

belirleyen en etkili değişkenin doğrudan yabancı sermaye yatırımları olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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PETROL İÇİN PİRAMİT MODELİ ve ENERJİ POLİTİK YANSIMALARI  

 

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL 

İstanbul Teknik Üniversitesi  

 

Özet               

Bu çalışmada, tüm dünyada yaygın ve büyük miktarlarda kullanılan petrolün, her geçen gün 

artan kullanım oranıyla hızla biteceği beklenirken yadsınamaz büyüklükte yeni rezervlerin 

bulunduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda 2012 de ABD’den Devlet Başkanı seviyesinden 

yapılan açıklamalar kapsamında “Piramit Model”i tanıtılmaya çalışılmaktadır. “Piramit 

Modeli” olarak nitelenen model ile dünyada petrolün bilinen ve kanıtlanmış rezerv miktarından 

çok daha fazla olduğu belirtilmiş olmaktadır. Fazla olarak, söz konusu bu model, yeni bulunan 

petrol rezervlerinin yine petrol bölgesi olarak bilinen genel bölgelerde bulunduğunu ifade 

edilmiş olmaktadır. Tüm bu hususlar, detayı ile çalışmada tanıtılmakta ve günümüz enerji-

politiğine yansımaları üzerinde durulmaktadır. “Stratejik Hilal” olarak nitelenen Orta Doğu’ya 

ilaveten Avrasya ve Kuzey Afrika’yı da içine alan özel bölgenin önemi vurgulanmakta ve 

ilaveten günümüzde ve yakın geçmişte yaşanan pek çok siyasi, ekonomik ve enerji-politik olay 

bu bakış açısıyla açıklanmaya çalışılmakta ve Türkiye’nin önemi vurgulanmaktadır 

 

Anahtar Kelimeler: Enerji Politikaları, Petrol, Piramit Modeli, Stratejik Hilal  

 

 

PYRAMID MODEL FOR OIL RESERVES AND  

ENERGY POLITIC INFLUENCES 

 

Abstract 

In this study, it is mentioned that oil uses in huge amount in the worldwide of the earth with 

discovering of the new reserves. "Pyramid Model" for the new resources have been mentioned 

that is formally announced by the US President in 2012. In other words, oil reserves are 

increasingly confronted with reserves as they go deeper. An important point here is that it is 

necessary to open new wells separate from the wells existing in the same region as the oil 

general region and new licenses or privileges must be taken in order to open these new wells. 

In the framework of the pyramid model, in addition to the Middle East, there are also important 

reserves in Eurasia and North Africa. In this context, it can be referred to as a "Strategic 

Crescent" that shapes the world energy politics. It is explained of some political and economic 

events by the view of it and also emphasizes the importance of Turkey position in the world. 

 

Keywords: Energy Policy, Oil, Pyramid Model, Strategic Crescent  
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Giriş 

 

Petrol, sanayileşme çağının en önemli enerji kaynaklarından biri olup halen içinde 

bulunduğumuz bilgi (enformatik) çağı için de yadsınamaz öneme sahip bulunmaktadır. Bir 

başka deyişle, sanayileşme kadar teknolojinin ve ekonominin gelişimini de etkileyen önemli bir 

enerji-politik argüman petrol olmaktadır. Bu bağlamda, petrol dünya siyasetini, günümüzde 

önemli ölçüde etkilemekte ve enerji-politiğin ana unsurunu teşkil etmektedir (1-3). Halen de 

dünyada en çok kullanılan enerji kaynağı durumundadır (Şekil 1). 

 

 
 

Şekil 1 Son 40 yılda Dünya Enerji Kullanımı (4) 

 

Bilindiği üzere, Petrol en çok transport amaçlı kullanılmaktadır. Bir başka deyişle, her tür (kara, 

deniz ve hava ulaşımı) için başat yakıt durumundadır. Transporttan ayrı olarak enerji sektörü 

ve sanayinin farklı sektörleri için de vazgeçilemezlik ifade etmektedir.  Bunlardan ayrı olarak 

petrolün önemli bir kullanım alanı da petrokimya olup, petrol bu sektör için hammadde 

durumundadır. Burada şunu da belirtmek gerekir ki; petrokimya ürünleri, daha önce olmadığı 

kadar yaşantımızda ve teknolojik ürünler içinde yerini almış olup giderek de daha da önem 

kazanmaktadır. Şekil 2’de petrolün sektörlere göre kullanım grafiği görülmektedir.  
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Şekil 2 Petrolün Sektörlere Göre Kullanımı (5) 

Küresel boyutta önemli enerji kaynağı olan petrol; Latince kökenli bir kelime olup kaya demek 

olan “petra” ve yağ anlamına gelen “oleo” kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla türetilmiş bir 

kelimedir. Öz olarak taşyağı yada yer yağı anlamına gelmektedir. Petrolün ilk adlandırılması 

Mezopotamya kaynaklı olup “naptu” ifadesiyle yine taşyağı anlamına gelmektedir. Bu niteleme 

ve günümüzde “nafta”ya dönüşmüş bulunmaktadır. Birçok dilde, bu bağlamda kısaca yağ 

anlamına gelen “oil” veya “neft” olarak da kullanılmaktadır (1).  

Kimyasal açıdan ele alındığında petrol; bir hidrokarbon kompleksidir ve esas itibariyle hidrojen 

ile karbondan oluşmakta ve içinde az miktarda azot, kükürt ve oksijen bulundurmaktadır. 

Buradan hareketle, esas bileşenleri hidrojen ve karbon olması nedeniyle genel olarak 

“Hidrokarbon” olarak nitelenmektedir.  Dolayısıyla petrol organiklerin bozunmasından, bir 

başka deyişle canlı artıklarının çökelmesi ve doğal şartlarda ısı ve basınç altında değişim 

geçirmesiyle ham petrolü oluşturmaktadır. Böylelikle de doğal gaz ve kömür gibi “fosil 

yakıt”lar içindeki yerini almaktadır. Geçmiş jeolojik çağlarda yaşamış canlı artıklarından 

başkalaşımı ile oluşmuş olan petrol, dünyada hayli bol bulunmakta olup yüksek enerji 

yoğunluğu ve akışkan olması nedeniyle tercih edilir bir enerji kaynağı durumundadır (1) .  

Petrol, farklı fazlarda ve şartlarda bulunabilmektedir. Doğadan çıkan haliyle “ham petrol” 

olarak nitelenen sıvı petrol, ticari açıdan en önemli olan esas itibariyle petrol sözcüğü ile kast 

edilen olmaktadır. Yarı katı ve katı halde bulunan ağır hidrokarbon ve katrandan oluşan bir 

petrol tipi de bulunmaktadır. Bu bağlamda, yalın ve net bir formülü yoktur. Dolayısıyla da farklı 

rezervlerden çıkarılan petrollerin genel bileşenler değişmese de aralarında nicel oranlarda 

farklılıklar olabilmektedir. Nitekim doğal ham petrol kaynak bölgesi ve içeriğine bağlı olarak, 

yeşilden siyaha kadar değişen renklerde bulunabilmekte olup akışkanlığı, bir başka deyişle 

viskozitesi hayli değişkenlik gösterebilmektedir. Bütün bunlar gerçekte petrolün kalitesini 

etkiliyor olmaktadır. Bu bağlamda, kaynak bölgesine bağlı olarak farklı fiyatlanması da söz 

konusu olmaktadır. 

 

Petrolün Ekonomik Değeri 

Devletlerin refah seviyesini, bu bağlamda insan hayatını betimleyen ekonomi; teknolojik 

gelişmelerle olduğu kadar doğal kaynaklar ve coğrafi faktörlerle yön bulmaktadır. Burada şunu 
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da belirtmek gerekir ki; ekonomi üzerinde etken olan doğal kaynaklar içinde petrol, en önemli 

olanlarından biridir ve dolayısıyla ekonomi için bir “indikatör” olarak daima göz önüne 

alınmaktadır.  

Farklı oranlardaki bileşenleri bağlamında petrolün farklı sınıflandırmaları ve nitelenmeleri 

olabilmektedir. Örneğin; “hafif petrol” düşük yoğunluktaki petrol olurken  “tatlı petrol”  olarak, 

düşük sülfür oranına sahip petrol olmaktadır. Ekonomik açıdan referans alınan bir petrol tipi 

de, “BRENT petrol”dür. Kuzey denizinde yer alan 5 farklı tektonik tabakanın baş harflerinden 

oluşan (Broom, Rannoch, Etieve, Ness, Tarbat’ın) BRENT petrol, karakteristiği bakımından 

hafif ve  (% 0,37 sülfür içeriğiyle) tatlı petrol grubuna girmektedir. Bu karakteristiği ile BRENT 

petrol, uluslararası bağlamda referans alınmakta uluslar arası borsalarda kaliteli petrol olarak 

işlem görmektedir. BRENT petrolün fiyatı denince; İskocya'daki Sullom Voe terminalinde 

teslim fiyatını anlaşılmaktadır (1). 

Petrolün yoğunluğu için “gravite”den bahsedilmekte olup American Petroleum Institute 

(API)’ün tayin ettiği gravite değeri ile (US ham petrol nitelemesi bağlamında) kullanılmaktadır. 

Petrol için global ölçek olarak kabul edilen ölçü birimi varildir. Bu niteleme; hacim olarak 159 

litreyi (Blue barrel (1 bbl) ve 42 galonu betimlemektedir.  

Bu bağlamda, günümüzde petrolün varil fiyatı borsalarda işlem gören fiyatlandırma olmaktadır. 

BRENT petrole ilişkin olarak varil fiyatı, uluslararası petrol piyasasının oluşturulmasında ve 

küresel ölçekte fiyatların oluşmasında etkin rol oynamaktadır. Ayrıca, OPEC (Organization of 

Petroleum Exporting Countries) Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonu da (6’sı OPEC üyesi 

ülkelerden olan 7 referans petrolün ortalaması ile) petrolün varil fiyatını belirlemekte ve stabil 

tutulmasında önemli rol oynamaktadır. Genellikle borsalarda, ham petrol ve BRENT petrol 

varil fiyatı birimiyle işlem görmektedirler. Borsada ham petrol ve BRENT petrol fiyatları takip 

edilmekte ve bu petrol fiyatları birbiriyle etkileşerek petrol denge fiyatı oluşmaktadır (1).  

 

Petrolün Enerji Politiği 

Ekonomiyi olduğu kadar teknolojinin gelişimini de etkileyen petrol; ülke siyasetleri üzerinde 

de etkin olmakta ve dolayısıyla enerji politiğin temelini oluşturmaktadır. Sanayi devrimiyle 

ortaya çıkan makineleşme ve bunun getirdiği büyük enerji kaynağı gereksinimi bağlamında 

fosil yakıtlar büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Öncelikle, fosil yakıtlar içinde kömür öne 

çıkmış, daha sonra ise petrol yadsınamaz bir başatlık kazanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla da 

petrol, enerji politikalarının ve dünyadaki siyasi olaylarının gelişiminin en önemli metoforu 

halini almış olmaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3 Petrol Fiyatlarındaki Değişim ve Meydana Gelen Siyasi Olaylar (6)  

Fosil yakıtların içinde yer petrolün üretimi, 20. Yüzyılın ilk yarısında önem kazanmıştır.  ve 

arta giden gelişim göstermiştir. Petrol fiyatlarının yükseldiği ve pik yaptığı dönemlerde 

dünyada önemli siyasi olayların yaşandığı gözlenmektedir (Şekil 3). Böylesi bir durum, 

petrolün dominant etkisini ve enerji politik ve global bazda siyaset üzerindeki etkisini açıkça 

göstermektedir. 

Burada şu husus üzerinde özellikle durmak gerekir ki; petrol fiyatları günümüzde de arta giden 

bir değişim göstermektedir. Bu bağlamda, enerji politik olarak petrol için (global güçlerin etkin 

olduğu petrol bölgelerinde) sıcak çatışma ve savaşların yöresel olarak görüldüğü 

gözlenmektedir. Bu durumun devam ede gitmesi çok muhtemel görünmektedir.  

Şunu da belirtmek gerekir ki; petrol kaynakları, dünyada homojen dağılmamış durumdadır. 

Kanıtlanmış petrol rezervlerinin bulunduğu bölgeler incelendiğinde kaynakların esas olarak 

Orta Doğu’da olduğu ve bu başatlığın sürekliliği görülmektedir (Şekil 4). Fazla olarak kalan 

kanıtlanmış rezervlere bakıldığında da yine Orta Doğu ülkelerinin yadsınamaz sürelerle kaynak 

ülke olmaya devam edecekleri anlaşılmaktadır.    
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Şekil 4 Dünya Kanıtlanmış Petrol Rezerv Bölgeleri (7). 

 

Şekil 5 Dünya Kanıtlanmış Petrol Rezervleri İçin Kalan Üretim Yılları (8,9). 

Petrol tüketimi en çok olan ülkelere bakıldığında ise genel olarak Orta Doğu’da yer almadıkları 

görülmektedir (Şekil 6). Bu durum, enerji-politik açıdan Orta Doğu’yu öne çıkarmaktadır. 

Günümüzün enerji-politik ana sorununu bu konu oluşturmaktadır. 
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Şekil 6 Dünya Petrol Tüketim Bölgeleri (10) 

 

İçinde bulunduğumuz bilgi (enformatik) çağda, sanayi çağında olduğu gibi petrolün 

yadsınamaz bir yeri bulunmaktadır ve fazla olarak petrol gereksinimi göz ardı edilemeyecek 

şekilde artmaktadır. Bir başka deyişle, tüm ülkeler için petrol hayati önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla, artan kullanım bağlamında petrolün hızla bitebileceği düşünülür olmuştur. Petrol 

kaynakları (doğal olarak) sonsuz değildir, bununla beraber bitiyor olması yakın ve orta vadede 

(hatta uzun vadede bile) söz konusu görülmemektedir. Nitekim, bu durum giderek artan petrol 

tüketimine karşın, Şekil 4’te dünya kanıtlanmış toplam rezerv miktarının giderek arttığını 

göstermektedir. 

Bu bağlamda, petrol rezervlerine ilişkin olarak “Piramit Modeli”nden söz edilmektedir. 

Dolayısıyla, bu model çerçevesinde, petrol rezervleri için derinlere doğru gidildikçe daha büyük 

miktarlarla rezervin bulunduğu olduğu ifade edilmektedir. Bu konuya ilişkin olarak (o 

dönemdeki) ABD Başkanı tarafından 2012 yılında (DOE-Department Of Energy’e referans 

verilerek) resmen açıklanmış bulunmaktadır (Şekil 7). Bir başka deyişle, yakın bir gelecekte 

petrol kaynaklarının bitmesi olası görülmemektedir.  Buna karşın, kanıtlanmış petrol 

rezervlerinin, piramit modeli nitelemesiyle, derinlerde ancak yine bulunduğu bölgelerde olduğu 

ifade edilmiş olmaktadır. 
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Şekil 7 Piramit Modeli (11) 

 

Öte yandan, dünya enerji tüketiminin gelecek projeksiyonuna baktığımızda petrol tüketiminin 

nicel olarak artışının süre gideceğini de gözlenmektedir. Bir başka deyişle, petrol enerji 

kaynakları içinde başatlığını sürdürecek görünmektedir (Şekil 6). 

 

 
Şekil 6 Dünya Enerji Kaynak Kullanımına İlişkin Projeksiyon (12) 

Piramit modelini enerji-politik olarak değerlendirmek istersek, petrol genel olarak aynı bölgede 

olsa da var olan petrol kuyulardan ayrı olarak yeni petrol kuyularının açılmasını 

gerektirmektedir. Dolayısıyla, yeni petrol kuyularının açılabilmesi için yeni imtiyazların veya 

lisansların alınması gerekmektedir. Başka bir deyişle, yeni kaynak bölgeleri, I. Dünya ve II. 

Dünya sonrasında (global büyük petrol şirketlerinin petrol ülkelerinden almış olduğu) imtiyaz 

ve/veya lisans bölgeleri içinde çoğu kez olmayabilmektedir. Bu durum, yeni yerel bölgeler için 

imtiyaz ve/veya lisans alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, petrol bölgelerinde ve 

özellikle de Orta Doğu’da inanılmaz boyutlarda rekabet ortaya çıkarmış bulunmaktadır. 
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Petrol Enerji Politiğinin Yansımaları 

Piramit modeli kapsamında Orta Doğu’dan ayrı olarak Kuzey Afrika ve Avrasya da önemli  

petrol rezerv bölgesi olarak nitelenecek duruma gelmiştir. Dolayısıyla, dünyada enerji 

politikaları için önemli olan bir “Stratejik Hilal”den artık bahsedilmektedir. (Şekil 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8 Stratejik Hilal (1) 

 

Burada şunu belirtmek gerekir ki, yalnızca petrolün çıkarılması da problemi çözmemektedir. 

Petrolün taşınması da önem taşımakta ve en az petrolün çıkarılması kadar üzerinde durulması 

gereken konuyu oluşturmaktadır. Petrolün taşınmasında deniz taşımacılığı günümüze kadar hep 

öne çıkmıştır (Şekil 8).  Halen de etkinliğini sürdürmektedir. Ancak, özellikle 20. Yüzyılın son 

döneminde ve içinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda deniz taşımacılığından farklı olarak petrol 

boru hatlarının kullanımı da giderek önem kazanmış olup bu önem giderek de artmaktadır.  

 

 

Şekil 9 Petrol Deniz Taşımacılığı Yolları (13) 
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Petrol taşımacılığının başatlık kazanmasıyla önce deniz yolları bağlamında petrol taşıma yolları 

üzerindeki limanlar ve ülkeler enerji politik önem taşımışlar, takiben de petrol boru hattı geçiş 

bölgeleri ve/veya ülkeleri de öne çıkmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, terminal ülkeler 

nitelemesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, söz konusu ülkeler için hem fırsat ve hem de 

tehdit oluşturmuştur denebilir. Şunu da belirtmek gerekir ki; petrol deniz taşımacılığı yollarının 

karaya değdiği yerlerde hep sorunlar yaşanmıştır. Bir başka deyişle, lojistik destek alınması 

gereken yerlerde söz konusu rekabetsel ortamlar, ülkelere enerji-politik eksenli siyasi, sosyal 

ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Piramit modeli bağlamında konuyu ele alacak olursak; birkaç yönden konuyu ele almak 

gerekecektir. Öncelikle, yeni petrol bölgelerine ilişkin olarak yeni rekabet yöreleri oluşmuştur. 

Bu bağlamda yeni lisans ve imtiyaz almak için global güçler arasında yadsınamaz boyutlarda 

rekabetler yaşanmaktadır. Ayrıca, petrol boru hatlarının geçeceği veya geliştirileceği bölgelere 

etkin olma konusunda yine inanılmaz boyutlarda ve de vahşi olarak nitelenebilecek çekişmeler 

ortaya çıkmış bulunmaktadır.  

Petrol ilişkili böylesi rekabet; global boyuttaki şirketler ve kuruluşlar bağlamında olduğu kadar, 

gelişmiş ülkelerle birlikte, kaynak ülkeleri ve transit ve/vaya terminal geçiş ülkeleri için de 

hayati biçimde ilgilendirmektedir. Öz olarak; global şirketlerin yandaşları, destekçileri ve/veya 

karşıtları arasında önemli ve yeni bir mücadele oluşmuş bulunmaktadır. Bundan ayrı olarak, 

oluşan bu durum, önce asimetrik savaş ve daha sonrasında vesayet savaşları veya hibrit savaş 

olarak nitelenen savaş türlerini de gündeme getirmiş bulunmaktadır. Burada özellikle şunu 

belirtmek gerekir ki; söz konusu bu rekabette, gerçek sebep olan enerji politik hedeflerin dile 

getirilmesinden olabildiğince kaçınılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda, petrol kaynak 

bölgelerinde zaten var olan dini ve etnik farklılıkların öncelenmesiyle götürülmeye 

çalışılmaktadır. 

 

Sonuç 

Günümüzde petrol ve petrol ile ilişkili gelişmeler, farklı sektörleri ve dolayısıyla da global 

boyutta tüm dünya ekonomisini etkilemektedir. Nitekim devamlılıkla borsada takip edilen ve 

referans değer olarak alınan argümanlardan biri olan petrol varil fiyatları tüm dünya piyasalarını 

önemli ölçüde etkilemektedir. Piramit modeli bağlamında yeni hayata geçirilmekte olan petrol 

kuyuları ve bunların uzantısında da yeni boru hatlarına gereksinim duyulmaktadır.  Bu 

bağlamda da yeni (ve acımasız) enerji-politik rekabet ortaya çıkmakta, yeni ekonomik 

çalkantıları tetiklemekte ve konjüktürel dengeleri etkileyerek dünya siyasetine de yön 

vermektedir. Doğal gaz ile birlikte düşünüldüğünde bu konumun önem fonksiyonu daha da 

pekişmektedir. Petrol bölgelerinde ve petrol güzergâhı üzerinde yaşanan ve yaşanmakta olan 

pek çok olay bu bağlamda vücut bulmaktadır. 

Burada şunu belirtmek yerinde olacaktır ki; Türkiye, “Stratejik Hilal” kapsamında enerji politik 

açıdan merkez ülkelerinden biri haline gelmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla dünya 

konjüktüründen etkilendiği kadar konjüktürü etkileyebilecek ve hatta enerji-politiğe yön 

verebilecek konuma da gelmiş bulunmaktadır. Jeopolitik konumunu değerlendirmek, 

konjüktüre bağlı olduğu kadar Türkiye’nin inisiyatifine de bağlı olacaktır.  
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Öz olarak belirtmek gerekirse, 20 yüzyılın başından beri var olan petrol jeopolitiği, Piramit 

Modeli’nin etkinleşmesiyle daha da önem kazanmış bulunmaktadır. Petrol kaynak bölgesi 

olarak öne çıkan Orta Doğu-Avrasya-Kuzey Afrika bölgesi bir başka deyişle, Stratejik Hilal 

Bölgesi ülkeleri ve bu ülkelerle petrol ihtiyacı yüksek ülkeler arasında yer alan ülkeler arasında 

petrol taşımacılığında transit bölge durumundaki ülkelerin enerji-politik eksende farklı 

sorunlarla karşılaşmaları çok muhtemeldir.  

Türkiye’nin de dahil olduğu böylesi ülkeler, durumlarının bilincinde olarak durumu fırsata 

çevirebilirler. Bu da ancak, enerji politiği yönlendirme erki gösterecek şekilde inisiyatif 

kullanabilmek ve iç istikrarın sağlanması ve söz konusu ülkelerin birbirlerini desteklemeleriyle 

mümkün görünmektedir.  
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SÖZSÜZ İLETİŞİMİN GÜCÜ 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  

 

Özet 

İletişim sosyal yaşamın en önemli kesitlerinden biridir. İletişim hayatın kendisidir. İnsanlar her 

şeyi iletişim yoluyla öğrenirler. 

İletişim iki karakteristik biçime ayrılır: sözlü iletişim ve sözel olmayan iletişim. Sözlü iletişim 

üç kategride incelenir:Lisan, iletişim dili ve organ olan dil. Bizim için bunlardan ikisi önemlidir. 

Bunlar toplumda özellikle temel yapısal problemlerden olduğu için biz bu çalışmada bu konuyu 

ele aldık. 

Çalışmanın odak noktasını sözel olmayan iletişim oluşturmaktadır. Sözel olmayan iletişimin 

genel iletişim içindeki ağırlığı %94’tür. Bundan ötürü bu mesele sosyal yaşamda çok önemli 

bir meseledir. Bu çalışmayı teorik analiz yöntemiyle araştırdık. 

Anahtar Sözcükler: İletişim, iletişim dili, sözel iletişim, sözsüz iletişim 

 

POWER OF SPEECHLESS COMUNICATION 

 

Abstract 

Comunication is one of the most important sequence of social life. Communication is called in 

life itself. People learn everything via comunication. 

Comunication is diveded into two characteristical forms: oral comunication and speechless 

comunication. Oral comunication is defined of three categories. These are native language, 

comunicative language and language organ. Two of them are important fact for us. Espically, 

beacause these are main structural problem in society, we studied these issue in our paper.  

Speechless comunication is the basic point of our study. Weight of speechless comunication in 

general comunication is 94%. Because of that this issue is very important cause in socail life. 

We researched this problem by means of theoretical analyze. 

Key Words: Comunication, language of comunication, oral  comunication, speechless 

comunication 

 

Giriş: Amaç, Kapsam Sınırlılıklar, Materyal ve Metod 
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Toplumsal yaşamın vazgeçilmez hususlarından biri olan iletişim, insanlararası ilişkilerin 

temelini oluşturan bir yapıya sahiptir. İnsanlar duyu organlarının sahip olduğu duyumlar 

vasıtasıyla başka insan, toplum ve gruplarla etkileşime girip; bu etkileşim sayesinde öğrenme 

koşullarını geliştiren varlıklardır. Hasılı iletişim insan yaşamının kendisidir denilebilir. 

Bu bildiride iletişim biçimlerinden olan sözsüz iletişimin insan için sağlayacağı kolaylıklar ve 

üstünlükler ele alınmıştır. Bir insanın sözlü olmayan iletişim biçimi ile anlatacaklarının 

kendisine sosyal yaşamda sağlayacağı pratik faydalar ve ayrıcalıklı konumlar olduğu tezi 

savunulacaktır. 

Materyal olarak kişisel kütüphanelerimiz, üniversitemizin kütüphanesinin kitap ve makaleleri, 

veri tabanları, çeşitli tarama motorları vs. kullanılmıştır. Metod olarak ise sosyolojik analiz 

yöntemi benimsenmiştir. 

Çalışma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm iletişim nedir, ikinci bölüm iletişim 

biçimleri, üçüncü ve son bölüm sözsüz iletişimin önemi şeklinde tasarlanmıştır.  

İletişimin sosyal yaşamın vazgeçilmez olan önemli hususlarından biri olduğunun öerneklerle 

anlatımı şeklinde düşünülebilecek olan bu çalışmanın birinci bölümünde iletişimin ne demek 

olduğu anlatılmıştır. Bu aşamada birinci bölüm olan iletişim bahsine giriş yapmak icap 

etmektedir. 

1. İletişim 

Sosyal yaşamın temel belirleyici hadiselerinden biri olan iletişim olgusu, işteşlik içeren ve bir 

etkileyeni ve bir de etkileneni olan bir husustur. Toplumsal bağlamla bağlantılı disiplinlerarası 

bir meseledir. İletişim bilimi haricinde dilbilimi(linguistik), sosyal psikoloji, sosyoloji, 

psikoloji, antropoloji, siyaset bilimi, hukuk vs. gibi bilim alanlarını da ilgilendiren geniş 

kapsamlı bir alandır. 

Toplumsal yaşamda varlığını sürdüren insanların birbirleriyle yapmış oldukları her türlü 

alışverişin sonucunda ortaya çıkardığı sonuçların hepsi iletişimin marifetidir. İnsanlar değer, 

fikir, bilgi, görgü vs. gibi unsurların alışverişini iletişim ile gerçekleştirmektedir(Erdoğan, 

2011:43). 

Tanım olarak iletişim; bilgi, duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek her türlü yolla aktarılması 

demektir(Talas, 2019:57). Buna göre insanların yaptıkları alışverişler bu kapsama girmektedir. 

Belirli bir kaynaktan çıkan bilgi, duygu veya düşüncenin belirli bir kanal aracılığıyla belirli 

alıcılara ulaşması hadisesi iletişimi özetlemektedir. Biz insanlar içinde yaşamımızı 

sürdürdüğümüz toplumsal yapıda gelişim göstermemizi sahip olduğumuz iletişime borçlu 

olmaktayız(Oskay, 2011:3).. Bundan dolayıdır ki, iletişim toplumsal hayatta çok önemli rollere 

sahip olan dinamik süreçlerden biri olarak öne çıkmaktadır. 

İletişimin ne  demek olduğunu ve önemini izah ettikten sonra biçimlerini ele almak 

gerekmketedir. 

2. İletişim Biçimleri: 
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İletişimin tespit edilebilmiş iki biçiminden bahsetmek gereklidir. Birincisi sözel iletişim, 

ikincisi ise sözel olmayan iletişimdir. Birinci iletişim biçimi olarak takdim edilen sözel iletişim 

lisan anlamındaki dili ifade ederken, ikincisi olarak takdim edilen sözsüz iletişim bu lisanın 

dışındaki iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen bir iletişim şeklidir. Konuşulan dil ile yapılan 

iletişim belirli bir dilin mantığı ve kelime dağarcığıyla gerçekleştirilen bir iletişim şekli 

olmaktadır. Sözsüz iletişim ise beden dili, jest ve mimikler, el-kol hareketleri, yüz ifadeleri, ses 

tonu, vurgu vs gibi yöntemlerle kurulan iletişim biçimidir(Yalçınalp, 2018:4). 

İletişim üzerine yapılan araştırmalar sözel iletişim ile sözsüz iletişimin iletişimdeki ağırlığı 

oranlanarak karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Bunun sonucunda sözel olmayan iletişimin 

iletişimdeki ağrlığı yüzde doksan iki veya doksan dört oranında, sözel olanın ise yüzde altı ile 

sekiz oranında olduğu tespit edilmiştir. 

 Bu oransal durum da sözsüz iletişimin iletişimdeki ağırlığının çok fazla olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu önemli iletişim biçiminin değerini anlatacağımız bölüme bundan sonra geçmek 

gerekir. 

3. Sözsüz İletişimin Önemi: 

Sözel olmayan iletişim biçimi olarak, jestler, mimikler, el kol hareketleri, yüz ifadeleri, ses 

tonu, volümü ve rengi, cümlelerdeki duraklama noktaları, vurgular, bedenin duruşu, giyim 

kuşamda kullanılan renk, model ve desenler ifade edilebilir(Hogg-Vaughan, 2007:615). 

Kullandığımız jest ve mimiklerimiz konuşmalarımıza anlam katmaktadır. Buna karşılık jest ve 

mimiklerin eksikliği durumunda konuşmaların anlaşılma sorunu yaşadığını söyleyebilmek 

olasıdır. Günlük yaşamımızda yaptığımız konuşmalara jest ve mimiklerin ruh kazandırdığını 

görebilmekteyiz. 

Sözel olmayan iletişim örneklerinden beden dili diye ifade edilenini ise şu şekilde açıklamak 

gereklidir: El kol hareketlerini söz ile yapılan iletişimin süsü gibi değerlendirmek gerekir. 

İnsanların eli, kolu, parmağı; başını farklı yönlere sallaması kültürden kültüre farklılık gösterse 

de, anlam taşıyan bir karaktere sahiptir. Bu hareketlerin eksikliği iletişimde eksik kalabilecek 

bir duruma işaret etmektedir. 

Seslerimizin de birer anlamı bulunmaktadır. Sesin rengi, tonu, yüksek ve alçak volümde olup 

olmaması konuşmaya ve iletişime farklı değerler katabilmektedir. Eksikliği de iletişimde anlam 

farklılığı veya yetersizliğini oluşturmaktadır.  

Vurgunun da kelimeler ya da sözcüklere eklenmesiyle iletişime katkısı olan bir husus olduğu 

açıktır. Vurgular, temas edilen konunun önemine işaret etmenin yolu olarak kullanılmaktadır. 

Vurgulardaki ustalık iletişimi güçlendiren özellikte olmaktadır. 

Sözel olmayan iletişim biçiminin bir başka yönünü ise kurulan cümlelerde başvurulan 

duraklama noktaları temsil etmektedir. İnsanlar, konuşurken daha doğru bir ifadeyle iletişim 

kurarken, duraklama noktalarını sıklılkla kullanmaktadır. İnsanların pürüzsüz ve anlamı 

bozmadan konuşabilmesi duraklama noktalarına dikkatlice riayet edebilmelerine bağlıdır. 
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Duruşlar da beden dilinin kullanım biçimlerinden olan sözel olmayan iletişim biçimlerindendir. 

Ayakta durmalar, oturma şekilleri, bakışlar, saçlarla oynamalar, kolların bağlanma biçimleri, 

yüz ifadeleri ayrı ayrı anlam taşıyan tarzdadır. Bunların hepsi, biz insanların konuşmalarına ruh 

kazandıran yapıdadır. 

Giyim kuşamda kullanılan kumaşlar, bunların renkleri, bağlanış şekilleri, desenleri de sözel 

olmayan şekilde insanın kendi kendisini ifade ediş tarzlarından biri olmaktadır. 

Yukarıda ayrıntıları verilen bu sözsüz iletişim biçimleri ile biz insanları etkileyebilmekteyiz. 

İnsanlara derdimizi daha kolay anlatabilmekteyiz. Olay ve olgular karşısındaki duruşumuzu 

hatırlatabilmekteyiz. Bazen binlerce kelimenin yan yana dizilişi ile anlatamayacağımız bir 

hususu jest ve mimiklerimizle, vurgumuzla çok daha kolay anlatabilmekteyiz. İletişimde sözsüz 

olan iletişimin bu ağırlığından dolayı bu iletişimin güçlü bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. 

Bundan dolayı bu iletişim dilini anlayıp anlamlandırmak gerekmektedir. 

Sonuç 

İletişim hayatın en temel gerçekliklerindendir. Biz insanların vazgeçilmezleri arasında yerini 

almıştır.  İçinde yaşadığımız toplumsal yapılarda etkileşim kuran birey, grup ve toplumsal 

gruplar iletişim ile bunu temin etmektedir. 

Yaşamda bu kadar önemli yeri olan iletişimin tespit edilebilmiş iki temel biçiminden 

bahsedilebilir. Birincisi sözel iletişim, ikincisi sözsüz iletişim.  Konuşulan lisan sözel iletişimi 

anlatırken, bu dilin ötesinde bir ifade şeklini anlatan iletişim biçimine ise sözsüz iletişim 

denmektedir. Bu iletişim biçimlerinden iletişimdeki ağırlık sözsüz iletişimdedir. Yüzde doksan 

dörde varan oranlarda ağırlığa sahip olan bu iletişim çok önemlidir. Öyle ki, bazen onlarca 

cümle ile anlatılamayacak bir şey bir kıyafetle anlatılabilir, bir nida ile anlatılabilir. Jest ve 

mimikler, ses tonu, rengi ve vurgu akla gelebilecek şeyden daha fazlasını anlatma gücüne 

sahiptir. Siyasetten tutalım da ticarete kadar pek çok hayat alanında insanların sözden fazlasını 

sözsüz iletişimde bulduğunu görmekteyiz. Bir malın pazarlanmasını görsellerle süslenmemiş 

sloganlarla gerçekleştiremezsiniz. Aktörlerin derin anlamlar içeren bakış, duruş ve vurguları 

olmamaış olsa filmler daha fazla izleyiciye hitap edemezler. Siyasetçilerin daha fazla oy 

almalarını çok söz söylemeleri değil sözel olmayan iletişimi iyi kullanmaları temin etmektedir. 

Sözsüz iletişim biçiminin içerdiği derin anlamları anlayıp anlamlandırmak bizi daha iyi 

noktalara götürecektir. Güçlü iletişim sözsüz iletişimin gücünü daha iyi anlayıp kullanmakla 

mümkün olacaktır. 
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 األقليات الدينية في القدس في العهد العثماني

 )النصارى أنموذجاً(

 الدكتور خالد عبد القادر الجندي

 

ين وغيرهم، العناية الكافية في الدولة العثمانية، كما لم يهتموا لم تلَق دراسة التاريخ االجتماعي من المؤرخين والباحثين المسلم

بدراسة المجتمع وأجناسه ومدى إختالطهم، وطوائفه ذات الديانات المختلفة، بل انصبَّ إهتمامهم على ما يخص الملوك وأمور 

جتماعية وظواهر المجتمع تاريخياً، البالط واألحوال السياسية والمعارك الحربية. من هنا كان على من يريد دراسة الحياة اال

أن ينقّب عن تلك الحقائق في ما يرد من إشارات في المراجع المختلفة، تاريخية كانت أم أدبية أو دينية أو غيرها، باإلضافة 

 إلى ما وصلنا من آثار ووثائق.

صادر األخرى في مجال دراسة من هذا المنطلق كانت أهميّة الوثائق، وما فيها من حقائق وظواهر وأحداث تفوق كل الم

ألنها لم تكتب أصالً بغرض التأليف التاريخي،  -إال في حاالت نادرة–التاريخ االجتماعي. وهو مطمئن إلى صّحة ما ورد فيها 

لذا انتفت عنها األهواء الذاتية، وهي لذلك تُعَدْ مصادر تاريخية ذات قيمة كبيرة، بل هي مصادر معلومات من الدرجة األولى، 

فحيث ال توجد وثائق ال يوجد تاريخ. وهناك بعض المراجع التي تناولت التاريخ االجتماعي للدولة العثمانية، وخصوصاً تاريخ 

الطوائف مع بعضها البعض، وعالقاتها مع الدولة العثمانية، وقد امتألت بالتحريف والتزوير. وكان بعض الباحثين ينقل عن 

علومات، فيردد كالببغاء ما كان يردده المستشرقون األوروبيون من دون العودة إلى هذه المراجع من دون التمّحص بالم

األصول التاريخية )الوثائق(، وقد مأل هؤالء المستشرقون كتبهم المزورة عن عالقة الدولة بأهل الذّمة، حيث يتّضح من خالل 

ممتازة والدليل على ذلك الفرمانات التي أعطاها السالطين  الوثائق العثمانية، أن الدولة عاملت هذه األقليات معاملة جيّدة ال بل

 العثمانيون لألقليات عند إفتتاح بعض المناطق.

إن موضوع أهل الذّمة وما يتعلّق بحقوقهم وحرياتهم من المواضيع المهّمة، وهي من القضايا التي كان لها تأثيراً على السياسة 

نحهم تلك الحقوق السياسية واالمتيازات، تحدّياً حقيقياً للدولة العثمانية، وتتضح الخطورة العثمانية، كما شّكلت الدعاية المكثّفة لم

إذا ما تعّرفنا على هذه األقليات وحجمها وأعدادها، والتي يراد لها أن تنال مطلق الحريّة، فأهل الذّمة أقلية عددية دينية )مسيحية 

 أرمنية(. –يهودية  –

مصطلح األقليات، بالداللة التي تطرحها العلوم االجتماعية المعاصرة، والتي تعني اختالفاً،  ولم تعرف الحضارة االسالمية

تفارق به األقليّة األغلبيّة في أحد المقومات الطبيعية أو الثقافية أو الدينية، ويؤدّي هذا االختالف إلى تدني نصيبها من القوة 

تدفع أفرادها إلى التضامن، في ما بينهم لمواجهة هذه الممارسات، مما  السياسية، وتعرضها لممارسة تمييزية، –االجتماعية 

 .29يؤدّي إلى توتر العالقة بين األقلية واألغلبية في المجتمع

فالدول االسالمية، ومنها الدولة العثمانية، أطلقت لقب "أهل الذّمة" أو "الملّة" على األقليات، فأهل الذّمة هم المعاهدون من 

يهود ممن يقيمون في البالد االسالمية، وعند توسع الدولة االسالمية، ودخول الكثير من الديانات في كنفها، فقد المسيحيين وال

أطلق لفظ "أهل الذّمة" على كل شخص يخالف الدولة ديانتها مقابل آدائهم الجزية، وإذا واظبوا على أداء االلتزامات المفروضة 

 .30ية بوصفهم من "المعاهدين" أو "أهل الذّمة"عليهم، ضمن لهم حماية الحكومة االسالم

  

                                                 
م، 1984، 1( نيفين عبد المنعم سعد: األقليات واالستقرار السياسي في الوطن العربي، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، ط 29

 .15-7ص:
 .7م، ص:1983علي ميالد: وثائق أهل الذمة في العصر العثماني وأهميتها التاريخية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  ىسلو ( 30
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 معاملة الدولة العثمانية ألهل الذّمة

إلتزم العثمانيون تعاليم االسالم، في ما يتعلق بغير المسلمين الذين يعيشون داخل األراضي العثمانية، فهذه القواعد  

ولة اسالمية، تطلق اسم "الذميين" على غير المسلمين الشرعية التي كان معموالً بها من قبل العثمانيين تعد طبيعية كون الد

الذين يعيشون تحت حكمها، ويعقدون صلحاً معها. ولم يك هناك أي تفريق بينهم في اللغة، أو اللون، أو القومية. ومن الطبيعي 

ف في الدين، فقد كانوا أن يكون للذميين في الدولة العثمانية مالمح تجعلهم مختلفين عن المسلمين، وهذا نتاج طبيعي لالختال

محل إحترام، ألنهم بشٌر قبل كل شيء. وعلى سبيل المثال: كان المسلمون مكلفين بأداء فريضة الزكاة، بينما أهل الذّمة معفون 

من دفعها، ويدل ذلك على أنّهم كانوا يدفعون الجزية سنوياً بحسب القدرة المالية، حتى إن البعض منهم قد أعفي من دفع تلك 

زية، كالفقراء ورجال الدين والمرضى والمسنين والعاطلين عن العمل، ولم يكونوا مجبرين على الجهاد واالنخراط في الج

 .31الجيش، ويتبعون تعاليم دينهم، في ما خصَّ قوانين األحوال الشخصيّة والميراث وغيرها

لق بإعفاء الفقراء واألرامل من دفع الجزية، وقد وردت في إحدى الوثائق مراسلة من بطريرك القدس إلى الصدر األعظم، تتع

هـ، تمَّ منح االمتيازات 933هـ وأواسط شهر ربيع األول 862ويذكر البطريرك في هذا الصدد أنه خالل أواسط شهر شوال 

من من جانب الدولة العثمانية لكل ممتلكات الرهبنة ورجال الدين الذين كانوا تحت إمرة البطريرك "صوفروليوس"، وأعفوا 

 .32الضريبة. وكذلك دور األيتام واألرامل ومنازل الرهبان. لذلك يطالب البطريرك تجديد هذا العهد

كان اإلتصال األول بين الدولة العثمانية ونصارى القدس بعد فتح القسطنطينية في عهد السلطان محمد الفاتح وقبل فتح القدس 

ا جاء وفد من نصارى القدس إلى عاصمة الخالفة العثمانية "إستنبول"، من قبل السلطان سليم األول بأربع وستون عاماً، عندم

وطلبوا منه أن يأمنهم على أرواحهم وطقوسهم الدينية وممتلكاتهم. وقد استجاب السلطان محمد الفاتح لطلب النصارى فأّمنهم 

 .33الرهبان والكنائس من دفع الضرائبعلى أرواحهم وأموالهم وممتلكاتهم واألهم من ذلك أّمنهم على طقوسهم الدينية، وأعفى 

لكن السؤآل الذي يطرح نفسه هنا، ما الذي دفع نصارى وأرمن القدس الذهاب إلى إستنبول بعد فتحها من قبل محمد الفاتح 

وقبل فتح القدس بأربع وستون عاماً؟ يطلبون منه الحماية على أموالهم وأرواحهم وحرية عبادتهم، في الوقت الذي كانت 

 تابعة لسلطة المماليك. أعتقد أن الذي دفع النصارى واألرمن إلى طلب ذلك من السلطان محمد الفاتح هو أمرين: القدس

 أولهما: أن الدولة العثمانية أصبحت دولة عالمية، والكل يخطب ودها.

الفاتح وسماع النصارى  ثانيهما: سماحة وعدالة الدولة العثمانية تجاه أهل الذّمة وخصوصاً بعد فتح إستنبول من قبل محمد

 خارج الدولة العثمانية للمعاملة الجيّدة التي عامل بها الفاتح للنصارى.

وعندما تم فتح القدس من قبل السلطان سليم األول أعطى فرمانه الشهير إلى بطريرك الروم "أطاليا" أو "عطاليا"، جاء فيه 

قاء الكنائس واألديرة وسائر أماكن العبادات والزيارات بالقدس بعد المقدّمة والدباجة:"....نعلن بموجب الحكم الشريف إب

الشريف والمناطق التابعة له، تحت تصّرف بطريرك طائفة الروم... وبناًءا على عهد نامة حضره عمر بن الخطاب والسالطين 

اف ودور العبادة....، من مختلف القدامى، نعلن منحنا لفرمان عالي الشأن، وبموجبه يتم إعفاء جميع الممتلكات والكنائس واألوق

الضرائب والدفوعات وكل التكاليف العرفية بالجملة، وأيضاً وبموجب هذا األمر الشريف ال يجوز ألي كان التدخل وإلحاق 

 .34الضرر أو إهانة هذه الملّة المذكورة"

هو الحفاظ على البراءات وحاول العثمانيون بذل أقصى جهودهم في إدارة شؤون غير المسلمين، وخير دليل على ذلك 

والتعهدات التي منحت ألهل الذّمة، ممثلين بالبطاركة والحاخامات والروحانيين منذ األزمنة السابقة، بل واألمر العالي الشأن 

الذي أصدره السلطان سليمان القانوني والذي جاء فيه:"....، عندما وقع الفتح الشريف زمن المرحوم والمغفور له أبي السلطان 

فتح القدس( سليم خان الرحمة والرضوان له ومقامه الجنّة والفردوس، أقبل عليه البطريرك المسمى "أطاليا" وسائر الرهبنة )

والرعايا وأعلنوا الطاعة والرجاء، وعلى ضوء طلبهم بتحديد العهد الذي استحصلوا عليه زمن عمر بن الخّطاب وزمن أبي 

                                                 
 .222م، ص:2014( أحمد آق كوندز: الوثائق تنطق بالحقائق، ترجمة مصطفى الستيتي وأنعم عثمان الكباشي، وقف البحوث العثمانية، إستنبول،  31

32 ) B.O.A: SD, 2308/17-5. 
33 ) B.O.A: A.DVNS.KLS, d-8/6.  
34 ) B.O.A: A.DVNS, KLS, d-8/8. 
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أقر قرار توضع بموجبه كل الكنائس وأماكن العبادات والمزارات، داخل مدينة القدس السلطان سليم والسالطين القدامى، فقد 

الشريف وتوابعها، تحت تصّرف وإدارة بطريرك ورهبانية ملّة الروم.... فقد قررنا أن جميع األديرة تحت إدارة بطريرك 

ا هو تحت تصّرف الرهبنة من مختلف الضرائب ورهبانية ملّة الروم، وأّكدنا إعفاء جميع أماكن دور العبادة واألوقاف وكل م

والرسومات والجزية والرسومات الجمركية ومختلف الرسومات المتداولة بحسب األعراف، وبموجب ما تقرر أيضاً، فقد 

سمح لهؤالء بإنشاء المباني، وإقامة التعديالت والترميمات، وإيصال المباني ببعضها البعض وأدراج الغرف، ضمن ما تقدّم 

إعفاءات من الرسوم الضرائبية والجمركية، وال يجوز ألي كان، وتحت أي ظرف، التعدي على هؤالء أو إهانتهم...، وال  من

 .35يجوز ألحد فسخ هذا القرار السلطاني الذي منحته لهؤالء، فهو مسؤول على ما سيناله من غضب وعذاب هللا"

ذمة النصارى الخبر الذي أوردته جريدة ثمرات الفنون:"في بيت المقدس ولعلَّ خير مثال عن تعامل الدولة العثمانية مع أهل ال

كنائس ومدارس وأديرة ال عدد لها، وأغلب هذه األديرة صدرت الفرمانات الشاهانية بمنحها إمتيازات خاّصة وصفات 

يسهم في أي وقت، ويطوفون استثنائية، كإعفاء من دفع الضرائب والرسوم، وليس في تلك المدينة ما يعيق القساوسة من دق نواق

بالشوارع متى شاؤوا على شكل موكب لمناسبة حفلة مذهبية أو ما يماثلها. وكان رجال األمن يقومون بإيقاف العربات والجمال 

عن السير في تلك الطرقات، وإذا كانت المناسبة الدينية مهمة جداً، جعلت الحكومة صفوفاً من العساكر على حافتي الطريق 

رونق االحتفال ومبالغة في بهجته. وقد يكون االحتفال لتشييع جنازة فيتقدّم الموكب قٌس يحمل صليباً، ويتبعه رجال  زيادة في

األكليروس بمالبسهم المعتادة في مثل هذه الظروف، ويبقى سائراً على هذا المثال في الطرقات، أغلب القاطنين بها من 

عليهم حفلة يتظاهرون بمظهر االحترام، وأثناء احتفال الكنائس بأي مناسبة كانت المسلمين، والحق يقال أن هؤالء كلما مّرت 

الدولة العثمانية تعمل على السهر على راحة هؤالء، فترسل لهم عساكر للمحافظة على األمن العام. هذا وال يخفى على أن 

ب الذي يتهم الغربيون به الدولة العثمانية؟ أحد العساكر العثمانيين عن بكرة أبيهم مسلمون. فهل هذا الواقع شيء من التعصّ 

ويظهرونها كأقوام متوحشة متأهبة الغتيال األمم الغربية؟ وأين التعّصب في البالد العثمانية إذا كان الجندي ملزماً بأداء السالم 

القسيسين معفاة من رسوم  العسكري لرجال الدين النصارى كما يؤديه لقائده أو لحاكم المدينة؟ ألم تكن البضائع الواردة باسم

ً كبيرة جداً؟ وتتابع  الجمارك؟ ألم تكن من عادة النصارى أن يجعلوا فوق قباب منازلهم وأماكنهم المذهبية صلبانا

 .36الجريدة:"فليتأمل المنصف في هذه التسهيالت التي يسميها المغرضون بغضاً دينياً ومصادرة للحرية"

تميّزت بها العالقات بين المسلمين والمسيحيين منذ بداية الفتح العثماني لجميع البالد  فالتسامح وحسن الجوار والتعاون صفات

م. وتمتّع المسيحيون بممارسة 1799وخصوصاً بالد الشام، وظهرت هذه الصفات مع قدوم الحملة الفرنسية على فلسطين عام 

بعض المسيحيون إلى محكمة القدس الشرعية للفصل  شعائرهم الدينية في األعياد والحج بالحرية الكاملة داخل القدس، ولجأ

في الخالفات الناشبة على اإلرث والطالق بينهم، ال سيما النساء منهم للحصول على حقوقهن. وصدرت فتاوى بجواز إعطاء 

في القدس من صدقة الفطر والزكاة للفقراء من المسيحيين، كما أن المسلمين أرسلوا أبنائهم للتعليم في المدارس التي إفتتحت 

 .37قبل اإلرساليات البروتستانتية

ومن عدالة وتسامح الدولة العثمانية مع رعاياها من غير المسلمين ما ورد في إحدى الوثائق:"قام المسيحيين الالتين بتأدية 

خصيات بعض طقوسهم بالكنائس واألديرة بالقدس الشريف وبيت لحم على أنغام الموسيقى، وقد انضم لهم عدد هام من الش

المهّمة لمشاركتهم أداء الطقوس الدينية، وخرج طلبة المكاتب األجنبية لتحية هؤالء الشخصيات. خالل هذه التحيّة قام الطلبة 

ن لهم حسن سير االحتفال"  .38بأداء تحية إحترام إلى الجيش الذي كان يؤّمِ

هذا إن دل على شيء فإنه يدل على سماحة وعدل ولم يتوان النصارى عن المطالبة بحقوقهم، إذا لمسوا فيها أي إنتقاص، و

الدولة العثمانية، وحرية إبداء الرأي لكل الطوائف بكل حرية دون تردد أو خوف، حيث جاء في إحدى الوثائق:"مراسلة من 

هـ، يطلب وكيل البطريرك من 1271شّوال  13مساعد وكيل البطريرك باستنبول إلى الصدارة العظمى تعود إلى تاريخ 

                                                 
35 ) B.O.A: DVNS.KLS, d-8/7.  

 م.1896أيلول  9\هـ1314ربيع الثاني  13، 1096( جريدة ثمرات الفنون: العدد  36
 .51الهيئة المصرية العاّمة للكتاب، بيروت، لبنان، ص:( أحمد حامد إبراهيم القضاة: نصارى القدس دراسة في ضوء الوثائق العثمانية،  37

38 ) B.O.A: BEO, 217/16251-2. 
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در األعظم أن يصدر قراراً بتعيين ممثل للملّة الرومية بالقدس في المجلس كما هو معمول به مع سائر الملل المسيحية الص

 .39األخرى في مختلف مناطق الدولة"

لم يكتف النصارى بأن يكون لهم أعضاء في المجالس المحلية والعمومية بل ذهب بهم األمر أكثر من ذلك عندما طالبوا 

 .40عثمانية بمساواتهم مع المسلمين في كافة االمتيازاتالسلطات ال

بشتى  –ولألسف  –فمع كل هذه التقديمات والتسهيالت التي أعطتها الدولة العثمانية ألهل الذّمة، نجد بعض المؤرخين يصفها 

لمواشي االنسانية. كا –وخصوصاً المسيحية واليهودية  –أنواع الصفات، فمنهم يرى أنها كانت تنظر إلى الشعوب المغلوبة 

 .41ولذلك اقتضى أن "يحلبوا" و"يجّزو" ما تيسر لهم

إستناداً إلى ما تقدّم نستغرب وصف الدولة العثمانية بهذه التهم، في الوقت الذي قدّمت أروع األمثلة للرفق بالحيوان عندما لم 

ثال احتوت القوانين العثمانية الخاصة بالشؤون يكن شائعاً في أوروبا حتى الربع األخير من القرن التاسع عشر. وعلى سبيل الم

 .42م على بعض األحكام التي احترمت حقوق الحيوان1502البلدية والصادرة في عهد السلطان "بايزيد الثاني"، أي سنة 

 فمن المستحيل لهذه الدولة التي راعت حقوق الحيوانات أن تبدي عدم إحترامها لحقوق اإلنسان!

                                                 
39 ) B.O.A: A.DVN, 104/62. 
40 ) B.O.A: HR.TO, 543/92. 

 .742، الجزء الثاني، ص:1983، 1( فيليب حتي: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ترجمة كمال اليازجي وجبرائيل جبور: دار الثقافة، بيروت، ط 41
 .297م، ص:1999( أحمد آق كوندز: القوانين العثمانية، استنبول،  42
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 إنشاء الكنائس -2

رد في "العهدة العمرية" أن ال يستحدث النصارى من الكنائس شيئاً، وأالّ يجددوا ما ضرب وهدم أو ما اندثر منها أو يعيدوا و

البيع القائمة من نواحي المدن اآلهلة بالسكان المسلمين وأن ال تعلو أصوات أجراس الكنائس وتالوة كتبهم أعلى من أصوات 

 .43مآذن المساجد

ولة العثمانية مدينة القدس، أبدت الدولة قدراً كبيراً من التساهل إزاء تطبيق هذه الشروط، فبعد حريق كنيسة وعندما فتحت الد

م صدر فرمان من السلطان محمود الثاني بإعادة ترميم الكنيسة. كما شّكلت لجنة إلعادة بناء الكنيسة. 1808القمامة عام 

تبرع إلعادة البناء، وعمل الدرويش شرابي في سكب ألواح الرصاص وطلبت الدولة من األهالي )مسيحيين ومسلمين( ال

 .44إلعادة بناء قبة الكنيسة

م فرمان، بناًءا على فتوى شرعية سمحت لطوائف النصارى بإنشاء الكنائس وتجديدها من واردات أوقافهم، 1809وصدر عام 

فات بين المذاهب المسيحية بخاصة بين كنيستي المهد وحرصت الدولة العثمانية على "أن يبقى القديم على قدمه" حسماً للخال

والقيامة، فصدر أمر حاكم القدس الحاج صالح باشا والقضاة والضباط األشراف:"...، إعادة الصور والتماثيل والصلبان التي 

ب وضعها، إال وضعت مجدداً حيث كان والي الشام سنان باشا قد وضع حدوداً مساحة التماثيل وإرتفاعها ونوعيتها التي يج

أن النصارى قد غيروا أكثر من الالزم، فالرجاء إزالة ما هو مخالف بالحسنى، وعدم التعرض لما سوى ذلك عند أداء شعائرهم 

  . واهتمت الدولة بالمحافظة على محتويات األماكن المقدّسة45الدينية وتزيين الكنائس وأماكن العبادة، وترميم المعابد فيها"

ة والشمعدانات واأليقونات )الصور الدينية( والتماثيل، خاصة في كنيسة القيامة ومغارة المهد في بيت لحم من الذهب والفضّ 

 .46من خالل تسجيل قائمة بمحتوياتها

م، سمحت الدولة لهم بإنشاء الكنائس بشرط موافقة 1856م، والخط الهمايوني 1839وبعد إعالن خط شريف كلخانة عام 

أن يقع موانع من تعمير وترميم األبنية المختصة بإجراء العبادات، على أن تعرض صورة رسمها  السلطان:"... وال ينبغي

 . 47وإنشائها على بابنا العالي لكي يقبل تلك الصورة المعروضة"

. أن وبالفعل كانت الدولة العثمانية حريصة قبل إعطاء اإلذن ببناء أو ترميم الكنائس أن تخضع للشروط المعلنة من قبلها:"...

تأسيس هذه الكنيسة غير جائز أو محذور وذلك لقرب مكان اإلنشاء من الحرم الشريف )المسجد األقصى(، وأيضاً لتواجد 

. لكن الملفت في هذه الوثيقة أن البطريرك قدّم إعتراض طعن بقرار الباب العالي، فهذا اإلعتراض 48السكان المسلمين بالمنطقة

الحريّة التامة في الدولة لكل رعاياها بالتعبير عن رأيهم بكل أريحية. والعكس صحيح إذا  إن دلَّ على شيء، فإنّه يدل على

كان بناء أو ترميم الكنيسة يخضع لكل الشروط والمواصفات المطلوبة، فإن الدولة لم تك تبخل بإعطاء النصارى الترخيص 

دس على أعضاء مجلس الشورى، تمت الموافقة الفوري:"على أثر عرض طلب بطريرك الروم الكاثوليك بتأسيس كنيسة بالق

. وأصدرت 49أمتار، وأن يكون جزء منها مرتبط باألوقاف" 6متر وعرضها  20على ذلك بشرط أن يكون طول الكنيسة 

 .50م1246ربيع األول  20الدولة أمراً ببناء كنيسة ومستشفى للطائفة المارونية في القدس الشريف بتاريخ 

مات األولية التي تأتي من الخارج للكنائس ودور العبادة معفاة من الجمرك:" على غرار ما يتمتع به كانت كل المواد والستلز

األجانب المقيمين على تراب الوطن في الدولة العثمانية من إعفائهم من دفع الجمارك عن المواد واألشياء التي يتم جلبها 

ية، على غرار ذلك تم إعفاء السفارة الروسية من دفع الجمارك على لصالح أماكن العبادة والتعليم وغيرها من المنشآت الخير

                                                 
 .670-666م، ص:1983، دار العلم للماليين، بيروت 2( أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر قيم الجوزية: أحكام أهل الذّمة، حققه صبحي الصالح، ج 43
 .257، ص:1م، ج1973يل بتاريخ القدس والخليل، مكتبة المحتسب، ( أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد الحنبلي العليمي: األنس الجل 44
 م.1817\هـ1232، 301( سجالت المحكمة الشرعية في القدس، سجل رقم  45
م، 1969م، تقديم أحمد عّزت عبد الكريم، دار المعارف، القاهرة، 1914-1864( عبد العزيز محمد عوض: اإلدارة العثمانية في والية سورية  46

 .27ص:
 م.1820\هـ1235، 303( نفس المصدر: سجل رقم  47

48 ) B.O.A: I.SD, 87/5196-3.  
49 ) B.O.A: I.SD, 87/5196-2.  
50 ) B.O.A: DVN.NMH, 6/1. 
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. وقد أقّرت إدارة الضرائب في نظارة المالية 51المواد االستهالكية للمكاتب ومسافرحانة والمستشفى والكنائس في القدس"

أصنافها وتبعيتها  بذلك:"بموجب فرمان صادر عن البادشاه بخصوص إعفاء المكاتب والجوامع وأماكن العبادة بمختلف

والمستشفيات وما إلى ذلك من المباني الخيرية من دفع الضرائب، فقد وقع إدراج هذه المباني التابعة لجماعة الرهبنة من دفع 

 .52الضرائب"

من  كانت الكنائس ودور العبادة مصانة من قبل الدولة، ولم تكن تسمح ألحد االقتراب منها أو التعدّي عليها بأي حّجة:"مراسلة

هـ، حكم من الباب العالي على أثر شكاية أو عرض خال 1269جمادي األول  10الباب العالي إلى متصّرف القدس بتاريخ 

موّجه من بطريرك الروم إلى الباب العالي وذلك إثر ما قام به متصّرف القدس من تجاوزات تمثّلت في تفتيش الكنائس واألديرة 

الباب العالي يرى أن هذه المؤسسات تحت تصّرف وإمرة البطاركة، لذلك ال يجب تفتيشها  المتواجدة في القدس وتوابعها، فإن

 .53أو التعدي عليها إال بأمر من السلطة العليا، وبأمر مسؤولي المنطقة بالكف عن مثل هذه التجاوزات"

كنائس واألديرة بإعتبارها أمالك ومن أجل عدم تكرار مثل هذه األفعال، أرسلت الدولة العثمانية، علم الدولة لرفعه على ال

محميّة أو كما نقول بلغتنا المعاصرة "عليها حصانة":"مراسلة من دائرة الصدارة العظمى إلى نظارات العدلية والمذاهب 

هـ، قامت الدولة بارسال علمها لوضعه على الكنائس واألديرة المتواجدة في 1322ربيع األول  1ونظارة الداخلية بتاريخ 

لشريف، وذلك لتأكيد تبعيتهم للدولة العثمانية، حتى يتم حماية هذه األمالك بإعتبارها أمالك عثمانية، ويرى الصدر القدس ا

. وليس أدل على تسامح وعدالة الدولة العثمانية عندما 54األعظم أنه يجب على جميع المباني الخيرية رفع علم الدولة العثمانية"

القريب من مبنى صالح الدين القائم بالقرب من مبنى أو موقع مريم عليها السالم بالقدس أقدمت على تلسيم المدرسة والجامع 

الشريف إلى الطائفة الالتينية لتحويلها إلى كنيسة، كما كانت عليه قبل فتح القدس من قبل السلطان صالح الدين األيوبي. فمنذ 

 .55أن تمَّ فتح القدس حولت الكنيسة إلى جامع ومدرسة

 

 :ليم المسيحي المحليالتع -٢

أّن الطوائف المسيحية بكل مذاهبها في بالد الشام، تسنى لها االحتكاك بالحضارة الغربية الحديثة قبل المسلمين، وكان ذلك 

أمراً طبيعياً ومنطقياً، ذلك اّن بين مسيحيي الغرب ومسيحيي الشرق وحدة حال من الناحية الدينية، وهذا االمر أدى بصورة 

ى وجود رابطة اجتماعية وثقافية بين الطرفين، أثمر على المستوى التعليمي عن مبادرة المسيحيين المحليين إلى عفوية إل

في اسلوب إنشاء المدارس على الطريقة االوروبية العصرية. وقد باشر مسيحيو الشرق إلى إنشاء محاكاة نظائرهم في الدين 

يبخلوا بخبرة رجالهم وسخاء اموالهم، وكذلك بالكتب المدرسية التي ترجموها  العديد من المدارس بمساعدة المبشرين الذين لم

 .بمطابعهموألفوها بما يتالءم وأغراضهم التبشيرية وطبعوها 

ميالدي، على أّن  1869هجري/  1286نصت المادة المائة التاسعة والعشرون، من قانون المعارف العام الصادر  

سواًء من طرف جماعة أو أفراد، هي من تبعية الدولة العثمانية او الدول األجنبية تتم إدارتها الخاصة التي تأسست، المكاتب 

من طرف مؤسسيها أو الجماعات أو األوقاف التابعة لها. ويجب أن يكون المعلم حاصالً على شهادة "نامة" سواًء من طرف 

يها. وفي حال كانت هذه المكاتب ستدرس دروساً مغايرة نظارة المعارف أو من طرف إدارة المعارف من الجهة التي ينتمي إل

المكاتب العثمانية األخرى يجب أن تخضع لمصادقة نظارة المعارف، ويجب أن تحصل المكاتب على كما هو معمول به في 

 .56رخصة من الجهات المختصة. وفي حال لم تتوافر هذه الشروط ال يحصل المتدرب على ترخيص

الدولة العثمانية بعدم فتح أي مدرسه خاصةً اال بعد الحصول على ترخيص بناًء على المادة التاسعة على الرغم من تشدد 

إال أّن بعض هذه المدارس كان خافياً عن الدولة، إذ نجد أن وزير المعارف "زهدي والعشرون من قانون نظام المعارف، 

                                                 
51 ) B.O.A: BEO, 2663/199707-1. 
52 ) B.O.A: SD, 402/20-2. 
53 ) B.O.A: A.DVN.MHM, 10/20. 
54 ) B.O.A: BEO, 2336/175196-2. 
55 ) B.O.A: A.DVN, MHM, 2/12. 
56 ) B.O.A: Y.EE, 112/6, P:36. 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
116 

إحصائية دقيقة لعدد  ميالدي انه من غير الممكن تقديم  1894نة باشا" ذكر في تقرير مقدم الى السلطان "عبد الحميد الثاني" س

المدارس والمؤسسات التبشيرية والمدارس غير اإلسالمية في الدولة العثمانية، ومع هذا فقد ذكر أّن عدد المدارس لألقليات 

 .57غير مرخصة 4049مدرسة، منها  4547في البالد، ال يقل عن 

وفي كل حي إنما سنشير إلى عددها بشكل عام حسب كل طائفة  لية المسيحية في كل قضاءهال مجال لتعداد المدارس األ

 :ومذهب

 :58هـ1319سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  -١

 .مدرسة 20روم: 

 .مدرسة 13التين: 

 .مدارس 5أرمن: 

 .مدرسة 45يهود: 

 .59هـ1321نظارة المعارف العمومية لسنة أّما سالنامة 

 .سةمدر20روم:

 .مدرسة 12التين: 

 .مدارس5أرمن: 

 .مدرسة46يهود:

، فإنه يعطينا عدد مغاير للسالنامات، فقد بلغ عدد المدارس المسيحية 60م(1896-1895اما الدليل اإلحصائي لسنة) 

 96مدارس، منها ثالث مدارس إعدادية غير مرخصة، أربع مدارس  رشدية أيضاً غير مرخصة، و 103األهلية في القدس 

 :غير مرخصة، وتوزعت تبعتها على النحو التالي 61مرخصة  35درسة ابتدائية منها م

 .مدرسة 20روم:

 .مدارس 5أرمن:

 .مدرسة 14كاثوليك:

 .مدرسة 64يهود:

 

                                                 
فاضل بيات: المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني، دراسة تاريخية إحصائية في ضوء الوثائق العثمانية، (  57

 .676 ، ص2013تقديم خالد أرن، منظمة التعاون اإلسالمي )إرسيكا(، استنبول، 
 .971-966هـ، ص:1319ة لسنة ( سالنامة نظارة المعارف العمومي 58
 .731-729هـ، ص:1321( سالنامة نظارة المعارف العمومية لسنة  59
 .58-54هـ، ص:1318( معارف عمومية نظاراتي: إداره سنده بولنان مكاتب، مطبعة عامرة، استنبول،  60
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 الخاتمة

 

عتدال، فقد اتبعت إّن الدولة العثمانية هي الدولة الوحيدة التـي عاملت رعاياها الذين يدينون بغيـر دينها، بالتسامح واالنفتاح واال

أوامر الشرع الحنيف، وتركت للمسيحيين حرية عبادتهم وعاداتهم وتقاليدهم، واحترمت عقائدهم كل االحتـرام، فعاشوا طويالً 

متمتعين بهذه الحرية. ولم تكتف الدولة العثمانية بمعاملة المسيحيين واحتـرام أديانهم وعقائدهم،  بل عاملتهم مثل أبنائها 

وسلكت طريق المساواة فعينت الكثير من المسيحيين فـي المناصب العليا، وائتمنتهم علـى أمورها، وجعلتهم محل المسلمين. 

ثقتها، وما بقاء المسيحيين حتـى اليوم فـي تركيا إالّ أكبر شاهد علـى عدالة الدولة العثمانية فـي الماضي والحاضر، بل بقاء 

يونان وغيـرها، دليل ساطع، وبرهان قاطع، علـى أّن الدولة عاملت الجميع بالتساوي، الجنسيات المختلفة كالبلغار والصرب وال

ولم تقهر أحداً علـى اعتناق الدين اإلسالمي. ويعترف الكتّاب والمؤرخون جميعاً، بأّن الدولة العثمانية كان فـي مقدورها، يوم 

اعتناق الدين اإلسالمي، أو أن تطردهم من أراضيها إذا كانت أقوى دول األرض، أن تجبر كّل المسيحيين فـي بالدها علـى 

 خالفوا رغبتها،ولكّنها احترمت الشرع الحنيف، فاحترمت الدين المسيحي وأصحابه، وهي حقيقة يقّرها التاريخ.

لدولة، وتسامح الدولة العثمانية مع الطوائف المسيحيةعلـى اختالف أنواعها، دفع الدول األوروبية إلى التدخل فـي شؤون ا

بحجة حماية هؤالء المسيحيين. وكانت هذه التدخالت سبباً لحروب جّمة، فمسألة اختالف الدين فـي الدولة العثمانية التـي هي 

نتيجة االعتدال الديني والتسامح والعدل واإلنصاف، كانت الداء الدفـين الذي يهدد حياة الدولة، من وقت إلى آخر، كتدخل 

ً وأغلب الدول األوروبية فـي شؤ ونها باسم المسيحيين، ومضايقة أوروبا لها ، واإلنذارات التـي توجه إليها باسمهم أيضا

 الحروب كانت باسم المسيحيين.

وكان أهل الذّمة وخصوصاً المسيحية يعيشون فـي وئام تام مع الدولة ومع األهالي، وليس أصدق مّما نقوله، ما ترويه جريدة 

م، نقالً عن بعض الكتّاب المسيحيين:"إّننا نرى أبناء جلدتنا يتخطفون 1898آب  24، 1196"ثمرات الفنون" فـي عددها 

المسلمين من كّل جانب، ومع هذا نرى هؤالء يُحسنون إليهم ويحمونهم من بعضهم البعض، ويحرسون معابدهم ورؤساءهم 

فضيحة من يقول إننا قوم عادلون، وهذه أعمالنا  الروحيين، فكأنه لم يذق المسلمون ما فعله متوحشو أوروبا من الفظائع. إنّها

 التاريخية تشهد علينا بعكس ذلك".

لذلك عاش أبناء الدولة العثمانية من المسلمين وغيـرهم، آمنين مطمئنين، كٌل يعرف حقوقه وواجباته، لكن تجاه هذا التسامح 

ذّمة بالدعوة إلى االستقالل واالنفصال عنها فقاموا بالعديد الذي انتهجته الدولة مع أهل الذّمة فما الذي جرى؟؟ حتـى يقوم أهل ال

 من الثورات التـي قضت مضاجعها ، علـى الرغم من أنّها كانت تعيش بأمان جنباً إلى جنب مع العثمانيين!!

ا العدو الجاسم لقد أدرك أبناء أوروبا، أعداء الدولة العثمانية، أّن أسهل طريق لتفتيت هذه الدولة وإسقاطها، والتخلص من هذ

علـى صدورهم، هو إحياء العصبية والقومية والشعوبية، وهي أقصر طريق إلى تفتيت وحدة الدولة. واعتمد أبناء أوروبا فـي 

ذلك علـى أهل الذّمة من المسيحيين المنتشرين فـي األصقاع المختلفة من أرجاء الدولة، ولتحقيق ذلك ، قام أبناء الطوائف 

معيات أدبية وعلمية فـي ظاهرها، بينما كانت فـي األصل تسعى إلى إحياء النعرات العصبية والطائفـية المسيحية بإنشاء ج

 لتفتيت الدولة وقد نجحت فـي تحقيق مسعاها.
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 المّلحق

 

BOA: A.DVN.S.KLS. d 8/7 

أموالهم وأماكن عبادتهم الفرمان الذي منحه السلطان سليم األول بعد فتحه القدس وفيه يؤمن المسيحيون على أرواحهم و

 وإعطائهم كامل الحرية الدينية.

  



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
119 

 

BOA: A.DVNS.KLS. d-8/6 

الفرمان الذي منحه السلطان محمد الفاتح لرهبانية القدس بعد فتح القسطنطينية، وقبل فتح القدس من قِّبل السلطان سليم 

أمنهم فـيه محمد الفاتح علـى  الدينية والذي األول بأربع وستون سنة وذلك بعدما لمس المسيحيون حسن معاملة األقليات

 أمّلكهم وكنائسهم ومعابدهم
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YABANCI DIL BÖLÜMLERINDE GÖREV YAPAN ÖĞRETIM ELEMANLARININ 

GÖSTERDIKLERI MOTIVASYON DEĞIŞKENLIKLERI 

 Aişe SEZİK 

Çukurova Üniversitesi 

 

Abstract 

It is an undeniable fact that motivation is an important factor in education and learning, 

because students cannot learn and teachers can not teach if there is no motivation. In this 

context, many studies have been carried out on students’ motivation in the foreign language 

departments. However, the aim of this study is to determine the factors affecting the reasons 

of non-motivation of the instructors workinooog in the departments of foreign languages 

(English, German and French) and to measure their motivation levels. In this context, it is 

aimed to determine the reasons by which faculty members are affected and for what kind of 

the differences between these departments show. According to the results of the survey, the 

reasons affecting the motivation of the instructors were grouped. These are briefly as follows; 

1. Personal reasons 

2. Reasons by student profile 

3. Familial reasons 

4. Economic reasons 

and the cross-section comparison was performed in this way. In the analysis method, 

quantitative data were analysed by descriptive statistic (frequency and percent). 97 faculty 

members participated in the survey and the following results were obtained. 

 

Keywords: Motivation, Motivation, Foreign Language Education 

 

Özet 

Motivasyonun eğitim ve öğretimde önemli bir faktör olduğu yadsınamaz, çünkü motivasyonun 

olmadığı yerde öğrenciler öğrenemez ve öğretmenler öğretemez. Bu bağlamda yabancı dil 

bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin motivasyonları ile ilgili günümüze dek birçok araştırma 

yapılmıştır. Ancak bu çalışmada hedeflenen, diğer çalışmaların aksine yabancı dil  (İngilizce, 

Almanca ve Fransızca) bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının motivasyonsuzluk 

sebepleri üzerinde etkili olan faktörleri belirlemek ve motivasyon düzeylerini ölçmektir. Bu 

kapsamda öğretim elemanlarının hangi sebeplerden etkilendikleri ve bu sebeplerin bölümler 

arası ne gibi farklılıklar gösterdiğini saptamak amaçlanmıştır. Uygulanan anket sonuçlarına 

göre öğretim elemanlarının motivasyonunu etkileyen sebepler gruplandırılmıştır. Bunlar 

kısaca;                                   

1. Kişisel sebepler 

2. Öğrenci profilinden kaynaklı sebepler 

3. Ailevi sebepler 

4. Ekonomik sebepler 
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olarak sıralanmış ve bölümler arası karşılaştırma bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Analiz 

yönteminde, nicel veriler istatistiksel ve tanımlayıcı olarak yüzdelerle değerlendirilmiştir. 

Ankete 97 öğretim üyesi katılmış olup, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Giriş 

Motivasyon ile yabancı dil terimlerini aynı bağlamda duyduğumuz zaman, akıllara ilk gelen 

şey elbette ki, öğrenci motivasyonudur. Bununla ilgili sayısız bilimsel çalışmalar olduğu da 

yadsınamaz. Özellikle en çok öğrenci motivasyonu nasıl had safhada tutulur en çok çalışılmış 

konulardandır (vgl. Akbaba, 2006, S.350). Veyahut motivasyonsuzluğun ne kadar çok öğrenci 

başarısını olumsuz yönde etkilediği de çokça çalışılmış konulardandır (vgl. Gürdoğan, S.155). 

Bu çalışmada ise ele alınan konu tamamen yabancı dil bölümlerin de görev yapan öğretim 

elemanlarının motivasyonu ile alakalıdır. Bu bağlamda Almanca, İngilizce ve Fransızca gibi 

bölümlerde görev yapan öğretim elemanlarının motivasyon kaybı üzerinde etkili olan faktörler 

belirlendi ve bu kapsamda öğretim elemanlarının hangi sebeplerden etkilendikleri ve bu 

sebeplerin bölümler arası ne gibi farklılıklar gösterdikleri saptandı. 

 

Çalışma Yöntemi 

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğretim 

elemanlarına ait kişisel bilgiler sorulmuştur. İkinci bölümde 19 ifadenin yer aldığı ve 3 

seçenekli Likert tipi ölçeği kullanıldığı kısım yer almaktadır. Son bölüm ise, öğretim 

elemanının bu konu hakkında şahsi düşüncesine yer verebileceği açık uçlu kısımdan 

oluşmaktadır. 

 

Çalışma Grubu 

Anket, Türk üniversitelerinde yabancı dil bölümlerinde (İngilizce, Almanca, Fransızca) ders 

veren tüm öğretim elemanlarına e-posta ile gönderilmiştir. Ancak, ankete yalnızca% 59'ü 

kadın,% 41'i erkek olmak üzere 97 öğretmen katılmıştır. Bu 97 öğretim elemanının % 42'si 

İngilizce bölümünde,% 38'si Almanca bölümünde ve% 17'i Fransızca bölümünde 

çalışmaktadır. Aşağıdaki grafiklerde, bu araştırmaya katılan katılımcıların akademik 

unvanlarının dağılımını ve katılım sağlayan hocaların çalıştıkları bölümleri görebilirsiniz. 

  
   Grafik 1.Akademik unvan dağılımı                         Grafik 2.Bölüme göre katılım dağılımı 
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Bulgular 

Verilerin analizi için ankette yer alan 19 ifade 4 gruba ayrılıp değerlendirilmiştir. Verilen 

cevaplar daha anlaşılır olsun diye grafik olarak gösterilip yorumlanmıştır. Kişisel sebepleri 

motivasyon kaybı olarak gösteren öğretim elemanlarının bölüm dağılımı aşağıdaki gibidir: 

  
                 Grafik 3. Kişisel Sebepler 

Araştırma bulgularına göre İngilizce bölümlerinde görev yapan öğretim elemanlarının 

motivasyon kaybına yol açan en büyük sebeplerden birisi “kişisel sebepler” altında 

gruplandırdığımız sebeplerdir. Özellikle ders verme isteksizliği veya yoğun bir şekilde ders 

verdiği için bireysel akademik çalışmalarına ayırması gereken zamanın kısıtlanmasıyla ilgili 

düşen motivasyonları dikkat çekmektedir. Almanca ve Fransızca bölümü öğretim elemanları 

birbirlerine çok yakın oranda bu sebepleri motivasyon kaybı olarak belirtmişlerdir. 

İkinci grupta öğrenci profili ile ilgili olan ifadeler yer almaktadır. 

 

Grafik 4. Öğrenci Profilinden Kaynaklı Sebepler 

Burada yer alan sonuca göre Almanca ve Fransızca bölümlerinde görev yapan öğretim 

elemanlarının motivasyon kayıplarının en büyük sebebi derslerine girdikleri isteksiz öğrenci 

profilinin olduğunu görebiliyoruz. Öğretmenin ve öğrencinin birbirleriyle karşılıklı olarak 

etkileşime girdiği de bir gerçektir (bknz. Seyhan Yücel, 2017, s. 63) Ancak İngilizce bölümü 

öğretim elemanları böyle bir öğrenci profiliyle pek karşılaşmadığını ve bu sebepten ötürü de 

bunun kendileri üzerinde olumsuz bir etkiye yol açmadığını belirtmişler. Bu sonuçların 

bölümler arası farklı öğrenci profillerinden kaynaklı olduğunu da söyleyebiliriz bu noktada.  

Üçüncü grupta ise ailevi sebepler ile ilgili ifade başlıklarını gruplandırıldı ve sonuçlar şu 

şekildedir. 
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                   Grafik 5. Ailevi Sebepler 

Ailevi sebeplerden kaynaklı motivasyon sorunlarını ele aldığımızda ise her üç bölümün 

öğretim elemanları kendilerini her ne kadar etkilese de bunu derslerine yansıtmamaya özen 

gösterdiklerini belirtmiş olup, bölümler arası anlamlı bir fark saptanmamıştır. 

 

Anketin en son kısmında ise ekonomik sebeplerin hangi bölümlerdeki öğretim elemanlarının 

ne derecede etkilediğini görebiliriz. 

 

               Grafik 6. Ekonomik Sebepler 

Buradaki grafiği incelediğimizde diğer bölümlere göre İngilizce bölümü öğretim 

elemanlarının en başta yer aldığını görüyoruz. Bu ekonomik sebeplerin arasında yer alan ve 

en çok sebep gösterilen başlık ise maddi imkansızlıklardan dolayı kısıtlanması gereken 

akademik çalışmalar oldu, örneğin (sempozyum, kongre katılımı, makale yayınlama vs.) gibi. 

İngilizce bölümünden sonra Almanca bölümü öğretim elemanları da yine bunu etkili bir 

motivasyon kaybı olarak belirtmiş ancak Fransızca bölümü öğretim elemanları bu durumu 

düşük bir neden olarak belirtmiştir. 

 

Sonuç  

Son olarak burada tekrar tüm sonuçları ele alacak olursak söyleyebiliriz ki kişisel ve ekonomik 

sebepler en çok İngilizce bölümündeki öğretim elemanlarının motivasyonunu olumsuz 

etkiliyor. Kişisel sebepler Almanca ve Fransızca bölümlerinin öğretim elemanlarının yarıdan 

biraz fazla kısmını etkilerken ekonomik sebeplerin sadece Fransızca bölümünde görev yapan 

öğretim elemanlarını en az etkileyen sebeplerden birisi olduğunu gözlemleyebiliriz. Yine 

İngilizce; 
26%

Almanca; 
64%

Fransızca; 
62%

İngilizce; 
85%

Almanca; 
73%

Fransızca
; 25%
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öğrenci profilinden kaynaklı sebepleri ele aldığımızda ise Almanca ve Fransızca bölümü 

öğretim elemanlarının ortalama %63 ü bölümlerinde okuyan öğrenci profilinden şikâyetçi iken,  

sadece İngilizce bölümünde çalışan öğretim elemanlarının %26sı bunu motivasyonlarını 

etkileyen bir sebep olarak gördüğünü dile getirmiş. Son olarak ailevi veya iş yeri dışında 

gerçekleşen olayların öğretim elemanlarının derse girme motivasyonu üzerinde etkili olan 

faktörleri ele aldığımızda, her üç bölümün öğretim elemanlarının bunu ders motivasyonlarını 

etkilemesine izin vermediklerini dile getirmiş ve sadece ortalama %12lik bir oran bu 

sebeplerden etkilendiğini belirtmiş. 

 
Grafik 7. Sonuçların Özeti 

Bu çalışma, üniversite dil bölümlerinde çalışan öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen 

faktörlerin ana hatlarını çizmeyi ve ardından bölümler arası farklılık var mı onu ortaya koymayı 

amaçlıyordu. Toplanan veriler, öğretmenlerin tutumlarına, görüşlerine ve gereksinimlerine 

ilişkin fikir vermektedir. 
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LANGUAGE PROBLEM AND SOLUTION SUGGESTIONS IN 

COMMUNICATIONİLETİŞİMDE DİL SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ 

Harran Üniversitesi 

Abstract 

American sociologist Charles Cooley explained communication in the early 1900's. 

Communication means the mechanism that exists and develops through human relations. The 

mechanisms in which human relations exist and develop, are the means of transmitting and 

preserving these symbols in space, in particular with all the symbols in the brain. 

Communication is collaboration, agreement and sharing, communication is a process, 

communication is a system of sending and receiving messages. A spoken word is a post, an 

image, or a sign. The message is the sender's signal, communication cannot be sent back, it is 

not possible to communicate. There is a relationship established in communication with the 

previous one. communication is interactive, communication is carried out by means of means, 

communication is in an environment, communication has an atmosphere. We define 

information as the process of generating, transferring and meaning. In this case, many events 

will be considered communication. For example, based on this definition, we can count the 

communication of two people to each other, or we can accept the communication of bees to 

each other where honey is found. In general, two systems are needed for communication to 

occur. These systems can be two people, two animals, two machines, one man and one animal, 

one man and one machine (a computer). It is possible to increase the options. Regardless of 

their qualifications, we accept the exchange of information between the two systems as 

‘communication’. Communication in particular, verbal communication, first of all, provides 

information to reach, as always, very general and inadequate understanding. Therefore, 

communication is first of all the possibilities of selection. The combination of communicative 

success means that the selection of actions will lead to perceived effective transfer of other 

factors. Therefore, in order for communication to be successful, other things must be carried 

beyond the information in communication. This requires the observation and action of one of 

the parties in communication to be part of the actions and observations of the other party. In 

Luhmann's thermology, it seeks to take one's own perception and action beyond communication 

as the cornerstone of the other's perception and action. This purpose is explained by Luhmann 

as follows: ‘understanding of communication does not mean that peace is adopted at all times. 

The main problem is that the students do not know the language. Teachers' effort, use of body 

language, approach style can help children to early learn their language early in their learning. 

Children feel themselves belonging to the school when they learn their own language, they are 

afraid of being passive. Teachers and other people can contact. Students who have language 

problems can be taught Turkish by their teachers in order to overcome this language problem 

when they start primary education and to be equal with the students who do not have language 

problems. This extracurricular education can be provided by the teacher in a pleasant 

environment by the teacher entering the courses using visual and audio materials outside the 

formal school. This activity can help both children getting used to school and warming up to 

the teacher and learning Turkish. 
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Özet 

Amerikalı sosyolog Charles Cooley 1900’ün başında iletişimi şöyle açıklamıştır: iletişim insan 

ilişkilerinin içinden geçerek var olduğu ve geliştiği mekanizma anlamına gelir. İnsan 

ilişkilerinin var olduğu ve geliştiği mekanizmalar özellikle beyindeki bütün semboller ile bu 

sembolleri mekân içinde iletme ve zaman içinde koruma yollarıdır ( araç ve yöntemlerdir ). 

İletişim beraberlik, anlaşma ve paylaşmadır, iletişim bir süreçtir, iletişim mesaj gönderme ve 

alma sistemidir. Söylenen bir söz bir yazı, bir görüntü veya bir işarettir. Mesaj gönderenin 

gönderdiği sinyaldir, iletişim geriye gönderilemez, iletişmemek mümkün değildir. İletişimde 

öncesiyle birlikte kurulan bir ilişki vardır. (proactive) iletişim etkileşimseldir, iletişim araçlar 

ile gerçekleştirilir, iletişim bir çevrede olur, iletişimin bir atmosferi vardır. İletişim amaçlı bir 

girişimdir  (Erdoğan, 2005: 43-62). 

Bilgiyi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlaya biliriz. Bu durumda pek çok 

etkinlik iletişim sayılacaktır. Mesela bu tanıma dayanarak iki insanın karşılıklı konuşmasını 

iletişim sayabileceğimiz gibi, arıların bal bulunan yeri birbirine bildirmelerini de iletişim kabul 

edebiliriz. Genel anlamda, iletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir. Bu sistemler iki 

insan, iki hayvan, iki makine yâda bir insan ile bir hayvan bir insan bir makine (bir bilgisayar) 

olabilir. Seçenekleri arttırmak mümkündür. Nitelikleri ne olursa olsun, iki sistem arasındaki 

bilgi alışverişini  ‘iletişim’  kabul ederiz (Dökmen, 2005: 18).  ’iletişim özellikle sözel iletişim, 

başta bir bilginin ulaşmasını, daima olduğu gibi çok genel ve yetersiz anlamda anlaşılmasını 

sağlamaktadır. Ancak burada seçimin, diğer algılama ve eylemlere yol açan öncüler olarak 

değerlendirilmesi söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla iletişimde her şeyden önce seçme 

olasılıklarının aktarılması gerçekleşmektedir. İletişimsel başarının sağlanması yani seçimlerin 

algılanan eylemlere yol açacak etkin bir biçimde aktarımı diğer faktörlere bağlıdır. Bu sebeple 

iletişim sürecini başarılı olarak nitelendirilebilmesi için iletişimde bilginin ötesinde başka 

şeylerin de aktarılması gerekmektedir. Bu da iletişimdeki taraflardan birinin gözlem ve 

eyleminin diğer kişinin eylem ve gözlemlerinin bir parçası olmasını gerekli kılar. Luhmann’ın 

termolojisinde iletişim anlamının ötesinde birinin kendi algılama ve eyleminin diğerinin 

algılama ve eyleminin temel hareket noktası olarak alması amacını gütmektedir. Bu amaç 

Luhmann tarafından şöyle açıklanmaktadır: ‘bir iletişimin anlaşılması hiçbir zaman huzurun 

benimsendiği anlamına gelmez. İletişimsel ‘başarı’ ile alıcının iletişimin seçici içeriğini 

(bilgileri) kendi davranışının öncüsü olarak üstlenmesini yani seçime diğer seçimleri 

ilişkilendirmesini ve böylece seçiciliğinde güçlendirilmesini ifade ediyorum’ Burada kendi 

davranışının öncüsü olarak üstlenmek şu anlama gelebilir: direktifler doğrultusunda davranmak 

ve aynı şekilde belirli bir bilginin isabet edeceği koşulu altında algılamak, düşünmek ve diğer 

süreçleri işlemektir (Gökçe, 2003: 85). Temel sorun öğrencilerin dil bilmemeleridir, 

öğretmenlerin çabası, beden dilini kullanması, yaklaşım tarzı çocukların dili erken öğrenmesine 

çocuklar arasındaki başarı düzeyini eşitlemesine yardımcı olabilir. Çocuklar dili öğrendikçe 

kendilerini okula ait hisseder, pasif olmaktan kurtulur. Öğretmen ve diğer kişilerle iletişime 
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geçebilir. Dil sorunu olan öğrenciler ilköğretime başladıklarında bu dil problemini aşmak ve dil 

problemi olmayan öğrencilerle eşit seviyeye gelebilmeleri için okulda kendi öğretmenleri 

tarafından Türkçe öğretilebilir. Bu okul dışı eğitim okul resmiyeti dışında görsel ve işitsel 

materyaller kullanılarak derslerine giren öğretmen tarafından zevkli bir ortamda verilebilir. Bu 

faaliyet hem çocukların okula alışmaları hem öğretmene ısınmaları hem de Türkçe 

öğrenmelerine yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Dil Sorunu, Eğitimde İletişim 

 

INTRODUCTION 

Communication, in particular verbal communication, ensures that, in the first place, the 

achievement of an information is always understood in a very general and inadequate sense. 

However, the choice is not considered to be the pioneers leading to other perceptions and 

actions. Therefore, in communication, above all, the possibilities of choice are transferred. 

Ensuring communicative success, in other words, is dependent on other factors, such as the 

effective transfer of elections to lead to perceived actions. For this reason, in order to qualify 

the communication process as successful, it is necessary to transfer other things beyond the 

knowledge in communication. This requires the observation and action of one of the parties in 

communication to be part of the actions and observations of the other party. In Luhmann's 

thermology, it seeks to take one's own perception and action beyond communication as the 

cornerstone of the other's perception and action. This purpose is explained by Luhmann as 

follows: ‘understanding of communication does not mean that peace is adopted at all times. 

Communicative ‘success’ means that the recipient assumes the selective content (information) 

of communication as the pioneer of his or her own behavior, that is, to associate other choices 

to the election, and thus to strengthen his or her selectivity.  

Assuming here as the pioneer of its own behavior can mean: acting in accordance with the 

directives and likewise perceiving, thinking and processing other processes under the condition 

that a given information will be hit (Gökçe, 2003: 85). 

Types Of Communication 

1- Oral Communication: 

Verbal communication is the whole of the relationship established by the written symbols or 

words. Oral communication in interpersonal communication is sound and ear-based 

communication. In addition to the sound, the sound wave will move to produce sound, and the 

sound is needed in the human and the organs that perceive the sound are needed. The word is 

not the communication itself; The word is not communication. It is a tool for the establishment 

and execution of the relationship. To establish a relationship with the contract is made. Thus, 

the so-called tool can be an integral part of the nature of the relationship and communication 

rather than a simple set of words or words (Erdoğan, 2005: 198).  



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
128 

 

2- Non-Verbal Communication 

Non-verbal communication is the transfer of individuals ' feelings, thoughts and wishes through 

various means to others, consciously or unconsciously. Facial expression (anger, anger, 

curiosity, etc.) movement and gestures that reflect feelings and thoughts (walking and posture, 

etc.). Most of the communication activity consists of non-verbal communication. Non-verbal 

communication is a bit more difficult to understand because it is based on gestures, body 

movements, variations in tone and other non-verbal thought transmissions. In general, 

nonverbal people are better than words that say the person's secret feelings and thoughts. 

Behavior is not controlled as easily as words. For this reason, they put feelings and thoughts 

more appropriate to the truth. In the 7-year study, 60.0% of the messages in communication are 

30% with the body.It has been determined that 10.0% of the’ voice ' is being conveyed in words. 

Communication facial expressions, eye contact and body posture are used as an important part 

of the conversation. Effective communication depends on one's non-verbal communication 

skills. 

LANGUAGE AS A COMMUNICATION TOOL 

The phenomenon of communication takes place through language. Thanks to language, we can 

relate to people who lived long before us, as well as people who live far away from us. The 

relationship is a partnership of emotion and thought. In addition to providing communication 

between generations, language also provides our nation's unity. Language is very important in 

communication. These functions of language are described under two headings: language and 

social environment. People have the opportunity to visualize the dimensions of social reality 

that are not present by means of symbols, or objects or objects that are not visible in concrete 

or outside the perception field. Without the symbols, it is certain that communication will not 

be possible. Humans interact directly and indirectly with their environment through a 

particularly created symbol system. In other words, people can see their natural environment 

directly, perceive this environment, this environment is prevented by means of icons to continue 

their lives. For this reason, the symbolic environment can be considered as an auxiliary frame 

that acts as a filter for the natural environment. the language is not only a more or less systematic 

record of the different parts of the life that appears to be related to the individual, but rather 

functions as a comment filter or window between the individual and his / her environment. In 

this context, language directs us not to perceive or perceive things around us in a certain way, 

and thus our view of the world perceives the objective environment differently from society to 

society and from culture to culture in accordance with the concepts of their culture (Gökçe, 

2003: 115-119). 

LANGUAGE AND EDUCATION 

Language and education 
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The official language in Turkey is Turkish. But in our country where many cultures live 

together, it is quite natural to talk about it as a product of it (Kurdish, Arabic, Laz, Circassian 

etc.). The groups with different ethnic backgrounds in many regions of our country live their 

own cultures, live their lives in the framework of their own traditions and customs, and 

communicate with each other in their own language. Children born and raised in this society 

learn the language spoken by their parents and other people around them, not Turkish as their 

mother tongue. The child (Kurdish, Arabic) who speaks a different language in his home and 

in his near vicinity speaks Turkish, and speaks Turkish. For this reason, the child faces 

difficulties in following the lessons in the school. But when he finished primary school he can 

speak Turkish as necessary. 

 This is an inequality of opportunity for this child compared to the Turkish-speaking regions. 

Because the western students of the age of the child are now passed to the information age, but 

he will have acquired the ability to learn Turkish only. This has a negative impact on the future 

education life (Tezcan, 1997: 118). The child who uses a different language than the school at 

home does not know the language of education or comes to school with little or no knowledge. 

In this case, these children have many linguistic-communicative difficulties. These difficulties 

come from the fact that children do not know the language used in interaction and learning at 

school. The problems of children who speak two languages are due to the fact that they do not 

know the dominant language and culture well. Strong bridges should be established between 

mother tongue, official language and foreign language concepts. It is no doubt the educational 

institution that will establish these bridges and will provide these passages between languages. 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

There is a great communication between the student and teacher in the countryside, depending 

on the language. There is no healthy, convenient communication between the student and the 

teacher because the language he / she speaks in the family is different from the language of the 

teacher and education. Therefore, the success of the students who know and do not know the 

language in which the teacher speaks in class is not equal to the performance. The levels of 

communication with the teacher are not the same. The way he looks at the teacher, the way he 

looks at the lessons is different. The teacher can enter into a more comfortable, constructive 

communication with the learner who speaks Turkish and conclude the communication 

positively. However, he or she may not be able to communicate in a healthy way with a student 

who has not yet been able to speak the same language in primary education. The level of 

communication can affect most of the student's next life. He's guiding the student's future. If 

the instructor does not achieve a level of communication with the child in the school age, when 

he / she starts to live, the child's antipathy from school to teacher can be formed and he / she 

can get away from school and cool down. 

The teacher should be able to use the body language, which is another method of 

communication, with the students who cannot speak the same language in the classroom. 

This method may be body language. 
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He can teach a lot of things by pointing. Students will be able to convey their feelings and 

thoughts of sincerity with gestures and mimics and create a sense of belonging to the school 

in the body language. 

By an effective teacher, the problem can be taken into the school by analyzing correctly and 

paying attention to the child. 
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THE ROLE OF THE INFORMATION SOURCES IN THE CONSUMER’S 

PURCHASING DECISION PROCESS 

TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNDE BİLGİ KAYNAKLARININ ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ 

Harran Üniversitesi 

Abstract 

The buying behavior is the whole of the action of receiving goods or services for the history of 

the market. For this reason, the consumer market is defined as the consumer market for the 

purpose of individual consumption. In recent years, the development of internet technologies, 

new media usage rates and increase in time, large-scale changes in social life, increase of 

competitive environment, strengthening customer relations, effective participation of people in 

social life, increase in production it made it difficult for them to decide which way to buy. 

However, he takes action to buy people or services with a positive or negative decision by 

personalizing everything. This decision can sometimes be made consciously and sometimes 

unconsciously. As a result of the purchase, the individual is satisfied with the goods or services 

he / she bought or may not be satisfied. This process can be expressed as the consumer's 

purchasing process. In this process, the consumer enters information. Determines the problem, 

the need. It also analyzes the products of other competitors that sell the goods and services it 

has set for purchase. After all these processes, goods or services are purchased. Bir sonraki 

süreç değerlendirme aşamasını içerir. On the other hand, the main purpose of marketers; strong 

competition is to meet the needs of customers or guests who are their target audience, by 

offering solutions to their expectations. Another main objective of the enterprises is to make 

money from satisfied customers and also to make them become loyal customers. As this cycle 

continues, the company will be able to continue its existence. The purpose of marketing 

professionals in the new age is to be able to accurately analyze the external factors affecting the 

customers/guests ' needs, how they choose their needs, buying behavior and decision making 

processes, and to advance one step ahead of their competitors. However, the prevalence of the 

Internet and the use of social media make the control of human behaviors difficult. The increase 

in Internet usage, the penetration of smart phones into pockets, the proliferation of WiFi usage 

points has made consumers susceptible to many impacts. This rapid change and external 

interaction made it difficult for the consumer to be recognized. From the moment the 

consumer's need arises, the consumer engages in intensive research. Consumers constantly 

investigate, but they cannot always make the right decisions when deciding. Sometimes they 

make their decisions in the last minutes, and sometimes they are in a hurry with the influence 

of the information sources around them. In this study, these effects will be discussed. 

Keywords: Consumer, Process of Consumer Buying Decisions, Consumer Behaviour 

 

Özet 
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Satın alma davranışı tüketicinin kendisi için mal ya da hizmet alması eyleminin bütünüdür. Bu 

nedenle bireysel tüketim maksadı ile mal veya hizmet satın alan kişilerin oluşturduğu pazara 

tüketici pazarı adı verilir. Son yıllarda internet teknolojilerinin gelişimi, yeni medya kullanım 

oranları ve sürelerinin artması, sosyal yaşamda meydana gelen büyük köklü değişimler, rekabet 

ortamının artması, müşteri ilişkilerinin güçlenmesi, insanların sosyal yaşama etkili katılımı, 

üretimin artması tüketicilerin hangi ürün veya hizmeti ne zaman, neden, ne kadar hangi yollarla 

satın alacaklarına karar vermeleri zorlaşmıştır. Fakat her tüketici birey olumlu veya olumsuz 

bir kararla ihtiyacı olan mal veya hizmeti satın almak amacı ile harekete geçer. Bu karar kimi 

zaman bilinçli kimi zaman da bilinçsizce gerçekleşebilmektedir. Satın alama sonucunda birey 

satın aldığı mal veya hizmetten memnun kalır veya memnun kalmayabilir. Bu süreç tüketicinin 

satın alma süreci olarak ifade edilebilinmektedir. Bu süreçte tüketici bilgi arayışı içerisine girer. 

Problemini, ihtiyacını belirler. Aynı zamanda satın almak için belirlediği mal ve hizmeti satan 

diğer rakip firmaların da ürünlerini analiz eder. Tüm bu süreçlerden sonra mal veya hizmet satın 

alınır. Bundan sonraki süreç değerlendirme aşamasını kapsamaktadır. Diğer taraftan 

pazarlamacıların temel amacı; yaşanan güçlü rekabet içerisinde hedef kitlesi olan müşteri veya 

misafirlerinin ihtiyaçlarına, beklentilerine çözümler sunarak onları memnun edebilmektir.  

İşletmelerin bir diğer temel amacı memnun olan Müşterilerden para kazanmak ve aynı zamanda 

onların birer sadık müşteri olmalarını sağlamaktır.  Bu döngü devam ettikçe firma varlığını 

sürdürebilecektir. Pazarlama uzmanlarının amacı yeniçağda müşterilerin/misafirlerin neye 

ihtiyaçları olduğunu, ihtiyaçlarını nasıl seçtiklerini, satın alma davranışlarını, karar verme 

süreçlerinde etkilendikleri dış etkenlerin neler olduğunu doğru şekilde analiz edebilmek ve 

rakiplerinden bir adım öne geçmektir. Fakat rekabetin yoğun olduğu günümüzde internetin 

yaygınlaşması, sosyal medya kullanımın atması insan davranışlarının kontrolünü oldukça 

zorlaştırmaktadır. İnternet kullanımının artması, akıllı telefonların ceplere kadar girmesi, wifi 

kullanım noktalarının çoğalması tüketicileri birçok etkiye açık hale getirmiştir. Bu hızlı değişim 

ve dış etkileşim tüketicinin anlaşılmasını, tanınmasını güçleştirmiştir. Tüketicinin ihtiyacı 

meydana çıktığı andan itibaren tüketici yoğun bir araştırma içerisine girer. Tüketiciler sürekli 

araştırır fakat karar verirken her zaman doğru kararlar vermeye bilirler. Bazen kararlarını son 

dakikalarda verirken bazen de etrafındaki bilgi kaynaklarının etkisi ile acele ile verirler. Bu 

çalışmada bu etkilerin neler olduğuna değinilecektir. 

Anahtar kelimeler: Tüketici, Tüketici Satın Alma Karar Süreci, Tüketici Davranışı 

 

INTRODUCTION 

One of the most important issues of the producers and marketers in the new century is the ability 

to access the consumer. One of the biggest reasons for this is the competition experienced in 

the market. Producers should choose the right strategy to reach consumers and use new 

marketing methods. There are many ways to reach consumers directly and effectively. 

Decisions by marketers and producers affect consumers. They can be implemented with new 

media channels as well as traditional communication channels. Some of these methods are cost-

effective and others are cost-effective. People are buying for different reasons. These reasons 

are primarily to meet their needs, to provide benefit to them with the product or service they 
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have purchased, and to be satisfied. The purchase decision is a personal experience. The person 

is influenced by some factors in buying behavior. This can change the purchasing decision of 

people. Consumers can be affected by people, environment, changes and relatives. One of these 

sources is mouth to mouth marketing. The mouth to mouth marketing system is a social 

marketing method. This method is quite cheap. It is also one of the most effective methods. It 

is an unofficial method. It is a reliable resource. Because there is binary communication, the 

return is also fast. In general, the consumer is exposed to certain factors before making a 

decision. As a result, he makes his own evaluations and then makes decisions. 

 

CONSUMER CONCEPT 

In the marketing literature, the word “consumer” means people, institutions and organizations 

who need to be satisfied, who want to spend money and who want to spend money (Mucuk, 

2004: 66). The consumer is the most difficult and complex element of the marketing system. 

There are two important reasons for this. The first reason is the difficulty in measuring and 

evaluating human behavior. The second reason is the determination of human behavior by both 

internal and external factors. (İslamoğlu, 2003: 7). Consumer is a person who buys or has the 

capacity to buy goods or services offered for sale by marketing theories in order to satisfy the 

needs, wishes or wishes of the individual or the household (Nicosia, 1996: 29). Consumer 

behavior is explained by various purchasing process models and approaches. If we consider the 

issue with an approach that considers purchasing as problem solving, the person who performs 

the buying action, ie the buyer, acts in five stages. First of all, the consumer feels the need for 

it. Then it determines its alternatives to meet this need. It evaluates the list of alternatives in 

terms of benefits, cost and convenience. As a result of the evaluation, the consumer decides to 

purchase goods and / or services deemed necessary and this process completed (Mucuk, 2004: 

90). Factors affecting consumer purchasing decision; socio-cultural factors such as family, 

social class, culture, counseling group, motivation, perception, learning, attitudes and beliefs 

and personality, such as psychological factors such as age, gender and marital status can be 

examined in three main topics. After all these factors have been dealt with, marketers should 

take great care in resolving consumer behavior, carefully determine the common characteristics 

of purchasers and the factors that affect consumer preferences, behavior and decisions. (Kotler, 

2000: 199). Analysis of consumer behavior is an extremely important issue for marketers 

(Khan, 2006: 5). Consumer behavior covers many foundations. Consumer behavior is a concept 

consisting of processes that include selecting, purchasing, using and holding products, services, 

ideas and experiences to meet the needs and desires of individuals or groups (Solomon, 995: 

7). 

 

FACTORS AFFECTING CONSUMER BUYING BEHAVIOR 

Consumer behavior is the most important factor affecting marketing activities. In order to 

maintain marketing activities, it is necessary to know and analyze consumer behavior well. 
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Consumer behavior affects both the product and the product life cycle. Marketing activities are 

directed according to consumer behavior. Consumer buying behavior is considered as an 

important factor in the process of collecting information (File et al., 1994). Information 

resources are divided into two groups: internal and external. Internal information sources are 

generally accessible by scanning memory  (Murray, 1991). External informations (family, 

friends, relatives, and acquaintances information) (Bansal and Voyer, 2000). Commercial 

(advertising, salesperson, product packaging, appearance) and professional information 

resources (articles, books, internet etc.) (Hawkins, et al., 2000: 29). Informing other recipients 

is the result of purchasing and using the goods or services. 

It is possible to collect factors that affect consumer behavior in the following headings:  

(Durmaz, 2008: 36)  

1- Cultural Factors: Cultural values passed from generation to generation are meaningful 

symbols that form ideals, attitudes, and human behavior. It is the most important factor 

determining human needs and behaviors is a collection of behaviors shared and learned by the 

members of a particular community. Cultural factors are classified under three sub-headings: 

culture, sub-culture and social class. 

2 Social Factors: They are real or imagined individuals or groups that have a significant impact 

on individuals ' assessment, decision-making or behavior. They are people who have a social 

impact on others because of their special abilities, knowledge, personality and other 

characteristics within the reference group. 

Leaders of thought: 

1- They're technically enough, 

2- Previously reviewed the product information, evaluated and synthesized. 

3)- They are socially active and connected to the group they belong to. 

4)- Values and beliefs are similar to consumers.   

5)- They are usually among the people who bought the product first. Therefore, they risk. 

Social factors are classified into three sub-headings: reference groups, family, roles and status. 

3)- Psychological Factors: It is the process of selecting, editing and interpreting information 

to make sense of the individual's environment. Psychological factors, motivation, intuition, 

learning, perception, attitude, personality, beliefs and attitudes are classified as. 

4- Personal Factors: One of the important factors affecting consumer behavior is personal 

factors. The main theme of this study is personal factors, which are part of behavioral factors, 

and are presented in more detail. It is about how a person spends his time and money. 

Individuals from the same subculture, social class and professions can have very different 

lifestyles. Life style is shaped by psychographic features. It requires the measurement of the 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
135 

consumer's basic (activity, interest, idea) dimensions. Activity (business, hobby, shopping, 

sports, social events), interest (food, fashion, family, leisure time), idea (about themselves, 

social issues, business, products). Life style is more than an individual's social class or 

personality. It is the profile of the entire structure associated with the individual's actions and 

interactions.  

CONCLUSION 

Service consumers want to obtain information from personal sources in order to reduce the risk 

of pre-purchase and uncertainty arising from the abstraction of the service. Thus, they attach 

importance to ear-ear communication in personal resources. Therefore, consumers can be 

affected by all ear-to-ear communication resources (family members, relatives, friends, 

acquaintances and other customers) when making a purchase. Based on these evaluations, the 

purpose of the study is to measure the effects of communication from the ear to the ear in the 

service sector and the consumer's tendency to create communication from the ear to the ear as 

a result of the level of satisfaction. The information that a customer may provide to the people 

around him for the service he / she is satisfied with, and the willingness to direct this information 

to the behavior of buying or not to buy others is determined at three levels for each situation. 

In this context, satisfied customers, customer service provides expertise in the field. Similarly, 

even if the satisfied customer does not ask questions, he or she recommends the service to the 

people around him or tries to persuade him or her to purchase it, and the unsatisfied customer, 

on the contrary, enters into persuasion and advice communications to avoid the purchase. 

Therefore, in the event of dissatisfaction or lack of satisfaction, ear-to-ear communication does 

not start with the question of the consumer who wants to receive information only, but also 

provides the customer with the opportunity to explain the dissatisfaction situation to other 

people and make them benefit from this service. Based on all the results and findings obtained 

above, the external effects of input and output are actually a process that follows each other. A 

customer's information-based communication with the other can be a source of information for 

another consumer. This information may lead or distort the consumer. Therefore, service 

companies should adopt the importance of proper communication. In this respect, customer 

satisfaction, perceived service quality and communication with the customer should increase, 

provide feedback, and service delivery process should be reviewed and renewed continuously. 
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Abstract 

Friction Stir Welding (FSW) is received as popular for welding technique in latest time. It is a 

solid state welding technique and doesn’t gas and fume. It doesn’t need additional material. But 

the clamping of the workpieces plays an important role during the welding operation since it 

must prevent any deflection or movement of the specimens. Therefore, fixture is the most critic 

equipment for FSW.   

The aim of this research is to design a multi-variable, portable and fixed fixture. Results of the 

study may propose solutions for restriction measurement, fixing, vibration problem and 

temperature based problems. Proposed fixture technique is an adaptable type for all milling 

machines and CNC machines. Different types of materials like (various measure thickness, long 

and wide) plates, sheets, sections and positional welding can be easily welded by this technique. 

It is known that the properly fixed and welding parameters play a vital role to provide the 

desired welding quality. Most important parameter is to fix specimens during welding so that 

this study focuses on the producing the best set up and design best way to fix various specimens.  

 

Keywords: Friction stir welding, fixture, clamps, design, manufacture 

 

Introduction 

Solid state joining and processing technologies are emerging to be commonplace in industries 

to join softer metal alloys which are difficult to join using conventional fusion welding 

techniques. FSW, invented in 1991 at The Welding Institute, UK [1], is arguably the most 

successful solid state joining technology. FSW does not use filler material, leading to 

considerable weight reduction. Within 27 years of invention, FSW has been proven to beat the 

cutting edge of joining high strength aluminium alloys, meant for application in automobile and 

aerospace sectors, while also savoring partial success in the joining of other metallic alloys 

[2,3]. Considering the remarkable success of FSW, the friction stir concept has been further 

modified, improved and reconstruct to develop various novel material joining and processing 
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technologies which is gradually enabling transfer of technological feasibility to other high 

strength structural materials and sophisticated applications [4,5].  

FSW is considered to be the most significant development in metal joining in decades and in 

addition, is a “green” technology due to its energy efficiency, environmental friendliness, and 

versatility [6-8]. 

Many various engineering industries will give importance for aluminum and aluminum based 

alloys. FSW was initially applied to aluminium alloys [9-11]. A non-consumable rotating tool 

with a specially designed pin and shoulder is inserted into the abutting edges of sheets or plates 

to be joined and traversed along the line of joint. The parts have to be suitably clamped rigidly 

on a backing bar to prevent the abutting joint faces from being forced apart. The length of the 

pin is slightly less than the required weld depth [12]. The plunging is stopped when the tool 

shoulder touches the surface of the job. The tool shoulder should be in intimate contact with the 

work surface. The function of tool is heating of workpiece, and movement of material to 

produce the joint. The heating is accomplished by friction between the tool and the material. 

G. C. Jadhav and Dr. R. S. Dalu, Biswajit Parida, Shiv Dayal Vishwakarma and Sukhomay Pal 

[11] developed an instrumented setup with clamping system for a vertical milling machine for 

FSW operations and measured the process forces. The strains were all analyzed using 

Wheatstone Bridge. They developed and fabricated a milling fixture for FSW. 

Mokhtar Awang, Sajjad Raza Khan and Bilal Ghazanfar [12] have designed and fabricated an 

adjustable angle fixture to facilitate tilting of tool in a CNC milling machine with fixed spindle 

head. In particular milling machines the head is fixed, so the base can be tilted at a particular 

angle for FSW to occur. Suleiman Alali and Niranjan Kumar Injeti [13] have designed and 

fabricated a fixture design for a milling machine to perform the function of FSW and to 

eliminate the exit. They analyzed the need of a better exit hole in a fixture and designed the 

fixture al lowing the easier exit of the work piece. P. Cavaliere, G. Campanile, A. Squillace 

[14] studied the effect of welding parameters of AA 6056 joints produced by FSW. Their effects 

on the fixture due to the process parameters are also determined.  

An inappropriate rate of heating can result in the formation of FSW defects such as lack of 

penetration, lack of fusion, tunnels, voids, surface grooves, excessive flash, surface galling, 

nugget collapse and kissing bonds [15]. These defects are sometimes divided into volumetric 

flaws and weld line flaws [16]. 

 

Experimental Procedure 

Materials 

Fixture is the most important matrix for FSW. Because fixture is effected by force, temparature 

and joints with specimens. Fixture and its material are DIN C35 steel. It is shown in Table 1. 

After defining fixture material, 3 sheet steel (40x60x500 mm) and 8 sheet steel (5x40x100 mm) 

were cut off for making the fixture. This material has high strength and toughness to resist force, 

pressure and temperature during the FSW operation.   

 

Table 1. The chemical composition of the fixture’s material. 

C Mn Si P S 

0,35-0,44 0,60-0,90 0,10-0,30 Max 0,04 Max 0,05 
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Fixture and Clamp Design 

The fixture is criticial for FSW however there isn’t sufficient details of fixtures and fixure’s 

tool in literature.  

The aim of this study is to explain details of parameters of manufacture techniques and show 

the best parameters of fixtures and tools. The main reason for having appropriate clamps or 

fixtures is to prevent the specimens from moving through welding. To obtain good stability 

during the process, we must avoid vibration and since any deflection or major vibration would 

affect the quality of the weld [15]. 

Proper clamp and fixtures must be used to prevent vibration of specimens during welding.  

Fixure is designed by the Solidworks software program. The dimension of the fixture is in 

milimeter (mm). The design is shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Solidworks’ design of the fixture. 

 

Manufacturing 

The fixure is manufactured using milling and turning machines with various techniques. Fixture 

manufacturing steps are as shown below. 

As a first step, side plates were manufactured by milling machine. After, middle plate was 

manufactured by the same machine.  All plates clamped on milling machine.  

Total width of sides are 60 mm, fixture’s total length 460 mm and fixture’s thickness 28 mm. 

Drilling operation was done using tool drill in different sizes for each design specification. Two 

holes at the centre were drilled using 12 mm drill which fixes Fixture. It is shown in Figure 2a 

Six holes of small diameter on either side were drilled using 10 mm drill which ties samples. . 

It is shown in Figure 2b. 

Surface finishing is done using grinding operations. Surface grinder was used for removing the 

roughness and providing the desired tolerance. After performing all these operations, fixture is 

produced as shown in Figure 2. 
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 Fig. 2.   a. Fixture clamp to millig table, b. Fixture tools for fix samples.  

 

Results and Discussion 

Fixture is a crucial tool for FSW. Because, if specimens aren’t properly fixed during welding 

operation, specimens could move or vibrate, so that specimens can’t joint. If the samples are 

not well fixed to the fixture, this will result in many welding defects. Some of them are lack of 

penetration, lack of fusion, tunnels, voids, surface grooves, excessive flash, surface galling, 

nugget collapse and kissing bonds. These defects are sometimes divided into volumetric flaws 

and weld line flaws. To provide solution, this study aims to design the best fixing. As a result, 

researcher manufactured a fixture tools. 

Each parts have beading defecting that can embedded in housings of milling machine’s 

worktable. This bearings don’t allow to move clockwise or counter clockwise of fixture. In 

addition, screws of clamps don’t allow moving of fixture’s welding direction. For that 8 clamps 

are manufactured to pull the specimens on the fixture. So, specimens fix between fixture and 

clamps with screw. It is shown in Figure 3. 
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Fig. 3. Specimens fixed between fixture and clamps with screw. 

 

The aim of this research is to design a multi-variable, portable and fixing fixture. The fixture 

can use all worktables of CNC and milling machines. High temperature is a problem about 

fixture design and welding quality.  To solve this problem the fixture is designed as three parts. 

Middle plate can support specimens for without distortion. There are two spaces between side 

plates and middle plate. The space prevents increasing temperature. So the specimen’s 

temperature can’t reach high level which is able to change mechanical properties of welding 

specimens. The fixture should be such that it should withstand the forces and rising temperature 

during welding process without distortion in shape [17]. 

The fixture are designed for variable dimensions of specimens. So, different long sheets and 

different thickness sheets can joint with FSW. The fixture has four different faces. Explicitly, 

each side has four different dimension faces. Faces can be easily changed and different 

measures of specimens can be used.  Fixture’s parts are embedded in worktable of milling 

machine. 

This fixture can clamp specimens which is thickness from 1 mm to 10 mm. If the fixture’s side 

tables are changed on the milling machine worktable, 800 mm wide specimen can be welded.  

The fixture’s total long is 460 mm. Different kind of fixtures like longer than 460 mm may be 

produced by using similar procedures given in this study 

 

Conclusions  

Fixture and its tool’s material are designed and manufactured. 

The clamping of the work pieces play important role during welding since any deflection or 

movement of the specimens must be prevent  
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If specimens move or vibrate during FSW, specimens can’t join. In this study, the best multi-

variable, portable fixable fixture was designed and manufactured for this problem. 

Fixture has high strength and toughness to resist force, pressure and temperature during FSW.   

Sides and middle plate can support specimens without distortion.   

There are two spaces between side plates and middle plate. These spaces bulk prevents the 

increasing temperature. 

Different sheets in length and thickness can be joint with FSW. 

The fixture can be used in all milling machines and CNC machines.  

Finally, By this fixture may solve dimension, fixing and vibration problems. 
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Özet 

Elektrik sektörü alanında yeni yöntemlerin geliştirilmesiyle birlikte, uygulama alanlarının da 

sürekli yaygınlaştığı görülmektedir. Bununla beraber iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları 

ve iş kazaları ihtimalleri de artmaktadır. İşyerlerindeki, çalışma ortamı, üretim süreçlerinin 

yetersiz ve olumsuz şartları, çalışanların sağlıklı yaşama ve çalışma hakkını tehdit etmektedir. 

İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu oluşacak maddi ve manevi kayıpları önlemek için iş 

sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir. İş kazaları ve 

meslek hastalıklarının sayısının azaltılması için iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek 

risklerin doğru değerlendirilerek tanımlanması, kontrol yöntemlerinin doğru şekilde 

uygulanması, üretim sürecindeki gelişmelerin bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve güvenlik 

önlemlerinin arttırılması ile birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi 

mümkündür. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda etkili tedbirler alınmasıyla iş kazaları 

azaltılabilecektir. İş kazalarının sebeplerinin bilinmesi, iş kazalarına ilişkin çözüm önerileri 

sunmaya yardımcı olacaktır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 4-1/a maddesi kapsamında 

sigortalı olan elektrik makineleri ve donanımları alanında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu 

geçirilen iş göremezlik süreleri (gün) ve cinsiyet parametreleri incelenip, Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun yayımlamış olduğu son altı yıllık verilere dayanılarak oluşturulan istatistiki 

dağılımı da göz önüne alınmıştır. Bu araştırma, elektrikli makine bakımı yapan işletmelerde 

çalışan işçilerin, elektrikli makine bakımlarında oluşan iş kazalarına ilişkin problemlerin 

belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmaya İstanbul Anadolu yakasındaki elektrikli makine 

ve bu makinelerin bakımlarında  faliyet gösteren, tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 12 firma 

ve bu firmalarda çalışan 100 personel katılmıştır. Firma çalışanlarının konuya ilişkin görüşleri 

anketle belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Elektrik Sektörü, Risk Etkenleri, Personel 

Görüşleri, İş Kazaları 

 

Abstract 

With the development of new methods in the field of electrical industry, it is observed that the 
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application areas are also becoming widespread. In addition, the possibility of occupational 

safety & security and occupational diseases & accidents are increasing. Workplaces working 

environment and inadequate & negative conditions of production process threaten employees 

health and rights. Business accidents and occupational diseases are expected to occur in the 

business world. So business owners must take safety measures to prevent the loss of pecuniary 

loss and intangible damages. For reducing the number of occupational accidents and diseases, 

causes of occupational accidents and diseases, accurate determination of risks, clarification, 

correct methods of control, methods of making production, and making the board of directors 

are should taken care of. Effective measures for workers' safety and security, work-related work 

may be reduced. Knowing the causes of work accidents, will help to offer solutions. 

For the study which works maintenance of electrical machinery, 12 companies and 100 

employee were selected randomly from Istanbul. Company employees opinions about the 

subject were determined by questionnaire. 

 

Keywords: Occupational Health and Safety, Electricity Sector, Risk Factors, Personnel 

Opinions, Work Accidents 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği ve iş kazaları sorunları giderek 

artmaya başlamıştır. İşyerlerindeki, çalışma ortamı, üretim süreçlerinin yetersiz ve olumsuz 

şartları, çalışanların sağlıklı yaşama ve çalışma hakkını tehdit etmektedir. 

İş kazaları, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından “işten kaynaklanan ve ölümcül veya 

ölümcül olmayan bir yaralanmayla sonuçlanan olay” olarak tanımlanmaktadır (ILO, 2015). 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 3. maddesinde ise iş kazası “işyerinde veya işin 

yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya 

da bedenen özre uğratan olay” şeklinde ifade edilmektedir [1].   

Daha sonra yapılan tüm tanımlar; WHO ve ILO örgütlerinin yapmış olduğu bu tanım 

çerçevesinde genişletilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ekonomik boyutları bir yana sosyal 

boyutları itibariyle de ülke kalkınması açısından hayati öneme haiz toplumsal bir olgudur. 

Sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı daha verimli çalışmanın ön koşuludur ve özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde toplumsal kalkınmanın belirleyici unsurları arasında yer almaktadır 

[2]. İş kazası ve meslek hastalığı sadece çalışanı etkilememekte, çalışanın ailesini, yakınlarını, 

iş arkadaşlarını, işvereni, devleti ve dolayısıyla bütün ülke ve toplumu etkilemektedir. Bu 

durumun önüne geçilebilmesi için çeşitli önlemlerin alınması gerekliliği oluşmuştur. Bu 

nedenle de çalışanların çalıştıkları ve yaşadıkları çevrede iş sağlığı ve güvenliği konusu 

üzerinde önemle durulmalı, çalışan ve işverenin iş güvenliği, meslek hastalıkları ve iş kazaları 

hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

İş kazası ve meslek hastalığının, insan hayatını ve sağlığını tehdit etmesini ve işletmeleri maddi 

ve manevi ağır kayıplarla karşı karşıya bırakmasını önleyebilmek için çağdaş sağlık ve güvenlik 

anlayışı ilkelerine uygun olarak, korumanın ve önlemenin daha etkili, kolay ve ucuz olduğu 

yaklaşımının benimsenmesi, işçi-işveren ve devletin iş birliğinin sağlıklı bir şekilde sağlanması 
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gerekmektedir [3].  

Diğer taraftan, Türkiye’de de  iş kazası sorununun geçmişten günümüze ciddi boyutlarda 

olduğu dikkat çekmektedir. Türkiye’de 1946-2005 yılları arasında 142.469 kişinin iş kazası ve 

meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Daha yakın dönemlere 

bakıldığında, Türkiye’de 2007-2015 yılları arasında iş kazaları sonucu 11.205 çalışanın 

yaşamını kaybettiği görülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2016 yılı verilerine 

bakıldığında ise, 286.068 iş kazasının yaşandığı ve bu kazalarda 1369’u erkek ve 36’sı kadın 

olmak üzere 1405 çalışanın yaşamını kaybettiği görülmektedir. 2016 yılında iş kazalarına bağlı 

olarak yaşamını kaybedenlerin sayısı 2015 yılı ile karşılaştırıldığında yaklaşık %11’lik bir artış 

göstermiştir [1]. 

Türkiye'de her yıl yaklaşık 77.000 iş kazası meydana gelmekte, bu kazalarda 1.000'den fazla 

işçi hayatını kaybetmekte, 5.000'den fazla da işçi de sakat kalmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliği 

konusunda etkili tedbirler alınmasıyla iş kazaları azaltılabilecektir. İş kazalarının sebeplerinin 

bilinmesi, iş kazalarına ilişkin çözüm önerileri sunmaya yardımcı olacaktır [3]. Bu çalışmada 

da elektrikli makine bakımı yapan işletmelerde çalışan işçilerin, elektrikli makine bakımlarında 

oluşan iş kazalarına ilişkin problemlerin belirlenmesini amaçlanmıştır. 

 

ELEKTRİK ELEKTRONİK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARI VE 

MESLEK HASTALIKLARININ SON 4 YILDAKİ (2014-2017) İSTATİSTİKLERİ 

Elektrikli makinelerin ve donanımların onarımı alanına ait iş kazaları ve meslek hastalıkları 

verileri incelendiğinde son 4 yılda sadece 2017 yılında meslek hastalığı görülmüştür. İş kazaları 

bakımından 2016 yılında en fazla iş kazası yaşandığı ve 2017 yılında da en az iş kazası 

yaşandığı görülmüştür. Elde edilen veriler Şekil 1.’de gösterilmiştir. 

 

 

 
 

Şekil 1. Elektrikli Donanımların Onarımı Alanına Ait İKMH- 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a 

Maddesi Kapsamındaki Sigortalılardan  İş Kazası Geçiren ve Meslek Hastalığına Tutulan 

Sigortalı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı [4]. 
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Veriler incelendiğinde 2014 yılından itibaren iş kazalarının giderek arttığı, 2017 yılında ise 

ciddi derecede azaldığı görülmüştür. Bunun yanı sıra elektrikli donanım ve makinelerin onarımı 

alanında meslek hastalığının yalnızca 2017 yılında yaşandığı görülmüştür. Son 4 yıla ait 

ayrıntılı veriler şöyledir: Elektrikli makinelerin ve donanımların onarımı alanına ait 2014 SGK 

verileri incelendiğinde 372 erkek çalışan ve 3 kadın çalışan olmak üzere toplamda 152 çalışanın 

iş kazası geçirdiği görülmektedir. Bunun yanı sıra aynı sene içinde  çalışanların meslek 

hastalığına yakalanmadığı görülmüştür. 

 

Kaza günü 

(çalışır) 

 

Kaza günü 

(işgöremez) 

 

2 3 4 5 Toplam 

266 3 8 10 1 87 375 

 

 

Tablo 1.  Elektrikli Donanımların Onarımı Alanına Ait İKMH- 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a 

Maddesi Kapsamındaki Sigortalılardan  İş Kazası Geçiren ve Meslek Hastalığına Tutulan 

Sigortalı Sayılarının Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Dağılımı, 2014 [4]. 

 

Elektrikli makinelerin ve donanımların onarımı alanına ait 2015 SGK verileri incelendiğinde 

582 erkek çalışan ve 3 kadın çalışan olmak üzere toplamda 585 çalışanın iş kazası geçirdiği 

görülmektedir. Bunun yanı sıra aynı sene içinde  çalışanların meslek hastalığına yakalanmadığı 

görülmüştür. 

 

Kaza günü 

(çalışır) 

 

Kaza günü 

(işgöremez) 

 

2 3 4 5 Toplam 

385 6 21 22 9 142 585 

 

 

Tablo 2.  Elektrikli Donanımların Onarımı Alanına Ait İKMH- 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a 

Maddesi Kapsamındaki Sigortalılardan  İş Kazası Geçiren ve Meslek Hastalığına Tutulan 

Sigortalı Sayılarının Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Dağılımı, 2015 [4]. 

 

Elektrikli makinelerin ve donanımların onarımı alanına ait 2016 SGK verileri incelendiğinde 

626 erkek çalışan ve 9 kadın çalışan olmak üzere toplamda 635 çalışanın iş kazası geçirdiği 

görülmektedir. Bunun yanı sıra aynı sene içinde  çalışanların meslek hastalığına yakalanmadığı 

görülmüştür. 
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Kaza günü 

(çalışır) 

 

Kaza günü 

(işgöremez) 

 

2 3 4 5 Toplam 

447 11 25 29 5 118 635 

 

 

Tablo 3. Elektrikli Donanımların Onarımı Alanına Ait İKMH- 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a 

Maddesi Kapsamındaki Sigortalılardan  İş Kazası Geçiren ve Meslek Hastalığına Tutulan 

Sigortalı Sayılarının Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Dağılımı, 2016 [4]. 

 

Elektrikli makinelerin ve donanımların onarımı alanına ait 2017 SGK verileri incelendiğinde 

148 erkek çalışan ve 4 kadınçalışan olmak üzere toplamda 152 çalışanın iş kazası geçirdiği 

görülmektedir. Bunun yanı sıra aynı sene içinde 1 erkek çalışanın meslek hastalığına 

yakalandığı görülmüştür. 

 

Kaza günü 

(çalışır) 

 

Kaza günü 

(işgöremez) 

 

2 3 4 5 Toplam 

68 5 7 8 0 64 152 

 

 

Tablo 4.  Elektrikli Donanımların Onarımı Alanına Ait İKMH- 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a 

Maddesi Kapsamındaki Sigortalılardan  İş Kazası Geçiren ve Meslek Hastalığına Tutulan 

Sigortalı Sayılarının Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına Göre Dağılımı, 2017 [4]. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada İstanbul Anadolu yakasındaki elektrikli makine bakımı yapan işletmelerde çalışan 

işçilerin, elektrikli makine bakımlarında oluşan iş kazalarına ilişkin problemler belirlenmiştir. 

Bu nedenle problem belirlenmesi sürecinde araştırmanın yürütülmesi tarama modeli 

kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırma evreni olarak seçilen İstanbul Anadolu yakasının nüfus ve ekonomik büyüklüğü 

bakımından Türkiye’nin lokomotiflerinden biridir. Araştırma evrenimin büyüklüğü ile alakalı 

bazı veriler şöyledir: İstanbul Anadolu yakasında 14 ilçe bulunmaktadır. 14.657.434 olan 

İstanbul nüfusunun 1/3’ü Anadolu yakasında yaşamaktadır. Anadolu yakasında 6 OSB 

(Organize Sanayi Bölgesi) bulunmaktadır. İstanbul ilinde toplamda 199.013 işletme 

bulunmaktadır (TESK 2017). Belirlenen bu evrende tesadüfi örneklem yöntemi ile on iki 

işletmede araştırmanın örneklemi oluşturulmaktadır.  

Araştırmaya bilgi katkısı sağlaması açısından literatür taramasından sonra daha önce yapılmış 

veya benzer araştırmalardan edinilen tecrübeler ve konun uzmanlarıyla görüşülerek araştırmada 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
149 

kullanılacak verileri toplama konusunda iki adet anket formu geliştirilmiştir. Anket formu 

geliştirilmesinde uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Araştırma faydalı olacak soruların 

tespiti ve hedef kitlenin seçimini gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formunu 

hedef kitleye uygun 20 çalışanda denenip, ekleme ve çıkarmalar yapılıp tekrar düzenlendikten 

sonra veri toplanlmıştır. Araştırmanın ilk kısmını oluşturan anket formunda çalışanların 

demografik bilgilerini toplanılmıştır. Bu kısımda yaş, gelir, medeni hal, yaşadığı yerin 

mülkiyeti, eğitim durumu, meslekteki tecrübe süresi, çalıştığı iş yerinin personel sayısı, iş 

yerine ulaşım süresi, daha önce kaza geçirip geçirmediği, daha önce kazaya şahit olup olmadığı 

ve çalıştığı iş yerinden memnunluk durumunu öğrenilmiştir. Araştırmamızda kullanılan ikinci 

anket formunda ise çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki tutumları, iş yerinde 

uygulanan güveliğin yeterli olup olmadığı, güvenlik önlemleri hakkındaki düşünceleri, 

çalıştıkları kuruma güvenleri, çalışma mevzuatı ve iş güvenliği kuralları hakkında bilgilerinin 

olup olmadığı ve çalıştıkları işle alakalı bilgi veya yeterliliklerinin olup olmadığı sorularına 

cevaplar aranmıştır. Araştırmamız İstanbul Anadolu bölgesindeki 10 işletmede 

gerçekleştirilmiştir. İş yerlerindeki rastlantısal seçilen 100 çalışan ile araştırmamıza veri 

sağlayan anket formları doldurulmuştur. İlk anket formunda 12 çalışanla alakalı soru 

bulunmaktadır. Araştırmamızın ikinci kısmında çalışanların tutumlarını öğrenmek amacıyla 23 

soru bulunmaktadır. Soruların analizlerini yapabilmek açısından cevaplar kapalı uçlu olup 

sonucu daha iyi anlayabilmek için dört cevap şeklinde düzenlenmiştir. Cevapların 

derecelendirilmesinde “(1) Kesinlikle katılmıyorum.”, “(2) Katılmıyorum”, “(3) Katılıyorum” 

ve  “(4) Kesinlikle katılıyorum.” ifadeleri kullanılmıştır. Sayı değerleri yukarıda belirtilen 

anlamları içerecek şekilde SPSS 12.0 programı yardımıyla verilen işlenmesi sağlanmıştır. 

Araştırma sonucunda ki-kare test sonuçları 0.05<P değeri ile anlamlı sonuçların çıkarıldığı test 

maddeleri araştırmaya konularak bulgular paylaşılmıştır. 

ÇALIŞANLARIN ELEKTRİKLİ MAKİNE BAKIMLARINA OLUŞAN İŞ 

KAZALARINA İLİŞKİN TUTUMLARI 

Çalışanların Yaşları ile İlgili İlişkili Bulgular 

“İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Şirketim İçin Faydalı Olduğunu Düşünüyorum” sorusunda 

çalışanların yaşları ile ilgisi incelenmiştir ve şekil 1.’de sunulmuştur. Toplamda % 89 oranında 

ifadeye katılanlara karşı çoğunluğu 36-45 yaşa aralığında olanlardan oluşan %11’lik kesim 

ifadeye katılmamıştır.  Yaş değişkenine göre Ki-kare test sonucu ile anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p=0.04<0.05). 
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Şekil 2. “İş sağlığı ve güvenliği sisteminin şirketim için faydalı olduğunu düşünüyorum.” 

ifadesine ilişkin dağılımları 

“Çalışma Mevzuatı Hakkında Bilgi Sahibiyim’’ sorusunda çalışanların yaşları ile ilgisi 

incelenmiştir ve şekil 2’de sunulmuştur. Katılımcıların %71’i bu ifadeyi doğrularken, %29’u 

bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmiştir. Toplamda % 44 oranında katılım gösterilmemekle 

beraber %56 oranında bu ifadeye katılım belirlenmiş ve bu ifadenin yaş değişkeni ile anlamlı 

bir ilişkisi görülmüştür. (p=0.023<0.05). 

 

Şekil 3. “Çalışma mevzuatı hakkında bilgi sahibiyim.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

“Yaptığım İş İle İlgili Elektrik Çarpmalarına Karşı Yeterli Önlem Alınmıştır”  ifadesi için 

çalışanların yaşları ile ilgisi incelenmiştir ve Şekil 3’te sunulmuştur. Bu ifadeye %85 oranında 

katılım gerçekleşmiştir. Bu ifadeye katılmayanların tamamı 41 yaş altındakiler olup, oranı ise 

%15’dir.  Bu ifade için olumlu katılım gösterilmiş ve değişkenine göre anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. (p=0.013<0.05) 
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Şekil 4. “Yaptığım iş ile ilgili elektrik çarpmalarına karşı yeterli önlem alınmıştır.” ifadesine 

ilişkin dağılımları. 

“Acil Durum Planları konusunda bilgim var.” ifadesinde ilişkin sonuçlar Şekil 4’de 

gösterilmektedir. İfadeye %25 olumsuz ve %75 olumlu görüş bildirilmiş olup yaş değişkenine 

göre yüksek düzeyli anlamlı bir ilişki görülmektedir (p=0.001<0.05). 

 

 

Şekil 5. “Acil durum planları konusunda bilgim var” ifadesine ilişkin dağılımları. 

 Gelir Etkenine Göre Çalışanların Tutumlarına Ait Bulgular 

“İş sağlığı ve güvenliği politikasının eğitim dokümanları herkesin erişebileceği alanlarda 

bulunmaktadır.” görüşüne ilişkin sonuçlar Şekil 5’de gösterilmiştir. İfadeye genel yaklaşım 

%75 olumlu, %25 olumsuz görüş ile gelir durumuyla anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir 

(p=0.021<0.05). 
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Şekil 6. “İş sağlığı ve güvenliği politikasının eğitim dokümanları herkesin erişebileceği 

alanlarda bulunmaktadır. ”ifadesine ilişkin dağılımları. 

“Kaza riskine karşı aldığım eğitimler yeterlidir.” Maddesindeki sonuçlar Şekil 6. ‘da 

verilmiştir. Bu ifadeye toplamda %64 bu ifadeye katılmışken, %36 oranında ki katılımcı 

olumsuz yanıt vermiştir. Gelir değişkenine göre anlamlı bir ilişki görülmektedir. 

(p=0.006<0.05). 

 

 

Şekil 7. “Kaza riskine karşı aldığım eğitimler yeterlidir.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

“İşyerimi temiz ve düzenli buluyorum.” görüşüne ilişkin sonuçlar Şekil. 7’de görülmektedir. 

Genel toplamda bu ifadeye %82 oranında olumlu görüş bildirilirken %18 gibi bir oran bu 

ifadeye katılmamaktadır. Gelir değişkenine göre anlamlı bir ilişki görülmektedir. 

(p=0.040<0.05) 
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Şekil 8. “İşyerimi temiz ve düzenli buluyorum.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

 Çalışanların Eğitim Seviyesi ile İlişkili Bulgular 

“Belli aralıklarla çalışanlara kurallar sözlü veya yazılı hatırlatılmaktadır.” ifadesine ilişkin 

sonuçlar Şekil 8’de verilmiştir. %80 oranında katılımcı bu görüşe katılmakla beraber, 

katılmayanların oranı %20’dir. Bu ifade ile eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir ilişki 

görülmüştür (p=0.002<0.05). 

 

 
 

Şekil 9. “Belli aralıklarla çalışanlara kurallar sözlü veya yazılı hatırlatılmaktadır.” ifadesine 

ilişkin dağılımları. 

 

“Sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturan işler verildiğinde işi reddediyorum” İfadesine 

ilişkin sonuçlar Şekil 9.’da verilmiştir. Katılımcıların %72’si iş reddetme hakkı olduğunu beyan 

ederken, riskli işleri kabul etmek zorunda kaldığını ifade edenlerin oranı %28’dir. Riskli işleri 

kabul etme ile eğitim durumu değişkeni arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

(p=0.038<0.05). 
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Şekil 10. “Sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturan işler verildiğinde işi reddediyorum.” 

ifadesine ilişkin dağılımları. 

 

“Kaza oluşması durumunda nasıl kurtulacağımı biliyorum.” ifadesi için katılımcıların %85’i 

bilgi sahibi olduğunu belirtmiş %15’i ise olumsuz yanıt vermiştir. (Şekil 10.). Bu ifadeye ilişkin 

eğitim durumu değişkenine göre yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir 

(p=0.000<0.05). 

 

 
 

Şekil 11. “Kaza oluşması durumunda nasıl kurtulacağımı biliyorum.” ifadesine ilişkin 

dağılımları. 

 

Çalışanların “Kaza riskine karşı aldığım eğitimler yeterlidir.” ifadesine verilen yanıtlar Şekil 

11’de gösterilmektedir. Katılımcıların %64’ü ilk yardım konusuna bilgi sahibi olduğunu 

%36’nın ise bu konuda bilgi sahibi olmadığını görmekteyiz. Bu ifade eğitim durumu değişkeni 

ile anlamlı bir ilişkiye sahiptir (p=0.003<0.05). 
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Şekil 12. “Kaza riskine karşı aldığım eğitimler yeterlidir.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

 Tecrübe Etkenine Göre Çalışanların Tutumlarına Ait Bulgular 

“Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgi sahibiyim” cümlesine ilişkin bulgular Şekil 12’de verilmiştir. 

%71 oranında katılımcı bilgi sahibi ikne, %29’u bilgi sahibi değildir. Bu yanıtın tecrübe 

değişkenine göre anlamlı bir ilişki görülmektedir. (p=0.010<0.05) 

 

 

Şekil 13. “Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgi sahibiyim.”  ifadesine ilişkin dağılımları. 

“Oluşabilecek risklere karşı rehberlik veya eğitim veriliyor” ifadesine ilişkin katılımcı görüşleri 

Şekil 13’de verilmiştir. Katılımcıların %65’i risklere ilişkin bilgilendirme yapılmadığını 

belirtmiştir. Buna karşı katılımcıların %35’i ise bilgilendirmenin yapıldığını yönünde görüş 

bildirmiştir. Bu ifadede tecrübe değişkenine göre anlamlı bir ilişki görülmektedir 

(p=0.027<0.05). 
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Şekil 14. “Oluşabilecek risklere karşı rehberlik veya eğitim veriliyor.” ifadesine ilişkin 

dağılımları. 

“Şirketinizde verilen İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yararlı olduğunu düşünüyorum” 

cümlesine katılımcı oranları Şekil 14’de verilmiştir. Katılımcıların %57’si eğitimlerin yeterli 

olduğunu düşünmekle beraber %43’lük kesim bu ifadeye katılmamaktadır. Sorgulanan ifade ile 

tecrübe arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür (p=0.026<0.05). 

 

 

Şekil 15. “Şirketinizde verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yararlı olduğunu 

düşünüyorum.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

“Uğrayacağınız kazada oluşabilecek kayıpların neler olduğunu biliyorum” ifadesine verilen 

yanıtlar Şekil 15’de verilmektedir. Katılımcıların %80’i bu ifadeye olumlu görüş taşırken, % 

20 oranında ki katılımcı bu ifadeye katılmamaktadır. Bu ifadenin tecrübe değişkeni ile öre 

anlamlı bir ilişkisi görülmektedir (p=0.014<0.05). 
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Şekil 16. “Uğrayacağımız kazada oluşabilecek kayıpların neler olduğunu biliyorum.” 

ifadesine ilişkin dağılımları. 

 Personel Sayısı Etkenine Göre Çalışanların Tutumlarına Ait Bulgular 

“Çalışma yerindeki temel İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları ve alarm tiplerini biliyorum” 

ifadesine katılım oranları Şekil 16’da verilmiştir. Çalışmaya katılanların %75’i bu riskin farkına 

olduğunu belirtmiş ama % 25 oranındaki katılımcı bu riski bilmediklerini ifade etmişleridir. Bu 

cümleye verilen yanıtlar ile firmada çalışan sayısı arasında oldukça anlamlı bir ilişki 

görülmektedir (p=0.001<0.05) 

 

 

Şekil 17. “Çalışma yerindeki temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve alarm tiplerini 

biliyorum.”  ifadesine ilişkin dağılımları. 

“İşimi yaparken sürekli aynı noktaya bakmak zorunda kalıyorum” ifadesine ilişkin dağılım 

Şekil 17’de verilmiştir. İfadeye %51 katılımla çalışma alanına ilişkin olumsuz görüş 

belirlenmiştir. Buna karşı %49’luk bir kesim ise çalışma alanlarındaki görüş alanlarının sabit 

olmadığını belirtmiştir. Çalışan sayısı değişkenine göre anlamlı bir ilişki görülmektedir 

(p=0.010<0.05). 
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Şekil 18. “İşimi yaparken sürekli aynı noktaya bakmak zorunda kalıyorum.” ifadesine ilişkin 

dağılımları. 

“Yaptığımız işle ile ilgili hastalıktan korunma tedbirleri uygulanmaktadır” ifadesine ilişkin 

katılımcı dönüşleri Şekil 18’de gösterilmiştir. Bu madde kapsamında genel katılım 

irdelendiğinde katılımcıların %56’sı tedbirlerin uygulandığı ifade etmişken, %44’lük kesim 

tedbir konusunda aksaklık olduğunu belirtmiştir. Bu ifade ile çalışan sayısı değişkenine göre 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (p=0.030<0.05). 

 

 

Şekil 19. “Yaptığımız işle ile ilgili hastalıktan korunma tedbirleri uygulanmaktadır.” ifadesine 

ilişkin dağılımları. 

“Oluşabilecek risklere karşı rehberlik veya eğitim veriliyor.” ifadesine ilişkin veriler Şekil 

19’da gösterilmiştir. Katılımcıların %65’i rehberlik ve eğitim hizmeti aldığını doğrularken, % 

üretimin durdurulduğunu, %35 ise bu desteklerden yararlanılmadığını belirtmiştir. İfadenin 

çalışan sayısı değişkeninde anlamlı bir ilişki taşıdığı belirlenmiştir (p=0.005<0.05). 
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Şekil 20. “Oluşabilecek risklere karşı rehberlik veya eğitim veriliyor.” ifadesine ilişkin 

dağılımları. 

 Ulaşım Süresi Etkenine Göre Çalışanların Tutumlarına Ait Bulgular 

“’İş sağlığı ve güvenliği sisteminin başarılı olmasında çalışanların katkısı önemlidir.” Sorusuna 

verilen yanıtlar Şekil 20’de görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%89) çalışanların 

İSG faaliyetlerine katkısının yüksek olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların %11’i ise bu 

görüşü taşımamaktadır. Bu soruda ulaşım süresinin verilen yanıtlar üzerinde anlamlı bir ilişki 

taşıdığı belirlenmiştir (p=0.000<0.05). 

 

 

Şekil 21. “’İş sağlığı ve güvenliği sisteminin başarılı olmasında çalışanların katkısı 

önemlidir.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

“Belli aralıklarla çalışanlara kurallar sözlü veya yazılı hatırlatılmaktadır.” Cümlesine 

katılımcıların oranı Şekil 21’de verilmiştir. Burada katılımcıların %80’ni olumlu, %20’si 

olumsuz görüş bildirmiştir. Bu ifade ulaşım süresi ile ilişkilidir (p=0.001<0.05).  
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Şekil 22. “Belli aralıklarla çalışanlara kurallar sözlü veya yazılı hatırlatılmaktadır.” ifadesine 

ilişkin dağılımları. 

 İş Kazası Yaşamış Olma Etkenine Göre Çalışanların Tutumlarına Ait Bulgular 

“Çalışma yerindeki temel İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları ve alarm tiplerini biliyorum.” 

ifadesine ilişkin bulgular Şekil 22’de verilmiştir. Toplamda %68 oranında bu ifadeye katılım 

gösterirken, %32 oranında katılımcı aksi yönde görüş bildirmiştir. Verilen cevaplarda bu ifade 

ile iş kazası yaşamış olma değişkenine göre anlamlı bir ilişki görülmektedir. (p=0.036<0.05) 

 

 

Şekil 23. “Çalışma yerindeki temel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ve alarm tiplerini 

biliyorum.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

“Yaptığım işte iş güvenliği koruyucu malzemesinin hangisinin ve nasıl kullanılacağını 

biliyorum.” için verilen yanıtlar Şekil 23’tedir. Burada katılımcıların %73’ü kontrol 

mekanizmasının çalıştığı düşüncesinde iken %27’lik kısım bu ifadeye katılmamıştır.  Burada, 

iş kazası yaşamış olma değişkenine göre, anlamlı ilişki bulunmuştur  (p=0.012<0.05). 
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Şekil 24. “Yaptığım işte iş güvenliği koruyucu malzemesinin hangisinin ve nasıl 

kullanılacağını biliyorum.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

“Acil Durum Planları konusunda bilgim var.” görüşüne ilişkin dağılımlar Şekil 24’de 

verilmiştir. Bu ifadeye katılım oranı %55, katılmayanların oranı ise 45’dir. Bu ifadede, iş kazası 

yaşamış olma değişkenine göre anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p=0.003<0.05). 

 

 

Şekil 25. “Acil durum planları konusunda bilgim var.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

“’İş sağlığı ve güvenliği sisteminin şirketim için faydalı olduğunu düşünüyorum” görüşüne 

ilişkin dağılımlar Şekil 25’te verilmiştir. Bu ifadeye katılım oranı %89, katılmayanların oranı 

ise %11’dir. Bu ifadede, iş kazası yaşamış olma değişkenine göre anlamlı bir ilişki 

belirlenmiştir (p=0.005<0.05). 
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Şekil 26. “İş sağlığı ve güvenliği sisteminin şirketim için faydalı olduğunu düşünüyorum.” 

ifadesine ilişkin dağılımları. 

 İş Kazasına Şahit Olma Değişkeni ile Ilişkili Bulgular 

“Oluşabilecek risklere karşı rehberlik veya eğitim veriliyor” cümlesine ilişkin dağılım Şekil 

26.’da verilmiştir. Katılımcıların rehberlik ve eğitim desteği aldığına ilişkin görüşe katılanların 

oranı %65 iken %35 oranında katılımcı bu görüşe katılmamıştır. Bu ifadede, iş kazası yaşamış 

olma değişkenine göre anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p=0.004<0.05). 

 

 

Şekil 27. “Oluşabilecek risklere karşı rehberlik veya eğitim veriliyor.” ifadesine ilişkin 

dağılımları. 

“Çalışma mevzuatı ile ilgili bili sahibiyim.” ifadesine ilişkin sonuçlar Şekil 27.’de 

gösterilmiştir.  Araştırmaya katılanların %71’i ilgili mevzuat hakkında bilgiye sahipken 

%29’luk kısmın ise bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Bu ifadede, iş kazası yaşamış olma 

değişkenine göre anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p=0.002<0.05). 
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Şekil 28. “Çalışma mevzuatı ile ilgili bili sahibiyim.”  ifadesine ilişkin dağılımları. 

“Yaptığım iş ile ilgili elektrik çarpmasına karşı yeterli önlem alınmıştır.” ifadesine ilişkin 

verilen cevaplar Şekil 28’de gösterilmiştir. İfade üzerindeki genel dağılım ise %85 oranı olumlu 

görüş bildirenler, %15 ise olumsuz görüş bildirinler olarak belirlenmiştir. Bu ifadede, iş kazası 

yaşamış olma değişkenine göre anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p=0.013<0.05). 

 

 

Şekil 29.“Yaptığım iş ile ilgili elektrik çarpmasına karşı yeterli önlem alınmıştır.” ifadesine 

ilişkin dağılımları. 

“Kaza oluşması durumunda nasıl kurtulacağımı biliyorum.” ile ilgili görüşlerin ağılımı Şekil 

29.’da görülmektedir. Katılımcıların %75’i bu durum hakkında bilgi sahibi iken, %25’lik kısım 

bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. Bu ifadede, iş kazası yaşamış olma değişkenine göre anlamlı 

bir ilişki belirlenmiştir (p=0.000<0.05) 
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Şekil 30. “Kaza oluşması durumunda nasıl kurtulacağımı biliyorum.” ifadesine ilişkin 

dağılımları. 

 İş Ortamından Memnun Olma Etkenine Göre Çalışanların Tutumlarına Ait Bulgular 

“İş sağlığı ve güvenliği sisteminin başarılı olmasında çalışanların katkısı önemlidir” ifadesine 

ilişkin yanıtlar Şekil 30’da verişmiştir. Bu ifadeye %86 oranında olumlu görüş verilmiştir. 

Olumsuz ifade gösteren katılımcı oranı ise %14’dür. İş ortamından memnun olma etkenine 

değişkenine göre anlamlı bir ilişki görülmektedir (p=0.0130<0.05). 

 

 

Şekil 31. “İş sağlığı ve güvenliği sisteminin başarılı olmasında çalışanların katkısı önemlidir.” 

ifadesine ilişkin dağılımları. 

“İş sağlığı ve güvenliği kurallarının çalışma ortamları dışında da uygulanmasına yönelik 

teşvikin olduğunu düşünüyorum” cümlesine ilişkin katılımcı yanıtları Şekil 31.’de sunulmuştur. 

Bu ifade katılımcıların %73’ü oranında olumsuz görüş bilirmiştir. Bu görüşe katılanların oranı 

ise %27’dir. Bu madde ile iş ortamından memnun olma değişkeni arasında anlamlı ilişki 

görülmüştür (p=0.000<0.05). 
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Şekil 32. “İş sağlığı ve güvenliği kurallarının çalışma ortamları dışında da uygulanmasına 

yönelik teşvikin olduğunu düşünüyorum.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

“İş sağlığı ve güvenliği kuralları yaptığınız iş ile uygun, kazaları azaltıcı özelliktedir.” ifadesine 

ilişkin sonuçlar Şekil 32.’de verilmiştir. Toplamda %72 oranında katılım olan bu ifadeye 

olumsuz görüş bildirenlerin oranı %28’dir. Burada iş ortamından memnun olma değişkeni ele 

alındığında göre anlamlı bir ilişki görülmektedir. (p=0.001<0.05). 

 

 

Şekil 33. “İş sağlığı ve güvenliği kuralları yaptığınız iş ile uygun, kazaları azaltıcı 

özelliktedir.” ifadesine ilişkin dağılımları. 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu bölüm elektrikli makine bakımı yapan işçilerin çalışmaları sırasında yaşadıkları veya 

yaşayabilecekleri sorunların tartışıldığı bölümdür. Araştırma rastlantısal seçilen 100 elektrikli 

makine bakımı yapan çalışandan oluşmaktadır. 18 farklı iş yerinde araştırmaya veri 

toplanmıştır. Kişiler kendi istek ve iradeleri doğrultusunda anket formlarını doldurmuştur. 

Araştırmada rastlantısal seçilen çalışanlar ve çalışma yapılan iş yerleri göz önünde 

bulundurulduğunda çalışanların uzun süredir yaptıkları işte devam ettiği gözlenmiştir. 

Araştırmamıza dâhil olan çalışanların %8’i 1 yıl ve daha az, %17’sinin 1 ile 3 yıl %27’sinin 3 

ile 5 yıl son olarak %48’inin 5 yıldan fazladır aynı işi icra ettikleri gözlemlenmiştir. Bu durum 
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işin devamlılığı olduğunu ve çalışanların çalışmasına  devam edecek bazı koşulları 

barındırdığını göstermektedir. Sektörde daha çok uzun süredir çalışan tecrübelenmiş kişilerin 

olması sektörün tecrübeye ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Tecrübenin elektrikli makine 

bakımı yapan işletmelerde önemli bir yer tutuğu görülmüştür. 

Elektrikli makine bakımı işini seçme aşamasında en büyük etkenin %37 ile aile ve çevre %33 

ile arkadaş tavsiyesi ve çalışma mecburiyeti olduğu saptanmıştır. Bu durum daha çok bu 

mesleği icra eden kişilerin yönlendirmeleri ve çalışma mecburiyeti, çalışma isteği olan kişilerin 

bu sektörde çalışan kimselerce sektöre dâhil edilmesiyle oluştuğu görülmektedir. Makine 

bakımı işçisinin işe ilgi ve alakasından çok çevresinin yönlendirmesi ile işe başlaması çalışanın 

işle ilgili meziyetleri sonradan kazandığını göstermektedir. Daha öncesinde bu işe ilgi veya 

yetkinliği bulunmayan kişilerin sektördeki diploma veya sertifika zorunluğunun bulunmaması 

gibi açıklardan faydalanıp sektöre usta çırak ilişkisi ile giriş yapıldığını göstermektedir. Bu 

durum sektörün ilerlemesini kötü yönde etkilemektedir. Bu sektörde çalışacak işçilerin eğitim 

almaları işlerindeki verimi ve güvenliği arttıracaktır. 

Elektrikli makine bakımı yapan işçilere sorulan çalışma ortamından, işinizden memnun 

musunuz? Sorusuna %62 ile evet, %11 ile düşünmedim, %23 ile mecburiyetten çalışıyorum, 

%4 ile de hayır cevabı alınmıştır. Memnun olma seviyesinin %62 olması çalışma şartlarının ve 

işin getirisinin yâda ileriye dönük olarak işin sürekliliğinin olduğu düşüncesini getirmektedir. 

Bir süredir makine bakımı yapan ve yapmaya devam edecek kişilerin memnun olması sektörün 

iyi durumda olduğunun göstergesidir. Yeni başlayanlarda veya işle ilgili herhangi bir eğitim 

almayan kısmın mecburiyetten demesinin araştırma içinde sektörün kötü olduğu sonucunu 

çıkarılacaüı düşünülmemektedir. Mecburiyetten diyen kişilerin ya yeni bu sektöre girmesi ya 

da sektörle alakalı bilgilerinin diploma veya belgeyle olmamasıyla birlikte ülkedeki çalışma 

algısı sebebiyle olduğu düşüncesin ön plandadır. Sadece %4’lük kısmın hayır memnun değilim 

demesi de direk memnun değilim diyen kesimin azlığını göstermektedir. %11 ile düşünmedim 

diyen çalışanların ileride kararları ne olur diye tahmin edememekle birlikte %62 ile sektörün 

çalışanını memnun ettiği görülmektedir. 

Araştırmamıza katılan çalışanların yaşları: 30 yaş altı %51 iken 30 ile 40 yaş arası %26, 40 yaş 

üzeri çalışanların ortalaması ise %23’tür. Bu durumun oluşması sağlayacak iki faktör olabilir. 

Bunlardan biri sektörün gelişmekte olduğu ve yeni istihdam oluşturduğudur. Elektrikli 

makinelerin yaşamın her alanına girmesi sayılarını arttırmıştır. Elektrikli makinelerde oluşan 

parça çoklu ve hareketli parçaların fazlalığı ve bu makinelerin genel olarak pahalı oluşu makine 

bakımı yapan kişi sayısında artışa sektöründe gelişmesine sebebiyet vermiştir. İkinci faktör ise 

yaşlanan çalışanların sektörde gerekli olan fiziksel gücü sağlayamaması olabilir ki bazı 

elektrikli makinelerin bakımları fiziksel güç gerektirdiği aşikârdır. İkinci faktör olarak 

belirttiğim durum özellikle kas gücünün gerekli olduğu elektrikli makine bakımı yapan 

çalışanların fiziksel güzlerinin zayıflamasıyla sorun oluşturacağı ve bu çalışanların işlerine 

devam etmekte zorluk çekeceğini göstermektedir. 

Araştırmaya katılan çalışanların %30’u ön lisans ve lisans mezunu %23’ü lise mezunu %21’i 

ortaokul mezunu %26’inin de diğer olduğu bulgusuna erişilmiştir. Okuryazarlığın ve diploma 

seviyelerinin fazla olması güzel bir gelişme olarak değerlendirilebilir ama diplomaların yapılan 

işle ilgili olması tartışma konusudur. Türkiye’deki okuma algısı insanları diploma almaya iten 

bir algı olduğu görülmektedir. Lisans ve ön lisans mezunu çalışanların bir kısmı aldığı eğitim 
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üzerine sektörde bulunmamaktadır. Farklı alanlarda aldıkları diplomalarla eğitim seviyelerini 

yükseltmiş ama sektörle alakalı olmayan eğitim hayatları sebebiyle akademik veya bilimsel 

olarak sektöre pek fazla verim katamadıkları görülmektedir. 

Çalışanın eğitim seviyesi ile iş sağlı ve güvenliği eğitimlerinin yeterliliği arasında anlamlı bir 

ilişki gözlenmiştir. Eğitim seviyesi arttıkça alınan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini yeterli 

bulmayanların oranı artmıştır. Lise ve daha üst seviye eğitim almış çalışanların iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimlerini yeterli bulma oranı düşmüştür. Diploması olmayanlardan başlayarak lise 

diploması olan çalışanlara eğitimlerin yeterliliği konusunda olumlu cevap verenlerin sayısı 

fazladır. Bu durum eğitim seviyesi yüksek olanların eğitim hayatları boyunca aldıkları eğitim 

tecrübeleri ile iş sağlı güvenliği eğitimlerinin arasında ilişki kurup bu eğitimlerin seviyelerini 

yeterli görmemeleri ile açıklanabilir. Eğitim seviyeleri düşük olan çalışanların ise eğitim 

sürecini sevmedikleri ve bu durumdan ötürü verilen eğitimleri yeterli buldukları sonucuna 

bizleri götürebilir. Durum verilen eğitimlerin, eğitim sürecini bilen kişileri doyurmadığını 

göstermektedir ki bu iş sağlığı ve güvenliği konusu için iç açıcı bir durum değildir. 

“Elektrikli makine bakımı yapan işçilere sorulan daha önce iş kazası yaşadınız mı?” sorusuna 

%29’u evet yanıtı vermiştir. Daha önce hiç iş kazasına şahit oldunuz mu? Sorusuna ise %55’i 

evet diyerek cevaplamışlardır. Hem iş kazası geçirme hem de iş kazasına şahit olma oranları 

fazladır bu oranlardaki fazlalık sektörün iş kazaları bakımından sorunlu olduğunu 

göstermektedir. Tabi ki geçirilen kazaların mahiyeti araştırma sonucu olarak bilinmemektedir. 

Bu kazaların büyüklükleri ile alakalı pek fazla veri elimizde olmaması sektörün tehlike durumu 

hakkında yorum yapmayı zorlaştırmıştır. Verilen cevapların oranlarına bakacak olursak 

sektörde kaza geçirme oranı fazladır. Bu durum sektörün yeterince güvenlik önlemi almadığının 

da göstergesi niteliğindedir. Tabi ki güvenlik önlemlerinin alındığı yerlerde de çalışmanın ince 

işler diye tabir edilen el, parmak yetenekleriyle yapılan işleri zorlaştırdığı gerekçesiyle güvenlik 

önlemlerini uygulamamasından oluşmaktadır. 

Sağlık ve güvenlik yönünden risk oluşturan işler verildiğinde işi reddetme oranlarının 

çalışanların eğitimleri arasındaanlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Çalışanlar eğitimi arttıkça 

riskli işleri reddetmesi beklenirken bu durum beklendiği gibi olmamıştır. Eğitim düzeyi daha 

aşağıda olanların verdiği ret ederim cevabı eğitim seviyesi attıkça olumlu ve olumsuz cevaplar 

arasında paylaşılmaya başlanmıştır. Bu durum alınan diploma seviyeleri ile çalışanın iş 

haklarını bilmesi arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. 

İş kazası geçiren çalışanların, daha önce kaza geçirmelerinden sebep iş sağlığı ve güvenliği 

hakkında ve çalışma mevzuatı hakkında daha duyarlı, bilgili olmaları beklenir. Sonuç itibari ile 

başlarından geçen olayın getirisini ve götürüsünü bilmek isteyecekleri, bir daha aynı duruma 

düşmek istemeyecekleri sanılır. Araştırmadan elde edilen bilgiler doğrultusunda bu durumun 

gerçekten de böyle olduğu kanısına varmak mümkündür. “Çalışma yerindeki temel iş sağlığı 

ve güvenliği kuralları ile alarm tiplerini biliyorum.” ifadesine cevap veren kaza geçiren ve 

geçirmeyen çalışanlar arasında %18’lik fark vardır. Kaza geçirenlerin olumlu cevapları %80 

civarındadır ve daha fazladır. “Yaptığım işte iş güvenliği koruyucu malzemesinin hangisinin ve 

nasıl kullanılacağını biliyorum.” ifadesine daha önce kaza geçirenlerin %76 civarı olumlu cevap 

verirken bunların %31’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. “İş sağlığı ve güvenliği 

sisteminin şirketim için faydalı olduğunu düşünüyorum.” ifadesine %89’a yakını olumlu cevap 

vermiştir. Yukarıda paylaştığım 3 tablo verisinin hepsinde olumlu cevaplar hem kaza geçiren 
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hem de kaza geçirmeyen çalışanlarca olumlu cevaplanmıştır. Cevaplarda kaza geçirenlerin 

verdikleri olumlu cevapların oranlarının kaza geçirmeyenlerden fazla olması anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. 
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ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN VE TÜRKÇESİ ÜZERİNE TESPİTLER 

AN ANALYSIS ON UMIT YASAR OGUZCAN AND HIS TURKISH LANGUAGE 

 

Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 

 

Özet  

 Türk edebiyat hayatında 1950’lerden sonra tanınmaya başlayan şairlerden birisi olan 

Ümit Yaşar Oğuzcan ve kullandığı Türkçe bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Bilindiği 

gibi şair, bugün hafızalarda yer etmiş, herkesin bildiği ve dillerde gezen birçok şarkının 

sözlerinin yazarıdır. Şiirlerinin, sanat düşüncesinin ilk gençlik yıllarında “Türkçü” bir politik 

yönü bulunmuş olsa da zamanla, özellikle lirik şiirin melankolik ve hüzünle söyleyen 

isimlerinden biri olarak edebî hayatına devam etmiştir. O’nu farklı bir şair haline getiren, 

şiirindeki saf gerçeklik ve sadece beşeri aşkın en acılı, en duygusal yönü ile ön plana çıkmasıdır. 

Oğuzcan’ın Türkçesi; akılcı ve gerçekçi olmayan,  maddi duyguya odaklanmayan bir bakışla, 

sadece gönlü, yani hislenmeyi doğrudan doğruya şiire seren bir aşkla örülmüştür. Melankoli 

ekseninde acılanmak, ağlamak, ayrılmak ve hüzün, şiir dilinin merkezindedir. Kullandığı 

Türkçenin merkezinde bulunan bu ifade örgüsünün ortaya çıkışı, bir başka deyişle, şiirinde 

kendini sürekli gösteren söylem, hayatından diline yansıttığı “aşk” duygusunun acıyla, zevkle, 

kederle, ağlayışla yoğrulmuş yahut bunlarla çok yakın ilgide bulunan bir mefhum olmasıyla 

açıklanır. Oğuzcan’ın şiirinde imrenilesi bir sevda, soluksuz bir aşk hikâyesinin anlatımından 

ziyade, tekrarlarla verilmiş ayrılık ve yalnızlıkla zirveye ulaşmış keder, ölüm hatta okuyanda 

aynı hisleri uyandırabilecek derecede yoğun bir duygu dili; hüzün, acı ve karşıt duygulardan 

neşe ile sevinç, hatta aşırı hisli ve bedenî zevke dayalı imgeler, ifadeler çok belirgindir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ümit Yaşar Oğuzcan, şiir, dil, Türkçe 

 

 

Abstract 

 Umit Yasar Oguzcan who was a popular poet after 1950’s in Turkish literature life. The 

main subject in this paper is Umit Yasar Oguzcan and the language he used in his works. As 

known, he was a never-forgotten lyricist who composed the lyrics in the limelight and famous. 

In his youth times, nationalist character and political view were at the centre of his poetry and 

philosophy of art. In the course of time, he gravitated towards a melancholical and wistful lyric 

poetry in his literal life. Pure reality and his only way of composing poems which are really 

touching and comprising the sentimental love, transformed him into a distinctive poet in the 

literature. His language in his poetry is not a sapiential and realist one, on the contrary he 

disregarded materialism and only focused on the feeling of grief that wrapped the verses of him 

but at first his soul. In a melancholic manner, being grieved, to cry and to break up with the 
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lover and also, of course sadness are at the centre of his poetical language. Occurence of this 

expression style is in the heart of his language. In other words, this constant style is commented 

by his feeling “love” as a sense which is the mixture of such feelings like sorrow, pleasure, 

tribulation and cry. In his poetry there are no enviable love and love story. Basically and 

repeatedly, pangs of love, desperation and sorrow via an extreme loneliness, even feeling of 

death and excessive sentimentality which can makes the readers of him feel same feelings are 

so apparent and explicit with opposite emotions like joy and worry, and even with the images 

relating to sexuality and so on.      

 

Key Words: Umit Yasar Oguzcan, poetry, language, Turkish 

 

 

 

“Verdiğin bütün acılara dayanıyorsam 

Seni özlediğim içindir”  

 

 

 
 

 * Ümit Yaşar Oğuzcan  

 Şair, 22 Ağustos 1926’da Mersin Tarsus’ta doğdu. Aynı zamanda şair ve gazi olan 1899 

doğumlu babası Lütfi Oğuzcan’ın memuriyeti sebebiyle farklı farklı kentlerde bulundu. 

Çocukluğu boyunca birçok kaza ve ameliyatlar geçirdi. Belki de bu kazalar ve sağlık 

problemleri sebebiyle hayatını sürekli talihsiz ve çilelelerle dolu bir hayat olarak yorumlama 

alışkanlığı kazandı. Annesi Güzide hanım, Şair Faruk Nafiz Çamlıbel hayranı, Lütfi bey gibi 

şiire düşkün bir insandı. Evlerinin duvarında Çamlıbel’in resmi asılıydı. Şiiri ve edebiyatı seven 

bir ailede doğmak en büyük şanslarındandı. Babası ile annesi boşandılar. Bu boşanma, hâliyle 

küçük Oğuzcan’ı oldukça derinden etkiledi. 1937’de Eskişehir’de ilkokuldan, 1940’ta Konya 

Askeri Ortaokulu’ndan mezun olduktan sonra, askeri liseye gitmektense Eskişehir’de Ticaret 

Lisesi’ne yazıldı. 1946’da liseyi bitirdikten sonra bankacılık mesleğine atıldı. 1948’de Özhan 

hanım ile evlendi. Lütfi ve Vedat olmak üzere iki oğlu oldu. Osmanlı Bankası’nda, İş 

Bankası’nda çalıştı. Ayrıca kısa sürelerle Akbank ve Yapı Kredi Bankası’nda da çalıştı. Adana, 

Ankara ve İstanbul’da banka memurluğu ve yöneticilik yaptı. Bankacılık görevi sırasında 
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edebiyatla sürekli uğraştı. 1940’lardaki gençlik yıllarında, babasının dergisi “Türk’e Doğru”da, 

“Eskişehir Halkevi” dergisinde coşkulu bir şekilde Türkçü yazılar, şiirler ve röportajlar 

yayımladı. 1960’da kendi ismiyle bir yayınevi kurdu. 1965’te “Yergi-Dergi” isimli 3 sayı süren 

bir hiciv dergisi çıkardı. Defalarca intihar girişiminde bulundu (Örneğin, 12 Ekim 1961 tarihli 

Milliyet Gazetesi’nde intihar teşebbüsü haber olarak verilmiştir). 1977’de İş Bankası’ndan 

emekli oldu. 1978’de Ulufer hanım ile evlendi. 1984’te geçirdiği kalp kriziyle hayatı son buldu 

[“En eski yalnızlığımdır aşk benim” Ölüm haberi: Milliyet Gazetesi, 6 Kasım 1984, s. 8] (Kendi 

kaleminden hayatı ve eserleri için bkz. Oğuzcan, 1972; ayrıca bkz. Oğuzcan, “Ben Bir İş 

Bankalıyım”; Ediboğlu, 1968). 

 26 Nisan 1965 tarihli Milliyet Gazetesi’nin 10. sayfasında Tarık Dursun’un Oğuzcan ile 

yaptığı röportajın girişinde şu pasaj yazar: “Ümit Yaşar Oğuzcan, genç kuşak Türk şiiri içinde 

en ünlü şairimizdir. İlk şiirini 1940 yılında yayınlamıştır ve Mayıs ayı başlarında şiir yazıp 

yayınladığının yirmi beşinci yılını kutlayan bir “jübile”si yapılacaktır. Bir şairin, hele 

yurdumuzda şiir yazan bir kişinin, yirmi beş yıl dayanması ve bunu yine bir yirmi beş yıl bütün 

kavgaları ve çilelerine göğüs gererek sürdürmesi alkışa değer bir çabadır. Çabadır ama nelere 

karşılık? …”. Halit Çapın’ın yaptığı bir başka röportajda ise şu ifade yer alır: “Ümit Yaşar 

Oğuzcan, Tanınmış şair ‘Artık aşka paydos’ diyor”. 19 Mart 1983’te Şenay Kalkan tarafından 

hazırlanan bir mülâkatta ise şairin şiir için büyük puntolarla “Şiir kıskanç bir kadına benzer, 

ortak kabul etmez” dediği yazılmıştır.  

Uykuların kaçar geceleri 

Bir türlü sabah olmayı bilmez 

Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya 

Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında 

Ne çarşaf halden anlar, ne yastık 

Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık 

Kapanır yatağına çaresizliğine ağlarsın 

Onun unutamadığın hayali 

Sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine 

Sevmek ne imiş bir gün anlarsın 

Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu 

Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin  

… (Oğuzcan, 1977).  

 * Ümit Yaşar Oğuzcan ve “Türk’e Doğru” 

 Lütfi Oğuzcan, yani Ümit Yaşar Oğuzcan’ın babası, yukarıda da belirtildiği gibi memur 

olmasının yanında bir şairdi ve ilk sayısı Mart 1945’te çıkan “Türk’e Doğru” dergisinin sahibi, 

kurucusuydu. Lütfi Oğuzcan, derginin ismini neden “Türk’e Doğru” olarak seçtiklerini şöyle 

açıklar: Dergimizin adı Türke Doğru’dur. Ancak 1943 yılında bu adla bir eser yayımlayan sayın 

Prof. İ. Hakkı Baltacıoğlu’nun kendi kitabına koyduğu adı aldığımızdan ötürü gücenmesi 

ihtimalini düşünerek, bu ada “her yönde” sözünü eklemek suretiyle kendimize mâlettik. Garp 

medeniyetine temessül ederken kendi kültürümüzü ve bu kültürden doğan öz benliğimizi 

kaybetmemek davası, davamızdır. Onun için “Her Yönde Türk’e Doğru”yu daha geniş ölçüde 
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ifade için “ilimde, fende, sanatta, duyuşta, düşünüşte” sözlerini eklemeyi maksadımızı 

anlatmak yönünden yerinde bulduk”. Lütfi Oğuzcan, yerel gazetede yazdığı bir yazıdan dolayı, 

“Türkçü” fikirleri sebebiyle, Eskişehir’den Adana’ya sürülmüştür. Dergi 1947’de, 22. sayıdan 

itibaren Adana’da çıkmaya başlamış ve üstüne “Ayda Bir Çıkar, Türkçü ve Türkiyeci Dergi” 

ibaresi konulmaya başlamıştır. 25. sayıdan itibaren ise Bozkurt ve Güneş amblemleri taşımaya 

başlamıştır. Dergi yazarları; Lütfü Oğuzcan, Ümit Yaşar Oğuzcan, Mehmet Kaplan, 

Abdülkadir Gürol, Recep Bilginer, Sırrı Kardeş, Saffet Çalışır, Faruk Şükrü Yersel, Ali Rıza 

Yalgın, Orhan Ülkülü, Süreyya Özgeevren, Remzi Oğuz Arık ve Rıza Ümit gibi isimlerdi. 

Derginin ilerleyen sayılarında yazarlar arsına Arif Nihat Asya, İbrahim Zeki Burdurlu, Gültekin 

Sâmanoğlu, Orhan Türkdoğan, A.Nevzat Yalçın, İlhan Geçer, Halil Soyuer, Sabih Şendil, 

Gökhan Evliyaoğlu, Fahrettin K. Gökay, Enver Binokay, Osman Attila, Halim Yağcıoğlu, Rıza 

Ümit, Canip Sıtkı İlter, M. Nedim Kutlusoy, Ferit Celal Güven, İlhan Darendeli, Cemal Oğuz 

Öcal, İbrahim Kutluk da ilâve olmuştur. Dergi içeriğinin tam olarak anlaşılması için bir örnek 

olarak derginin sahibi ve editörü Lütfi Oğuzcan “Türklük Üzerine Düşünceler” başlıklı 

yazısında şöyle söylemiştir: “Biz,  Türk müsün, sorusunun “hâşâ” diye cevaplandırıldığı 

günlere yetişmiş olan bir neslin çocuklarıyız. … Yabancı kültür ve bünyemize uymayan bir 

ideoloji o kadar benliğimize yer etmişti ki, “Türk” sözü kabalığın bir işareti ve bayağılığın bir 

sembolü olarak kullanılıyordu. … Türkiye dememiz lazım gelen anavatanın adı “Memâlik-i 

Osmaniye” idi ve “Türk” denmesi icap eden vatandaşlara “Osmanlı” diyorduk. Bu Memâlik-

i Osmaniye’de Türk’ten başka her ırk, kendi milliyetini öğünerek söyleyebiliyordu. Fakat biz 

yani koca imparatorluğu kuran ona hükmeden ırk kendi adımızdan utanıyor gibiydik”.    

 “Türk’e Doğru” dergisinde, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Bayrak” şairi Arif Nihat Asya ile 

yaptığı bir röportaj yayımlanmıştır. Ümit Yaşar’ın “Türkçülüğün bugünü ve yarını hakkında ne 

düşünüyorsunuz?” sorusuna Arif Nihat, “Bugünü acıklıdır. Dünü kuvvetli idi, yarını daha 

kuvvetli olacaktır. Ve ben bu gününü acıklı görmekle gözüme, yarınını kuvvetli görmekle de 

kehanetime güveniyorum” cevabını vermiş ve “Türkçülük sizce ne demektir ve nasıl olmalıdır” 

sorusuna ise “İstediğim,  şiirde romantik olmaya salahiyetli bir Türkçülüktür. Hiç bir kanunda 

romantizmin bir suç olarak kaydedildiğini hatırlamıyorum. Türkçülüğün destanî kalmağa 

mecbur oluşu da pratik vasıflarına düşüncede ideolojik, sanatta romantik karakterler 

katmaktadır” cevabını vermiştir. “Türkiyecilik hakkında kanaatiniz nedir?” sorusunu ise 

mânidar bir şekilde cevaplamış “Tarihi, coğrafyadan fazla severim” demiştir. Ümit Yaşar’ın 

“Anlayamadım, biraz açar mısınız?” demesini müteakip “Yok işime gelmez.” demiştir. “Türk’e 

Doğru Dergisi”nin Türkçü bir dergi olmasının yanında “Anadolucu” bir dergi olarak önce 

“Türkiye” anlayışını savunduğu ve tabii olarak İnönü devrinde yasaklanmış “Turancı” bir 

karakterde ol(a)madığı anlaşılmaktadır. “Türk’e Doğru”nun Ocak 1947 tarihinde çıkan 20. 

sayısında İzmirli İsmet Sipahioğlu’nun yazısında “Oğuzcan ailesi” hakkında şu ifadeler yer alır: 

“Ben Türk’e Doğru ailesine Oğuzcanlar Ailesi demeyi daha uygun buldum. Zira buradaki Oğuz 

kelimesiyle eski ve kahraman bir Türk şahsiyetinden bahsederken “Canlar” anlamıyla da tarih 

boyunca bütün Türklüğü kastediyorum. İçlerinde “Türkçülük” arzusunun alevini duyanlar, 

köklerini Oğuzhan’a kadar götürenlerdir”. Lütfi Oğuzcan dergisinde çıkan yazılarından birinde 

o zaman çok küçük yaşta olan oğlu Ümit Yaşar ile geçen konuşmasını kayda düşmüştür: 

-“Baba” diyordu; “Sen gençliğinde de bu kadar heyecanlı mı idin?”  
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-“Evet oğlum”, diyorum. “Vatan, millet, Türklük ve Türkçülük davalarında her yaşta ve her 

zaman”  

Böbreklerinden ameliyat olan küçük Ümit Yaşar’ı babası hastaneden alıp artık okula 

gidebileceğini söylemesi üzerine Ümit Yaşar: 

-Demek baba ben hiç asker olamayacağım öyle mi?   

-Evet oğlum! Bütün ömrünce asker olamayacaksın ve olamazsın. Fakat Türkçü, milliyetçi ve 

vatansever olarak yaşayacaksın ve yaşamalısın. 

 Bugün sadece aşk şiirlerinin tutkulu şairi, hep ölümü anan ve hatta özleyen şair ya da 

melankolik yalnızlığın şairi olarak genellikle bilinen Ümit Yaşar Oğuzcan’ın gençlik yıllarında 

büyük bir şevkle Türkçü şiirler yazdığı bilinmektedir. 1946’da Sovyetlerle yaşanan Kars-

Ardahan hadisesine duyarlı olarak yazdığı bir şiir:  

Kars Ardahan ne demek, bizler Türkoğlu Türk’üz, 

Cihana baş eğdiren kuvvet unutuldu mu? 

Vermeyiz bir karış yer çarpışırız ölürüz, 

Bu çelikten yürekli millet unutuldu mu? 

İstesek ta Volga’dan su içer atlarımız 

Bir hamlede Hazar’a varır kanatlarımız 

Feda olsun bu yurda canımızla kanımız 

Damarlarda dolaşan kudret unutuldu mu? 

Ta Asya’nın göbeğinden bu ellere göçen biz, 

Kafkas steplerinin kımızını içen biz, 

Altaylardan, Kırım’dan, Plevne’den geçen biz, 

Gazi Osman, Baltacı Mehmet unutuldu mu? 

Kimmiş böyle bağıran, Kars’la Ardahan diye 

Türk’üm ben, mertlik geçer damarımdan kan diye 

Çelikten bir milletiz, ölürüz vatan diye, 

Ata unutuldu mu, İsmet unutuldu mu? 

 Ümit Yaşar, “Türk’e Doğru”nun 2. yılını doldurduğu sayıda, “Yegâne ülkümüz Türklük 

ve en büyük arzumuz memleket gençliğine hizmettir.” diyerek çıkış yapmıştır. Derginin 23. 

sayısında İlan başlığını taşıyan bir yazı yazmıştır. Yazıda, “Ruhlarımıza sanat ve millet 

ocaklarının ateşini, vatan bayrağının parıltılarını ve kahramanlarımızın sonsuzluk dolu 

rüzgârını getirecek bir büyük şair aranmaktadır” demiş ve ilandaki şairliğe taliplerin 

“Türk” olmalarını kesinlikle ispat etmeleri gerektiği,  Türkçeyi bir mısrada beş yabancı sözcük 

kullanmayacak kadar iyi kullanmaları gerektiği, Türkçülüklerinin de samimi olması gerektiği 

şartlarını koşmuştur. “Şiirde Türk’e Doğru” adını taşıyan makalede ise, sanatın sanat için 

yapıldığını ama “millet” kavramını unutmamak gerektiğini de kaydetmiştir: “Benliğini ve 

tarihini kaybeden kimse şair olamaz. Şairlik biraz da kendi kandaşlarının ve kendi 

vatandaşlarının sesini duyan ve duyabilen kimse demektir. Stedman’ın ‘Bir şair yalnız kendi 

vatandaşları için söylemelidir’ sözü biraz mübalağalı olsa da bilhassa bizim gibi şairleri 

yüzyıllar boyunca kadın, aşk, bade ve zevkten dem vuran bir millet için çok doğru ve yerindedir. 

Millet yokluk ve zulüm altında ezilirken <<İç bade sev güzel var ise akl u şuurun / Dünya var 
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imiş ya ki yoğ olmuş ne umurun>> diyen kimse hiç şüphesiz şairdi. Nedim hiç şüphesiz, 

<<Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana / Mey süzülmüş şîşeden ruhsar-ı âl olmuş 

sana>> derken şiiri söylüyordu. Fakat milli şiiri değil. Biz mısralarında sadece şan ve zafer 

dolu tarihimizi değil, ızdırabımızı, düşüncemizi, noksanlık ve güzelliklerimizi yaşatacak bir şiir 

istiyoruz. Ve yine biz istiyoruz ki o şairimizin bir mısraında sadece bedii bir zevk bulunmasın. 

Onu okurken sadece güzel deyip geçemeyelim. O şiirleriyle bu 18 milyonun ruhunda heyecanlar 

yaratmalı, eserleriyle çığırlar ve devirler açmalıdır. Millet açsa o da açlıktan inlemeli, millet 

susuzsa o da susuzluktan çatlamalıdır. İşte bunu yapabilen kimse millî şairdir. Yoksa satır 

arasına vatan, millet Anadolu, Türklük, tarih, savaş vs. gibi heybetli kelimeleri kuru kuruya 

sıkıştırmak bir şey ifade etmez. Şiirimizin oldukça uzun bir ömrü vardır. Biz Yunus’la, Mevlana 

ile Fuzuli ile Şeyh Galip’le A. Hamit ve nihayet Yahya Kemal’e uzayan bu ömrü sonsuz kılacak 

ve şiirimizi ölmezleştirecek bir şair istiyoruz. Yüz yıllarca yüzlerce şair yetiştirdiğimize ne 

kadar övünüyorsak bin yılda bir tam millî şair yetiştiremediğimize o kadar yerinmeliyiz. İleri 

millet olmak, ancak bu yokluğun var olması ile kabildir. En başta şiir olmak üzere millî olmayan 

şeylere savaş açacağımız zaman gelmiştir. Uyanın ey şairler! Türklük için şiirler söylemek ve 

millî şair olmak için uyanın. ” (Bkz. Taha Toros Arşivi [Dosya Nu. 12], ayrıca bkz. Erşan, 

2014). 

 Oğuzcan’ın Türkçesi, sadedir ve Türk milleti içindir. Sıradan insanın anlayacağı, 

okuyup hislenebileceği seviyededir. Ümit Yaşar, “Benim şiirlerimi, Trakya’dan Kars’a kadar 

herkes bilir, okur, anlar. Çünkü ben öz Türkçe yazıyorum” demiştir (Bana Sevmeyi Ümit 

Öğretti, Akşam Gazetesi, 7 Eylül 2014). Bu ifade, sadece gençlik zamanında değil, ömrünün 

sonuna kadar milli bir dil bilincinde olduğunu, kullandığı dilin farkında olduğunu 

göstermektedir. Şiirini herkes için yazdığını, bu millet için yazdığını, şairin Türkçesinin öz 

Türkçe olması gerektiğini bu sözle özetlemiştir. Anlaşılan odur ki Oğuzcan için şiir “Türk 

halkının” diliyle yazılandır ve Türkçenin hakiki şiir dili, milletin sosyal hayatta kullandığı dil 

ile de oluşturulabilir. İşte bu noktada Oğuzcan’ın İş Bankası Kültür Yayınları için hazırladığı 

Âşık Veysel’in bütün şiirlerinin yer aldığı içinde yer aldığı “Dostlar Beni Hatırlasın” isimli 

kitap (Âşık Veysel Şatıroğlu, 1970), somut bir şekilde “Türkçeci” dil şuurunun bir hareketidir; 

ayrıca bu kitabın girişinde Oğuzcan’ın “Veyselin Yolunda” diye bir şiiri vardır. Aşağıda, Âşık 

Veysel ile Oğuzcan’ın birlikte çekildiği bir fotoğraf verilmiştir: 
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 * Eserleri: 

 Şiire 1940’da “Yedigün” dergisiyle başlamıştır. “Türk’e Doğru” dergisiyle birlikte 

milliyetçi-Türkçü epik şiirler kaleme almış, yazılar yazmıştır. 1947’de ilk kitabı olan 

“İnsanoğlu”nu çıkarmıştır. Yahya Kemal, Faruk Nafiz ve Orhan Veli’den büyük oranda tesir 

almıştır. Türk şiirinin dörtlük nazım şeklini, Doğu şiirinin rübailerini (Oğuzcan, 1972) ve 

Fransız edebiyatının nazım şekillerini büyük ölçüde kendi şiirine tatbik etmiştir. 1960’larda 

çeşitli aralıklarla Avrupa’ya gitmiştir. Avrupa gezilerini köşe yazısı halinde “Avrupa Görmüş 

Adam” başlığıyla Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlamıştır. 1973’te oğlu Vedat, İstanbul’da 

Galata kulesinden atlayarak intihar etmiştir. Rivayete göre Vedat, babasının intihar 

denemelerine nispetle, “Baba! İntihar öyle edilmez, böyle edilir” şeklinde bir not bırakmıştır. 

Bu intihar, şair üzerinde çok derin izler bırakmış ve şiir dilinde, “sonsuzluk” olarak özlemle 

andığı “ölüm” temasını daha çok kullanmaya başlamıştır;   

6 Haziran 1973 

Pırıl pırıl bir yaz günüydü 

Aydınlıktı, güzeldi dünya 

Bir adam düştü o gün Galata kulesinden 

Kendini bir anda bıraktı boşluğa 

Ömrünün baharında 

Bütün umutlarıyla birlikte 

Paramparça oldu 

Bu adam benim oğlumdu.  

“Açarken ufkunda güller alevden” 

Çıktı, her günkü gibi gülerek evden 

Kimseye belli etmedi içindeki yangını 

Yürüdü, kendinden emin 

Sonsuzluğa doğru 

…   
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 Hayatının son dönemlerinde mizahi ve eleştirici şiire yönelmiş, “Çarşaf” dergisinde 

şiirleri çıkmıştır. İkinci eşi Ulufer hanım ile 1976’da tanışmış ve 1978’de evlenmiştir. Yeni 

eşiyle birlikte 1979’da “Ümit Yaşar Sanat Galerisi”ni kurmuştur. Bu galeri 2005 yılında 

kapatıldı. Şiirlerindeki “kadın” imgesinin aşkla andığı Ayten (platonik bir aşktır), Mihriban ve 

Ulufer hanımları yansıttığı düşünülmektedir.   

Ben bir Ayten'dir tutturmuşum 

Oh ne iyi  

Ayten’li içkiler içip sarhoş oluyorum 

Ne güzel 

Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin 

Biraz Ayten sürüyorum, güzelleşiyor 

Şarkılar söylüyorum 

Şiirler yazıyorum, Ayten üstüne 

Saatim her zaman ya Ayten’e beş var 

Ya Ayten’i beş geçiyor. 

Ne yana baksam gördüğüm o 

Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor 

Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten 

… 

 7 Eylül 2014 tarihinde son eşi Ulufer hanımın Akşam gazetesinde çıkan röportaja 

(“Bana Sevmeyi Ümit Öğretti” başlığıyla çıkmıştır) göre beyanları şöyledir (Burada Mezin 

Dedeyi tarafından yapılan röportaj tam metin haline getirilerek kısmî olarak verilmiştir): 

Ümit’in şiir konferansı vardı. Ben de o sıralar yeniden şiirle uğraşıyordum. Daha önce de 

çıkmış çocuk kitaplarım vardı. Biraz geç başlamış bir ilgiydi bu. Çünkü ilk evliliğim nedeniyle 

pek meşgul olamamıştım. Şöyle bir baktı bana oturduğu yerden. “Memnun oldum hanımefendi. 

Şiirlerinizi getirirseniz bir bakmak isterim. Sekreterimden bir randevu alın” dedi. Bir hafta 

sonra şiirlerimi alıp gittim. İnceledikten sonra, “Bir kere tebrik ediyorum, çok muntazam; 

defter kâğıtlarına yazılmış, ayrı ayrı daktilo edilmiş şiirler. Ama çok eksiğiniz var. Sonra, niye 

şiir yazıyorsunuz? Siz; şiir yazacak değil, şiir yazılacak bir hanımsınız”dedi. Bana şiirlerimle 

ilgili yapmam gerekenleri anlattıktan sonra,“15 gün sonra bekliyorum sizi” dedi. O 

süre zarfında, şiirlerimde gördüğü eksikleri tamamladım ama yanına gitmedim. Bir süre sonra 

arkadaşlarımla gittiğim bir davette karşılaştım kendisiyle. Yanımdan geçerken bana ‘küt’ 

diye çarptı. İçimden “Kim bu münasebetsiz kişi” diyordum ki baktım ki Ümit. Bana hemen 

“Yanıma gelmediniz. Şiirlerinizden ne haber?” dedi. Ertesi gün sekreterinden randevu alarak 

yanına gittim ve şiirlerimi yeniden gösterdim. Bu sefer çok beğendi. Çünkü dediklerini aynen 

yapmıştım. Konuşma esnasında ona Avrupa’ya gideceğimi anlattım. “Sizden bir isteğim 

olacak. Gelirken benim için bir tırnak makası bir de pipo tütünü getirir misiniz?” dedi. "Tabii 

getiririm" dedim ama istekleri bana garip gelmişti. Hakikaten de aldım istediklerini. Sonra 

aramızda bir dostluk oluştu. Fakat sonradan bana söylediği; beni birinci görüşünde beğenmiş; 

ikincide âşık olmuş. Biz 1978’de evlendik ama 1976’da tanışmıştık. Hep “Önümde 9 yılım var” 

derdi bana. Yarım yıl yanıldı. 1973 yılında kaybetmiş evladını. Acısı çok büyüktü ve çok tazeydi 
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tanıştığımızda. Benim kızım da 1973 doğumlu. 6 Haziran’da kızım doğuyor, aynı tarihte 

Ümit’in oğlu kuleden atlıyor. Bana “Sabah oğlumuzun mezarını ziyaret ederiz, akşam da 

kızımızın doğum gününü kutlarız” derdi. Ümit için de çok kere intihara teşebbüs etmiş 

derlerdi. Evlat kaybı hiçbir şeye benzemiyor. Evlenmeye karar verdiğimiz günlerde Ümit, 

“Oğlum kendini Galata Kulesi’nden attığı günden beri, ne oraya gidebiliyorum ne de önünden 

geçebiliyorum. Benimle gelir misin?” dedi. Gittik, aşağıda oturduk; yukarı çıkmadı. El ele 

oturduk oturduk, oturduk… Ondan sonra “Tamam; artık bitti” dedi. Bir daha da lafını etmedi. 

Orada o, kendi kendine işi halletti. Orada benimle kendini iyileştirdi. Çok güçlüydü, çok 

duyguluydu, kadına çok saygılıydı. Ümit Bey’in hayatında 3 aşk var. Birisi Ayten, meşhur 

Ayten… Platonik aşkı. İkincisi Mihriban… ‘Mihriban’ diye şiirleri var. Mihriban’a şiirler, 

Mihriban’a mektuplar. Üçüncüsü de ben oluyorum. … 

 Oğuzcan arkasından 50 kadar şiir kitabı, 13 antoloji, çeşitli plak kayıtları bırakmıştır. 

Zeynep Oral’ın verdiği sayı ise şairin 40. sanat yılında 54 kitap, 117 baskı, 800.000 tirajdır 

[Oral, 1982] (Şairin 1972’ye kadar olan eserleri ve eserlerinin sayısı ile ilgili olarak bkz. 

Oğuzcan, 1972 ve ayrıca bkz. Doğan, 2003: 73). Eserlerinden bazıları şunlardır: İnsanoğlu 

(1947), Dolmuş (1955), Üstüme Varma İstanbul (1961), Sahibini Arayan Mektuplar (1961), 

Yeni Dünya Rekoru (1961), Sevenler Ölmez (1962), Çigan Gözler (1962), Ötesi Yok (1963), 

Hüzün Şarkıları (1963), Bir Gün Anlarsın (1965), Sadrazamın Sol Kulağı (1965), Mihribana 

Şiirleri (1965), İnşallahla Maşallahla (1965), Taşlar ve Başlar (1966), Seni Sevmek (1966), 

Toprak Olana Kadar (1968), Göbek Davası (1968), Ben Seni Sevdim mi (1968), Halktan Yana 

(1969), Aşk mıydı O (1969), Önce Sen Sonra Ben (1971), Rübailer (1972), Acılar Denizi (1973), 

Yalan Bitti (1975), En Eski Yalnızlığımdın Sen Benim (1978), Dikiz Aynası (Hiciv şiirleri, 

1982), vd.  

 * Ümit Yaşar Oğuzcan ve Türkiye’de Müzik 

 Bugün hafızalarda yer etmiş, herkesin bildiği ve dillerde gezen birçok şarkının 

sözlerinin şairi olan Ümit Yaşar Oğuzcan’ın ne yazık ki bu yönü de pek bilinmemektedir. 

Örneğin; Timur Selçuk’un “Ayrılanlar İçin”, “Beyaz Güvercin”, Nilüfer’in ayrıca okuduğu 

“İspanyol Meyhanesi”, Müslüm Gürses’in “Tabiatın Bir Cilvesi”, Selda Bağcan’ın “Beni 

Unutma”, Neşe Karaböcek’in “Bir Öptüm”, Nesrin Sipahi’nin “Yağmur Seninle Güzel” 

şarkıları ve özellikle Türk sanat müziği alanında başta Münir Nurettin tarafından bestelenmiş 

şarkılar olmak üzere, “Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın”, “Biraz Kül, Biraz Duman, 

O Benim İşte”, “Bu Kadar Yürekten Çağırma Beni / Bir Gece Ansızın Gelebilirim”, “Bir Bakıp 

Gözlerime Her Şeyi Anlarsın Ya!”, “Sevdiğim Dünyalar Kadar”, “Uzuyor Yıllar Gibi 

Dakikalar, Sen Yoksan”, “Bir Kere Bakanlar Unutur Derdi Günahı”, “Bir Ateşim Yanarım”, 

“Ansız Uyanırsan Gecenin Bir Yerinde”, “Yokluğun Her Dakika Ölüm Demek Gitme Kal”, 

“Ağla Gitar”, “Böyledir Akşamları İstanbul’un” vd. Görüldüğü gibi onlarca Ümit Yaşar şiirinin 

bestelenip Türk müzik hayatına yerleşmiş eserler olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Bir gün gelir de unuturmuş insan 

En sevdiği hatıraları bile 

Bari sen her gece yorgun sesiyle 

Saat on ikiyi vurduğu zaman 
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Beni unutma 

Çünkü ben her gece o saatlerde 

Seni yaşar ve seni düşünürüm 

Hayal içinde perişan yürürüm 

… 

 * Ölümünden Sonra Hakkında Çıkan Bazı Anma Yazıları (Yazar+Yazı ismi): Oktay 

Abdal, “Yaşadı Ümit Yaşar”; Necati Polat, “İki Ümit Yaşar”; Doğan Hızlan, “Ve ‘acılı’ kalp 

durdu”, Oral Çalışlar, “Biraz Kül Biraz Duman”, Cumhuriyet Dergi Parasız Pazar Eki, 10 

Kasım 1996; Nedim Şener, “Bir Şiir Yazdı Faizden Kurtuldu”, Milliyet Gazetesi, 18 Ocak 2002.  
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FİLOLOJİK AÇIDAN “GANGRA” VE “ÇANKIRI” YER ADLARI 

 

Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 

Özet 

 “Çankırı” yer adının şehir için kaynaklarda verilen antik çağdaki yer adlarıyla ilgisi ve 

kayıtlar, Batılı kaynaklardan alınan çeşitli örneklerle tespit edilmiş; Çankırı (= Gangra)’nın 

dünya literatüründeki yeri, seyahatname ve monografi tarzındaki kitaplar ile antik çağla ilgili 

kaynaklardaki tanımı mercek altına alınmıştır. Eski Hristiyan dünyasında “Gangra” olarak 

zikredilen şehrin Hristiyan dünya için simgesel önemi ve bu şehirde belirtilen din çevresi içinde 

yaşamış ruhani şahsiyetler olarak günümüzde isimlerine kutsiyet atfedilmiş Çankırılı yahut adı 

Çankırı ile anılan tarihî simâlar ve bu kişilerle ilgili bilgiler bildirilmiştir. Çalışmada 19. yüzyıl 

kaynakları olarak çeşitli eski ansiklopedi ve sözlükler kullanılmış; ayrıca güncel çalışmalardan, 

yakın zamanda çıkmış temel başvuru kitaplarından yararlanılarak Türkiye dışındaki dünyada, 

uluslararası literatürde, “Çankırı” denince akla gelen ve kaynaklara geçirilmiş bilgiler 

detaylandırılmıştır. Neticede, çalışma vasıtasıyla özellikle Türk hâkimiyetinden önceki 

“Gangra”nın yani 20. yüzyıldaki yeni şekliyle “Çankırı”nın filolojik açıdan literatürdeki 

anlamına ve değerine referanslar ışığında bir bakış atılmış, mevcut bilgiler temellendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Filoloji, Gangra, Çankırı, yer adı    

  

THE TOPONYMS “GANGRA” AND “CANKIRI” FROM THE PHILOLOGICAL 

PERSPECTIVE 

 

Abstract 

 The relation between the toponym “Čankiri” that is a city name in Turkey, and the 

antique toponyms for the city recorded in some sample sources of Western literature is analysed 

and also the place of Čankiri (= Gangra) in the world literature and the description of the city 

in the travel or monograph-style books and the books about antiques are examined in detail. 

The iconic importance of “Gangra” which was the name for the city in old Christian world and 

the numinous or ecumenic people who were historical figures from Čankiri or lived in Čankiri 

for the Christianity are introduced at length. The sources belonging to 19th century such as old 

encyclopaedias and dictionaries and also contemporary and current works, primary resources 

and hand books of nowadays are used in this work. In brief, the gained information from the 

international literature outside Turkey, the lexical-encyclopaedical definitions and the 

intensional statements in the books relating to “Čankırı” are indicated thoroughly. In conclution, 

the philological significance in the literature before Turkish hegemony of “Gangra” or with its 

new name “Čankiri” belonging to 20th century, is viewed and detailed via this survey.  
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 Hristiyan dünyasının hâmisi olmuş Roma İmparatorluğu’nun önemli konsüllerinden 

birine ev sahipliği yapmış olan “Çankırı”nın, mâzide olduğu gibi bugün de Türkiye dışındaki 

literatürde bilinen ismi, antik dünyadaki ismine atfen özellikle “Gangra”dır. Şehrin isminin 

1733 tarihli Latince-Fransızca Sözlük (Novitius Seu Dictionarum Latino-Gallicum’da)’te “G” 

harfi sırasındaki GANGRA dışında ayrıca Türkçede “K” ile okunan “C” harfi sırasında verildiği 

ve “CANGRIA” şeklinde kaydedildiği görülmektedir. Fakat sözlükte, “GANGRA”nın şehrin 

hakiki ve eski ismi olduğu vurgulanmıştır [s. 210]:  

 

Sözlükteki bu ikili durum, “C”li kaydedilen şehir isminin Türk halk telaffuzundaki şekil 

olduğunu, Batılı gezginlerce kayıt altına alındığını ve böylece bu kayıtların en geç 18. yüzyıla 

kadar Batı’da yazılmış sözlük yahut ansiklopedilere geçtiğini düşündürebilir. Bu savı doğrular 

şekilde bir başka ansiklopedik kaynak olan “A View of Ancient Geography and Ancient 

History”de (Philadelphia 1813, s. 99, 104) “Gangra” isminin modern versiyonu “KİANGARA” 

olarak kaydedilmiştir. Yine aynı tarzla, Encyclopaedia Britannica’da (C. 5, s. 840, 1911) 

“Changra” ve “Kanghari”, Katolik ansiklopedisinde ise “Tchiangre” isim şekilleri kayıtlıdır. 

Kaynaklardaki tüm bu muhtelif yazışlar, Osmanlı devrinde Batı kaynaklarının doğrudan Türk 

halk ağzından yararlandığını, hatta misyonerlerin Hristiyanlık için önemi bulunan şehre bizzat 

gidip gözlemler yaparak kayıtlar tuttuğunu tasdiklemektedir. Bilindiği gibi “Çankırı” şehir 

ismi, 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş bir toponim yani yer ismidir 

(“Çankırı” yer isminin hakikaten nereden geldiği, Türkiye’de nasıl kabul edildiği ve 

“Karatekin” özel ismi ile ilgili ayrıntılar için ayrıca bkz. Berbercan, 2013).  

 

Harita I: Antikçağda Çankırı “Gangra” (Oval halka içinde gösterilmiştir) 
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 Türk hâkimiyetindeki “Çankırı”nın, Batı’da ilk defa 16. yüzyılda Hans Dernschwam’ın 

“Tagesbuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien” isimli gezi türündeki eserinde 

geçtiği bilinmektedir (Günümüze yakın zamanda yapılmış neşri için bkz. Babinger, 2014). 

“Gangra” isminin bugün Batı’da ısrarla “Çankırı”yı anlatmak, belirtmek üzere kullanıldığı 

görülmektedir. Meselâ, Scott Fitzgerald Johnson’ın “Geç Dönem Antikite’nin El Kitabı”nda 

“Gangra” kaydı önemlidir (bkz. Johnson, 2012). Bu durum esasen, Türklerce “İstanbul” olarak 

benimsenen şehir isminin “Constantinople” olarak ısrarla kaynaklarda yazılması, 

belirtilmesiyle tabii olarak aynı sebepten ileri gelmektedir. Unutulmamalıdır ki bir şehirde 

mazisi kadim olan millet esas değildir, sadece müessirdir; çünkü o şehirde bugün kaim 

olabilmiş milletin kültür ve medeniyetteki seviyesi mühimdir.  

 

 The Catholic Encyclopaedia (Katolik Ansiklopedisi), Çankırı’yı ve tarihini “Gangra” 

başlığı altında genel olarak şöyle vermiştir: “Paflagonya eyaletinde bir piskoposluk; yerli 

dilinde ‘keçi’ anlamında. Hatta bugün çok sayıda keçi sürüsü bu bölgede görülebilmektedir (20. 

yüzyılın başları). Köken itibariyle Galatya’ya aitti ve Pontuslu Mitridatların düşmanı fakat 

Roma’nın dostu Galat kralı Dejotarus’un başkentiydi. Kent, Roma devrinde Paflagonya 

eyaletinin başkenti oldu. 5 adet piskopos yardımcısından fazlası asla şehirde bulunmadı. 

(Fransız tarihçi) Michel Le Quien [I, 549-554], 4. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar (Türk idaresine 

kadar) 22 başpiskopos zikreder. Bunlardan hiçbiri özellikle kayda değer değildir. Türkler 

tarafından eyaletteki piskoposluk 14. yüzyılda lağvedilmiştir. 1402’de Timur tarafından 

zaptedilen şehir, 1423’te tekrar (Osmanlı sultanı) II. Murad zamanında ele geçirilmiştir. O 

zamandan bugüne hep Türklerde kalmıştır.”  

 “Encyclopaedia of Religious Knowledge (Brattleboro 1844, s. 229)”, birçok kaynaktaki 

kayıt gibi, Çankırı’yı apostolikal merkezlerden biri olarak zikreder: 
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Ayrıca, Çankırı’da mevcut bulunmuş ruhbanî konseyin, şehrin bir piskoposluk merkezi olması 

sebebiyle birçok “canon” yani “kanun” çıkaran (örneğin 4. yüzyılda çıkardığı ‘20 kanun’ 

ekümenik kabul edilmiştir) Hristiyan hayatını düzenleyen, Roma’nın doktrinine uygun 

davranmak koşuluyla heretik kabul edilen tarikatlara karşı ceza veren ve yasaklayıcı yetkisinin 

bulunduğu bilinmektedir. Çankırı konseyinin 355’te çıkardığı kanunla, “agape” (Grekçe 

ἀγάπη) olarak bilinen ve inanç üzerine temellendirilmiş orgi yahut sevgi ayinlerini 

aşağılayanları aforoz ettiği bilinmektedir. Halbuki Laodicea (bugünkü “Denizli” kenti, 

Osmanlıcada “Donguzlı [Domuzlu]”) konseyinin kiliselerde yapılan agapeleri yasakladığı, 

Carthage (Kartaca, Tunus) konseyinin 42. kanununun da aynı şekilde ayinlere sınır getirdiği 

bilinmektedir; fakat bunlar lokal konseylerdir. Öyle ki, Krisostom ve Agustin dönemlerinde 

agapelerin yaygın olduğu bilinmektedir (“agape” kelimesi için ayrıca bkz. Encyclopaedia 

Britannica, C. I, s. 364, 1911).      

 

Resim I (Bir Rus Ortodoks ikonunda Hipatius’un tasviri) 

 Hristiyan dünyasında Çankırı şehriyle anılan en bilindik kişi Aziz Hipatius’tur (bkz. 

Resim I); literatüre “Hypatius of Gangra” (Çankırılı Hipatius) olarak geçmiş bir Hristiyan 

rahibi, daha doğrusu metropoliti olup M.S. 326’da İstanbul’dan Çankırı’ya giderken yolda 

Novatyan Aryani mezhebinden (bkz. The Roman Martyrology, Baltimore 1916, s. 352) 

düşmanlarınca saldırıya uğramış ve öldürülmüştür. Resim II’de düşmanı bir kadın tarafından 

taşla katledildiği tasvir edilmektedir. Hakkında birçok menkıbevi hikâye bulunan Hipatius, 

mucizeleri bulunan bir aziz olarak kabul edilmektedir. Rahibi öldüren kadının suikastin hemen 

arkasından delirdiği ve sürekli kendine vurmaya başladığı rivayet edilmiştir. Hipatius’un 

öldükten sonra Çankırı’ya koşarak geldiği ve şehir halkının kendisini karşılayarak onu 

gömdükleri (büyük ihtimalle özel bir yere, tepeye) bilinmektedir.   
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Resim II (Menologion Basil II’den alınmıştır) 

 Bir tıp dergisinde çıkan makalede, İtalya’nın güneyinde bulunan Tiggiano kasabasında, 

ismi İtalya’da Sant’Ippazio olarak ünlenen Aziz Hipatius’un 325’te İznik (Nice)’te toplanan 

konseyde çıkan bir arbedede kasık bölgesine tekme aldığı ve hastalandığı, rahibin şifa için 

viyolet-kırmızısı renkte bir havuçla kürler yaptığı ve bu şifa arayışına izâfeten her 19 Ocak’ta 

kilise fuarında doğurganlığın sembolü olarak bu havuçlardan satıldığı anlatılmıştır. Ayrıca 

makalede, bu inancın paganist devirlerden intikal ederek Hristiyanlığa geçmiş bir ritüel olduğu 

fikri ileri sürülmüştür (bkz. Froehlich & Schulz, 2015). 

 Julia Hillner’in “Prison, Punishment and Penance in Late Antiquity (Geç Dönem 

Antikite’de Hapishane, Ceza ve Kefaret)” isimli kitabı Cambridge University Press’in yayınları 

arasında 2015’te yayımlanmıştır (ilgili kısımlar için bkz. s. 220-221). Kaynaklardan 

anlaşıldığına göre Çankırı, Doğu Roma’nın baskıcı kökten-dinci Hristiyan konsülünün yerel 

idaresinde, muhalif keşişler için bir sürgün yeri, fikrinden dönmeyenler için işkence ve 

yakılarak katledildikleri ceza kentiydi. 
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Şehrin Hristiyanlıktan önce de bir tür hapishane ve işkence merkezi olduğu anlaşılmaktadır. 

Örneğin Kızılırmak yayı içinde MÖ. 3. yüzyıldan itibaren baş göstermeye başlayan Galatlar, 

Hristiyanlığın Anadolu’da yeni yeni yayılmaya başladığı bir vakitte, literatüre Gangra’nın Aziz 

Callinicus’u olarak geçmiş zatı Ancyra’da (Ankara’da) Hristiyanlık propagandası yaparken 

yakalamış ve Gangra’ya (Çankırı’ya) götürerek kendisine teferruatlı işkenceler yapmış ve sonra 

yakarak öldürmüşlerdir. Rivayete göre yakılmadan önce çok susayan azizle dalga geçen 

işkenceciler, “Tanrı’na söyle de su versin!” demişler ve o anda taştan su fışkırmıştır. Bu tarihi 

şahsiyet de antikçağdaki Çankırı ile birlikte anılan şahsiyetlerden biridir.  

 Katolik ansiklopedisinde S. Vailhé’nin kayıtları, şehrin tarihî yerini antik dönemden 

Osmanlı’nın yıkılışına kadar geçen süre zarfında olmak suretiyle, kısaca şöyle bildirir (Vailhé, 

1909): “Şehrin Hristiyanlar için anılmaya değer en önemli yanı, konseyin MS. 343’te, burada 

kurulmasıdır. Konseyin heretik, din dışı kabul edilen tarikatlara karşı, özellikle (Sebaste’de 

[yani Sivas’ta]) Ermenistan Eustathius’u olarak gösterilen sofunun uygulamalarına “20 kanon 

[yani kanun]” çıkartarak şiddetle engel olmaya çalıştığı bilinmektedir” ve ayrıca Osmanlı 

dönemindeki demografik yapıyı yazar: “… Şimdi Castomouni (= Kastamonu) vilayetine 

bağlıdır. Coğrafi olarak Olgassus (= Ilgaz) dağının ayaklarında (eteklerinde) yer alır, 

{1909’daki sayı olarak} şehirdeki 16.000 sâkin içinde 800’ü Rum, 500’ü Ermeni’dir; fakat bu 

Hristiyanların hepsi ayrılıkçıdır {Katolik değildir}. Aziz Dimitrius adına yapılmış katedral 

camiye dönüştürülmüştür {Mimar Sinan’ın talebelerinden Sadık Kalfa’nın yaptığı ve 1558’de 

ibadete açılan Çankırı’daki Büyük Cami yani Kanuni Sultan Süleyman Camii’nin bu katedral 

üzerine kurulduğu hususu vardır ki esasen Çankırı’nın artık Osmanlı ile birlikte 16. yüzyılda 

medeniyet ve kültür açısından da tamamen Türklere ait bir kent olduğunu gösteren bir ispat 

kabilindendir}.  
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 تكريت مدينة في والمجتمع البيئة على ( Oleander Nerium) الدفلة نبات ومضار فوائد راسةد

 علي حسين مصطفى شهاب العبيدي

 العراق -جامعة تكريت

 الخّلصة

بعد أن الحظت انتشةةةةةار زراعته في الجامعة ومدينة ( Nerium oleanderقمت بإجراء هذه الدراسةةةةةة على نبات الدفلة )

 اءلغرض تنقية الهواء وإعط جوانب الطرق وفي الجزرات الوسةةةطية  لبعض الشةةةوارع الداخليةتكريت بشةةةكل واسةةةع على 

الزاهيه  زهارها ذات األلوانوأ ،وشةةةةحة المياه درجات الحرارة العالية تحمل بقدرتها على شةةةةكل جمالي للمدينة حيث تتميز

خالل دراسةةتي شةةاهدت وجود نقاط سةةوداء حول زهرة نبات الدفلة وتبين لي فيما بعد انها بيوض بعوض . ورائحتها العطره

معروف عند عامه  المسةةةةةةببة لحبة بغداد وهو( cutaneous leishmaniasisاو مايعرف )Ae. Aegypti)  (اللشةةةةةةمانيا 

الخاصة بعالجه في اغلب المستشفيات ويحتاج المريض لفترة ليست الناس بانه مرض جلدي يصعب الحصول على الحقنة 

 والوليندرين وهو من الجاليكوسةةةيدات القلويدات، الفالفونويداما أوراقها وسةةةيقانها فتحتوي على  بالقصةةةيرة للشةةةفاء من اثره.

ها شةةةةةةةديدة السةةةةةةمية ته لكون فالحيوانات ال تاكل أوراق هذه النب ته احتواها على  وكما هو معروف عن هذه .السةةةةةةةامة،  نب

 ، (adilnerin)  ، االدينيرين (oleandrin)أهمهةةةا االوليةةةانةةةدرين (cardic glycosides)جاليكوسةةةةةةيةةةدات قلبيةةةة 

وجميعها تتبع مجموعة الجاليكوسةةيدات السةةتيرويدية والجاليكوسةةيد والذي له (nirin) والنيرين    (nirianthin)النيريانتين

اسةةتخدام مسةةتخلصةةات النبتة في مجاالت طبية حيث تم  العلمية الدراسةةات واالبحاث كما ورد في بعض صةةفات مقوية للقلب

ستخدمت مستخلص أوراق النبات الدفلة كمبيد عضوي بعد تخفيفيه بنسب متعددة اليسعني ذكرها االن.  ستي ا اال ان في درا

ات الضةةارة حيث الحظت نسةةبة النباتات التي تعاني من أصةةابات مرضةةية بسةةبب بعض الفطري بعضمعينه في المختبر على 

( وكذلك اسةةتخدمته كمبيد حشةةري على بعض الحشةةرات الضةةارة 1اإلصةةابة قلت بشةةكل ملحوظ وكما هو مبين في الجدول )

مثل الصةةراصةةير والبعوض وغيرها من الحشةةرات الحظت انه اعطى نتائج جيدة لمكافحة هذه الحشةةرات الضةةارة وكما هو 

اسة التي قمت بها . واستخدمت مستخلص نبات الدفلة وعملت منه طعم على شكل كرات ( من نتائج الدر2مبين في الجدول )

صغيرة لمكافحة الفئران والقضاء على قوارض الحقل في البيوت الزجاجية المغطاة ) البالستيكية( وأعطت نتائج مبهرة. بما 

ينصةةةةةح بعدم ثناء التعامل مع هذه النبته وان نبات الدفلة يحوي على مواد سةةةةةامة في تركيبه لذا يجب توخي الحذر الشةةةةةديد أ

 زراعتها كنبات زينة في حدائق المنازل او الحدائق العامة .

 

    البيوت الزجاجية،مكافحة الفئران ،الحشرات الضارة ،الفطريات الضارة ، مبيد عضوي،نبات الدفلة الكلمات المفتاحية:

STUDY BENEFITS AND DISADVANTAGES (NERIUM OLEANDER) ON THE 

ENVIRONMENT AND SOCIETY IN TIKRIT 

 

Abstract 

İ make of this study on the plant oleander (Nerium oleander) after I saw the spread of cultivation 

in the university and the city of Tikrit and widely for the purpose of giving shape aesthetic and 

purify the air around the city as well as to combat desertification as they plant bear the heat and 

thirst, to determine the benefits and harms conducted a research study to find out the 

components of chemical and shows Ban leaves and crust contain Gelaicosadat attack cardic 

glycosides most important Alaolyandinoleandrin and Eladinerynadilnerin and 

Allneryantynnirianthin and Alnerynnirin and all these follow a Algelaicosadat steroidal and 

Algelaicosad the only one who has qualities tonic for the heart is routine, either seeds contain 

Gelaicosadat is well thought out and the fixed oil also contains papers on the alkaloid Curarin 

and GelaicosadatFlavonah of which are toxic to humans and animals, where these toxins found 

in the papers and all parts this plant Valbhaúm the animals do not eat the leaves of this plant 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
188 

visits and taste for red oleander flowers clear impact on the proportion of eggs hatched mosquito 

Ae. Aegypti causing disease (grain of Baghdad), so we see black dots on the flower in the 

proliferation of these mosquito (mosquito to Ashimanah) causing grain of Baghdad, where 

scarce treatment in most hospitals, although the use of Mstkhalsath in the areas of medical 

advised not planted on roadsides public Couches Accessories also notes that aspects in the 

islands some streets and especially foreign and here was born the idea of research and using the 

extract of leaves poison for some harmful insects such as cockroaches and mosquitoes and other 

and even fungi and some types of bacteria that cause certain diseases on plants field, because 

you name a natural as well as on some dangerous animals such as mice and rodents have given 

impressive results in combating where she attended the concentrations of certain papers and 

you spray on girls suffering from diseases and noted the incidence of said significantly, as well 

as tested the feature on rodents and that the work of taste and put the plant extract oleander in 

the house I noticed after the death of mice and also struggled insects, but with caution severe 

noticed immediate results, but I advise not to use a pesticide only after a comprehensive study 

on the impact on humans, because I suffered some toxicity symptoms such as nausea met during 

use must therefore be very careful while dealing with them. 

 المقدمة

 من النباتات السامة واسم نبات الدفلة  وهيApocynacea ة دائمة الخضرة تعود للعائلة الدفلية هي شجير

NeriumOleandir من الكلمة اليونانيةمشتق Neros على  فيها تعيش ومعناها ) رطب ( إشارة إلى طبيعة المنطقة التي

حيث  لقابلية كذلك على العيش في المناطق الجافه ،وردت في بعض المصادر بان لها اكما  و اطراف االنهر والمناطق الرطبة

 سم و تشبه أوراق اللوز إال إنها أطول منه 10أمتار و أوراقها رمحيه حادة يصل طولها حوالي  4يصل ارتفاعها حوالي 

   .وأغلظ ، ولهذه الشجيرة أزهار حمراء أو بيضاء واحياننا" قرمزية جميلة ذات رائحة زكية
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وتكثر في بالد الشام وبعض دول الخليج  طبيعية في شمال العراق وتنجح زراعتها في معظم محافظات العراقتنتشر بصورة 

ودول شمال أفريقيا مثل موريتانيا، والمغرب، والبرتغال شرقا من خالل منطقة البحر األبيض المتوسط . ووجدت  العربي

تركيا، والشرق اليونان وفي األجزاء الجنوبية من الصين وعلى و صحراء شبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا بشكل متقطع في

والفولينيرين  القلب المؤثرة في (Neriin. يحتوي النبات على جليكوسيدات النيرين )(1) الساحل الشرقي من الواليات المتحدة

(Folineriin( واالولندرين )Oleandrin)  (2)على عضلة القلبوالمعروفة باسم جليكوسيدات القلبية و لها تأثيرات .

الطبية واسعة حيث يستخرج من بعض انواعها العقاقير والمواد الدباغية حيث تستخدم اوراق النبات كمنشط  واستخداماتها

تشابه الموجودة   Glycosidesوعرفت حديثاً فوائدها في عالج أمراض القلب الحتوائها على مركبات جليكوسيدية ,(3)للقلب 

وللمساهمة في ايجاد بدائل ولها بعض االستعماالت الطبية األخرى . digitalis ة الصيت مثل : ديجتالسفي نباتات طبية ذائع

فاعلة في مكافحة االمراض النباتية فقد استخدمت في العديد من الدراسات المستخلصات النباتية الزهار وجذور واوراق النبته 

 , Alternariaalternata, F.monilliforme , Cochlioboluslunatus, Aspergillusflavus الحاوية

Rhizopusstolonifer  )لتثبيط ميسليوم ومكافحـــــــة  ضد العديد من االفات الزراعية )الحشرية ، البكتيرية ،  الفطرية

 لنباتاتوبما ان الكثير من انواعها سامة لالنسان والحيوان ول الجراثيم لكثير من الفطريات الملوثة للبذور ) مثل الذرة (

استخدام مستخلصه عن طريق الحقن العضلي و لمعرفة اثارها ولدراسة  سميتة على الحيوانات )القوارض والطيور والكالب( 

((IM ومسكن اآلم المفاصل  , وكما استخدمت .(6)علي الخاليا الحية لها ) في معالجة بعض االمراض الجلدية )الحكة ، البرص

ا األطباء القدماء من اإلغريق والرومان والعرب ازهارها وأوراقها بحذر شديد في عالج بعض استعملهفقد  (5,4)وعرق النسا 

. لوحظ تأثرهم بجليكوسيدات وحصول اضطرابات قلبية والمظاهر السريرية من "تسمم  األمراض السارية انادك

ث ان األطفال عادة ما يأكلون كل ما هو فيكفي ان يمضغ الطفل ورقة واحدة ليموت حيوأما على اإلنسان(7,8,9)األنتراكينون" 

بمتناول أيديهم  والكبار قد يموتون اذا مضغوا اكثر ورقة والجدير بالذكر ان األكثر سمية من مكونات هذه الشجيرة هو السائل 

ة في فقد تم اإلبالغ عن عدد قليل جدا من األحداث السام اللبني الذي قد يخرج عند قطع اي جزء من أجزاء هذه الشجيرة

حاالت التعرض البشري إبالغ  847كانت هناك  2002( في عام TESSاإلنسان. وفقا لنظام مراقبة التعرض للمواد السامة )

 .  (11)لم تحصل اال ثالثة حاالت وفاة فقط  .(10)مراكز السموم في الواليات المتحدة 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nerium_oleander_white_flowers_at_Guntur_(1).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nerium_oleander_Ouarzazate_wild2.jpg
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يدات المؤثر على القلب الموجدة في دم العينة ما يقرب وبعد تحليل عيناتهم أشارت التحاليل بان نسبة  تركيز الكلي للجليكوس

ميكروغرام / غرام التي كانت في مجموعة كبيرة من  39-10ميكروغرام / لتر والذي وكما بلغت أولياندرين لها  20من 

من )آثار  . يمكن أن ردود الفعل ) األعراض ( على ابتالع هذا النبته تشمل كال(12,13,14)مستويات ذكرت في تشريح الجثة

الجهاز الهضمي والقلب(.آثار الجهاز الهضمي يمكن أن تتكون من الغثيان والقيء، اللعاب الزائد، وآالم في البطن، واإلسهال. 
.تتكون ردود الفعل القلب من عدم انتظام دقات القلب. قد تصبح األطراف شاحب وبارد بسبب ضعف أو عدم انتظام الدورة (15)

د الفعل على حاالت التسمم من هذا النبات تؤثر أيضا على الجهاز العصبي المركزي. هذه األعراض الدموية. يمكن أن ردو

يمكن أن تشمل النعاس، والهزات أو اهتزاز في العضالت، واالنهيار، وحتى الغيبوبة التي يمكن أن تؤدي إلى الموت. الدفلى 

.التسمم (16)ج في العين، والحساسية التي تتميز التهاب الجلد يمكن أن يسبب تهيجا في الجلد، التهاب شديدة وتهي( SAPنوع )

وردود الفعل على النباتات الدفلى واضحة وتتطلب رعاية طبية فورية في حاالت التسمم المشتبه أو المعروفة من كل من 

لسامة. ويمكن أيضا أن تكون العالج بغسل المعدة وهي تدابير وقائية للحد من امتصاص المركبات ا .(16) البشر والحيوانات 

.قد تكون هناك حاجة مزيد من العناية   (15)تدار الفحم المنشط وأدوية مازه أخرى لتساعد على امتصاص السموم المتبقية

الطبية، وان تجفيف المواد النباتية ال يلغي السموم. وتشكل خطورة على األغنام والخيول واألبقار وحيوانات الرعي األخرى، 

مالحظة  (17)( سم الحمار ولذلك عرفت عند العامة ب )( جرام من مسحوق أوراقه كونها كافي لقتل حصان 100حيث ان ) 

ولوحظ ان أعراض تسمم الحصان تشمل (18)، تم تسميم العديد من الخيول بهذه 2009كما ان طعمها حلوة المذاق. في يوليو 

ووفقا لجمعية (19,20)تخلصات نبات الدفلة كعالج للسرطان. اإلسهال الشديد وضربات القلب غير طبيعية. وقد تم دراسة مس

 (21)السرطان األمريكية التجارب قد اثبتانه اليوجد فائدة منا ولها آثار جانبية ضارة. 

( و يرقات Syntomeidaepilaisمن المعروف أن بعض الالفقاريات ال تتأثر بسموم الدفلى، وتتغذى عليها مثل الزنبور )

عروق نبات، -( وكذلك يرقات الالشمانيا ويبقى على قيد الحياة حيث تناول فقط اللب المحيطEuploeaتركة )فراشة كرو المش

، اما البذور تحتوي على وتجنب األلياف مما يجعلها غير مستساغة من الحيوانات المفترسة مثل الطيور وغيرها.؟

قلويدكيورارينوجاليكوسيداتفالفونية منها الروتين جاليكوسيدات غير مدروسة وعلى زيت ثابت كما تحتوي االوراق على 

المعرض لبيئة مائية وعلى األعمار اليرقية  Ae. aegyptiألزهار الدفلة الحمراء تأثير واضح على نسبة فقس بيض بعوض و

سبة كان من المركبات لها تأثيراً وسبب انخفاض ن T5%الناتجة منه . حيث استخدم باحث في دراسته مستحضر النيمازال

يتضح من ذلك أن كل المركبات   ppm 150% عند تركيز 100% وزيادة نسبة موت اليرقات إلى 16فقس البيض إلى 

 الذي يعش على زهرة نبات الدفلة.Ae. Aegypti والمستخلصات المختبرة يمكن استخدامها في برامج مكافحة بعوض 

 

 (19,20,21)االستعماالت الطبية 

فلة مكونات اوراق الديجيتال لذا فان تستعمل في عالج أمراض القلب لتقوية عضلته وتنظيم تشبه مكونات أوراق الد -1

 االنقباض المصحوب بالفشل الكلوي. ضرباته اال انه أسرع تأثيرا وله خواص تراكمية ضعيفة ، كما يمكن استعماله في حالة 

 مدرر للبول . -2

 كة والجرب ويمكن استعماله لقتل الفئران كما يمكن استعماله كمعطس . يستعمل عصير ورقه بعد تخفيفه بالماء كدواء للح -3

 يخلط عصيره مع نفس الكمية من الخل لقتل قمل الرأس . -4

 يستعمل مغلي االوراق بعد خلطه بمادة الجلسرين نقطا لألنف لوقف النزيف وغرغرة لتقوية األسنان واللثة  -5

 مراض الجلد وخاصة مرض الصدفية .يستخرج من جذور النبات زيت يفيد في أ -6

ومن المفيد هنا التحذير من عدم تحضير او استعمال اي مستحضر مشتق من نبات الدفلة في المنازل فخصائص هذه الشجيرة 

 .العالجية السامة يستخرجها فقط اهل الخبرة والعلم بطرق معينة للحصول على مستحضر آمن وغير سام

 -ل:المواد المستخدمة وطريقة العم

 : تحضير المحلول المائي لنبات الدفلة  

 

( وحيث قمت Condenserحضر المحلول المائي لنبات الدفلة باستخدام طريقة استخالص وتقطير وذلك باستخدام جهاز )

( 1000إلى قطع صغيرة وضعت األوراق في دورق مخروطي ) أوال" بغسل أوراق نبات الدفلة جيدا" وبعدها قمت بتقطيعها

على الهيتر لمدة ساعة  (100ه بالماء المقطر وبعدها وضعت المحلول على المكثف وقمت بتسخينه  بدرجة حرارة )مل مملو

واللون  PH)وبعد ذلك رشحت المحلول للتخلص من األوراق وبعدها أجريت بعض الكشوفات الكيميائية عليها كمعرفة )

 ونسبة اللزوجة .
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 ( :powderتحضير المستخلص النباتي بشكل مسحوق)

 

تم تحضير المستخلص النباتي على شكل مسحوق في مختبرات مركز بحوث الموارد الطبيعية حيث سحقت وطحنت أجراء 

( مل من الماء المقطر إليه كما تم توضحيها في الخطوة االولى. 1000وبعدها تم إضافة ) Mortarمن نبات الدفلة بواسطة 

بدرجة حرارة  Ovenة وبعدها قمت بتبخر الراشح باستخدام الفرن الحراري وبعدها رشحت المستخلص لفصل العوالق الكبير

( غرام وبعدها حضرت المحلول في  20م ولمدة يوم وبعد التجفيف تم الحصول على بلورات بيضاء وكان وزن الناتج ) 30

 ( مل وبتراكيز مختلفة 250عشرة دوارق حجميه وبحجم)

N(0,25( ,)0,50(, )0,75(, )1( ,)1,25 )(,1,5(,)1,75 (,2( ,)2,25 ( ,)2,50)  

 .لغرض دراسة تأثيراته على بعض الفطريات والطفيليات التي تعيش على النبات الحقلية وبعض أنواع الحشرات

    

 :للمحلول التحاليل الطيفية

 ,  IRالطيف ) بعد اطالعي على المصادر وصور التحليل الطيفي المحلول المستخلص من الخطوة الثانية باستخدام أجهزة 

UV  , HPLCتكون كاألتي: احتمالية التركيب الكيمياء لنبات الدفلة ( لمعرفة التركيبة الكيميائية لها استنتجت بان-  

O

H

OH

O

O

HO

O

O

O

H

O

 
 

 لنبات الدفلة  المحتملالتركيب الكيمياء

 النتائجوالمناقشة 

 

 الدفلةدراسة تأثير المستخلص النباتي ألوراق نبات 

اختبار تراكيز مختلفة لمستخلص اوراق نبات الدفلة وصوال الى التركيز المؤثر على الفطريات والطفليات التي تعاني منها 

وكانت النتائج بالنسب  والقمح ( الذرة نباتالخس ,  أورق القرع , نباتالطماطة ,  نبات) النبات الحقلية في كلية الزراعة مثل

وعدد الحشرات  4ك بحساب عدد الحشرات الموجودة على حجم المساحة على الورقة او النبتة  ب سمالمئوية التقريبية بذل

 -النافقة بعد رش المبيدوتم مراعاة درجات الحرارة وكذلك الدقة اثناء اجراء التجربةوكما هو موضح في الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 ( معدل الفعالية بالنسب المئوية %على النباتات1جدول رقم)
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% الطفيليات 

الموجودة نبات 

 القمح 

% الطفيليات 

الموجودة نبات 

 الذرة

% الطفيليات 

التي تعيش بين 

 أورق الخس

% الطفيليات 

التي تعيش على 

 نبات القرع

% الفطريات 

التي تنمو على 

 نبات  الطماطة

تركيز 

المحلول 

Normali

ty 

 ت

2 5 2 3 5 0,25 1 

25 17 20 7 6 0,50 2 

30 28 36 15 7 0,75 3 

50 45 55 50 38 1 4 

70 60 70 60 45 1,25 5 

78 67 78 70 50 1,50 6 

84 76 86 82 60 1,75 7 

93 88 95 90 78 2 8 

99 95 100 100 94 2,25 9 

100 99 100 100 99 2.50 10 

 

)      على الحشرات مثلالخطوة الثانية من البحث تم رش المستخلص المائي المحضر وبتركيز معينة في الخطوة األولى 

كما  البعوض  , الذباب , والصراصير , والنمل و أخرى ( فقد لوحظ نتائج جيدة كمبيد حشري وكانت النتائج بالنسبة المئوية

   -يلي :

 

 ( معدل الفعالية على الحشرات 2) جدول رقم

تركيز المحلول  % البعوض % الذباب  % الصراصير % النمل  % أخرى  

Normality 

 ت

3 5 5 15 4 0,25 1 

5 7 7 24 13 0,50 2 

25 30 10 30 15 0,75 3 

28 40 22 37 35 1 4 

38 57 38 53 46 1,25 5 

45 67 45 67 70 1,50 6 

70 78 67 78 76 1,75 7 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
193 

76 90 78 86 89 2 8 

98 99 80 98 95 2,25 9 

100 100 92 100 100 2.50 10 

 

ي يخرج من نبات الدفلة أثناء تقطيع أغصانه وتجربته على الفئران والقوارض بشكل مباشر جربت استخدام السائل اللبني الذ

بعد عمل عجينة منه على شكل كرات صغيرة ونثره في البيت والحقل وتابعت أثاره لمدة أسبوعين حيث تمت مالحظة نتائج 

امها كمبيد حشري وكذلك كسم للقوارض جيدجدا" حيث الحظت موت الفئران بعد تنوله للطعم وهذا يعطينا فكرة باستخد

 والفئران مع األخذ بعين االعتبار الحذر إثناء استخدامه في المنازل . 
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SPİRULİNA (  MAVİ – YAŞİL ALG ) VE PAMUKKALE DOĞAL KİLİNİN CİLT 

BAKIMAINDA NEMLENDİRİCİ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRMASI 

OABİDİ-Ali Hussein AL 

Israa N. QADER 

Ali Mahdi HAGLAN 

Nejdet ŞEN 

Cengiz AKKÖZ 

Halil Ismet UÇAN 

Selçuk Üniversitesi 

 

Özet 

Son yıllarda maske ürünlerinin, kozmetikle kullanım popülerliği gittikçe arttığı ve cilt bakım 

preparatlarında farklı amaçlarla kullanıldığı yer almaktadır (1) .Yaşlanmaya bağlı olarak deride 

görülen değişikliklerin en başında, zamanla derinin nemini kaybederek cildin daha da kuru 

olmasıdır. Bu durum deriden suyun buharlaşmasını önleyen ve suyun deride tutulmasını 

sağlayan epidermal lipitlerin yaşla azalması sonucunda gerçekleşmektedir(2). 

           Spirulina, içerinde B vitamini, kalsiyum ve çinko içeren deriye, tırnaklara ve saça karşı 

etkili ve aynı zamanda yüzdeki sivilcelere ve güneş lekelerini de etki eder.  Yüz üzerindeki ölü 

hücrelerin temizlenmesini sağlar. Doğal bir nemlendiricidir. B vitamini deposu olan mavi-yeşil 

alg cildin yaşlanmasını geciktirici etkiye sahiptir (3) . Pamukkale doğal kili maske olarak 

kulanıldığında mükemmel bir nemlendirici ve peeling aracıdır. Cildi besler, nemlendirir, cildin 

esnekliğini korur ve onu pürüzsüz hale getirir (4). 

Bu çalışmanın amacı cilt yaşlanmasını önlemek ve nemini artırmanın yanı sıra yü temizleme 

amacı olarak da kullanılan Spirulina ve doğal kilini, ayrı ayrı ve birlikte kullandığında 

etkinliklerini araştırmaktır. Deney sonuçları ciltteki nem ve yağ tayinleri üzerinden 

incelendiğinde önemli katkılar sağladıkları görülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler:  yüz maske, Spirulina (mavi-yeşil alg), Pamukkale kili, mask, nem yağ 

tayinleri 

 

 

GİRİŞ 

 

Spirulina yosunu, bilinen yosun türlerinin biridir , tropikal tuz göllerinin sularında yoğun olarak 

yaşayan yasununder, 1962'de fransız bir doktor olan Dr. Clement tarafından keşfedilmişter. 

Bu algler, dünya sağlık örgütü tarafından etkili bir terapötik ajan olarak kabul edilmiştir ve 

Birleşmiş milletler terafından mükemmel yemek olarak sınıflandırılmışlar ve (süper yiyecek) 

denir, faydalı bir metafor, dünyanın birçok ülkesinde besin takviyesi olarak ve NASA 

astronotlarının besin takviyesi olarak kullanılır. Mavimsi yeşil yosunu, güneş ışığını verimli 

bir şekilde emer, gezegendeki te bilinen en eski yiyeceklerden biridir. alkali gıda, vücuttaki 

PH değerini korur. 
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Pamukkale Denizli’nin en ünlü turizm bölgelerinden birsidir. görsel ve tarihsel güzelliğinin 

yanında termal suyun ve çamurunun insan sağlığına faydaları nedeniyle dikkatleri üzerinde 

toplamaya devam ediyor. Kaplıca alanının deniz seviyesinden yüksekliği ise 950 metredir. 

Pamukkale kaplıcalarında suyun sıcaklığı 35-100 derece arasındadır. Renk ve tonu berrak. 

Kimyasal özellikleri bakımından suyun içeriğinde kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve flüorür 

bulunuyor. 

 

MALZEMELER VE YÖNTEMLER 

 

Spirulina alglerinin besin değeri çok yüksektir normal yiyeceklerden, vitaminler, proteinler, 

nükleik asitler, amino asitler. klorofil ve B12 vitamini ve beta-karoten, A vitamini. Ayrıca 

demir, magnezyum, kalsiyum, folik asit, B vitamini kompleksi, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 

vitamini, E vitamini ve birçok antioksidan gibi birçok mineral elementi içerir. 

 

Spirulina (  mavi – yeşil alg ) faydaları 

 

Hücre ve dokuların ömrünü uzatır ve en feksiyondan korur. 

Vücut ağırlığını kaybetmeye yardımcı olur ve tokluk hissi verir. 

Kansızlık tedavi edebilir. 

 Anemi gelişimini engellemeği. 

Bebeklerin büyümesine yardımcı olurbilir. 

Ayrıca hamile anne ve fetüsün vücudunu güçlendirir. 

Ciltte, vücudun tüm organlarında yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirir.  

 

Pamukkalenin kili kimyasal bileşimi ve sıcaklık değerlerine göre kalsiyum karbonatı kalsit ya 

da aragonit olarak depolar.Pamukkale suyunda Mavi-yeşil algler farklı sıcaklıklara yosun  

belirten şeklinde kalın ve renkli kütleler oluştururlar. 

 

 

Pamukkale Kili Tıbbi kullanımları 

 

Termal ve mineral etkisiyle tedavi amaçlı kullanılır. Romatizma hastalıklarda, kireçlenme, 

kırışıklık, cilt yumuşatma, antiseptik özelliği nedeniyle akne tedavisinde kullanılır.  

Pamukkale son yılarda fizik tedavi ve kür merkezleri sağlık turizminde ileri aşamaya geldi. 

 

Laboratuarda Spirulina (  Mavi – Yaşıl Alg ) Ve Pamukkale Doğal Kilinin Kremi 

hazırlaması  

 

Pamukkale'den aldığımız killi yıkadık ve temizledik. 

Killi daha sonra kırıcı tarafından daha yumuşak etik, taşlar ve safsızlıklar aşağıdaki fotoğraflar 

gibi süzgeçle ayırdık. 

Daha sonra, resimlerde gösterildiği gibi, mezarlarda tıbbi yosun (Spirulina) karıştırdık. 
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              -1-                                -2-                                -3-                                  -4- 

 

Gliserin ilave ederek krem haline getirdik ve sonra cildin üzerine sürterek (Skin deterctor) 

cihazını kullanarak krem sürtmeden önce ve sonra cildin nemini ve ciltteki yağ oranının ölçüsün 

aldık. 

   
        Karışık krem             kullanmadan önce              krem sürtük               kullandıktan sonra    

 

 

Sonuçlar  

 

Table 1. cihazını kullanarak krem sürtmeden önce ve sonra cildin nemini ve ciltteki yağ 

oranının ölçüsün gösteriyor. 
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Spirulina (  Mavi – Yaşıl Alg ) ve Pamukkale Doğal Kilinin cilde Avantajları ve Tavsiyeler  

 

Kuru cildi veya yağlı cildi tedavi etmek için yosunla ve Pamukkale kilinin  karışım ile  (yağ) 

üretimini düzenleyebilme kabiliyetine artabilir. 

cildin aşırı yağlı olmadan nemli kalmasını sağlar.  

Alglerde yüksek oranda yağ asidi (omega-3) bulunması, Kuru cilt bakımı için idealdir, Sivilce, 

Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt problemleriyle mücadeleye yardımcı olabilir ,  

Yosunun içindeki  asitler kollajen ve elastin üretimini artırmaya yardımcı olabilir buda ince 

çizgileri ve kırışıklıkları görünmesini engeller. 

 

  

 

 

Spirulina (  Mavi – Yaşıl Alg ) ve Pamukkale Doğal Kilinin yüze Avantajları ve Tavsiyeler 
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            Maskı kulnmadan önce                                                  Maskı kulnmadan sonra 

 

Siyah nokta ve sivilce gibi cilt problemleri için oldukça etkilidir. 

Yağ dengelemesini sağladığı için siyah nokta ve akne oluşumunu engeller çünkü cildi 

sıkılaştırır ve gözeneklerin kapanmasına yardımcı olur. 

Düzenli kullanıldığında etkisini kısa sürede gözlemleyebileceksiniz. Düzenli dediğimiz de her 

gün değil elbette, haftada bir kullanmak kâfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Üç kremlerin sürtmeden önce ve sonra cildin nemini ve ciltteki yağ oranının farklı 

etkisini gösteriyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Üç kremlerin Cildin Nemin ve Yağın ölçümü chazı kullanarak  yüzde %  

Spirulina (  Mavi – Yaşil Alg ) Ve Pamukkale Doğal Kilinin Kremi faydaları 

 

Cilt toksinlerini giderir.  

Algler hücre aktivitesini arttırmasına yardımcı olur. 

Cildin büyüme ve yenilenmelerini teşvik edebiler . 

Cildin parlamasını ve parlaklığını korur.  

ciltteki Kuru hücreleri temizler. 
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Yaptığımız kirim içindeki kimyasallar maddeler , fiziksel faktörlere ve güneş ultraviyole 

ışınları gibi çevresel etkilerden korumak için fiziksel bir engel görevi olabilir.  
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OĞUZNAME’YE GÖRE OĞUZ KAĞAN’IN ARAP YARIMADASI VE KUZEY 

AFRİKA’YI FETHİ 

THE CONQUEST OF ARABIAN PENINSULA AND NORTH AFRICA OF OGUZ 

KAGAN ACCORDING TO OGUZNAME  

Prof. Dr. Necati DEMİR 

Gazi Üniversitesi  

Özet 

Oğuzname’ye göre Antakya, Oğuz Kağan’ın batıdaki başkentidir ve Arabistan yarımadası, 

Anadolu, Balkanlar, Roma ile Frenk diyarı Avrupa’yı Antakya’dan fethedip Türk yurduna 

bağlamıştır.   

Oğuzname adı ile bildiğimiz eserler içerisinde Oğuz Kağan’ın şahsından en detaylı bahseden 

nüsha, Reşideddin’in Camiü’t Tevârih adlı Farsça eserinin II. cildinde yer alan "Türklerin ve 

Oğuz'un tarihi ve onun (yani Oğuz Han'ın) cihangirliğinin hikâyesi" adını taşıyan bölümdür. 

Diğer eserlerde Oğuz Kağan hakkında bir kaç seferden bahsedilmiş, hakkındaki bilgiler kısa 

tutulmuştur. Reşideddin’in Camiü’t Tevârih adlı eserinde ise dünya hâkimiyetini nasıl sağladığı 

hiç değilse özet olarak anlatılmaktadır. 

Oğuzname’ye göre Oğuz Kağan, Azerbaycan’ı fethettikten sonra faaliyetlerini batı tarafında 

sürdürür. Anadolu’ya da sefer düzenler. Diyarbakır’dan Anadolu topraklarına girer. Daha sonra 

Batak Şehir adıyla da bilinen ve on iki kapısı bulunan Antakya’ya gelir. Uzun süren 

savaşlardan sonra Oğuz Han bu şehri Türk yurdu haline getirir. Buraya bir altın taht kurar, yani 

Antakya’yı geçici başkent ilan eder. Yanında olan doksan bin askerin hepsini, kadın ve 

çocuklarıyla birlikte götürüp bu şehre yerleştirir. Böylece Antakya, Oğuz Kağan’ın batı 

tarafındaki başkenti durumuna gelir. 

Oğuz Kağan ve oğulları Anadolu, Arabistan yarımadası ve Afrika’nın kuzeyini Antakya’dan  

hareket ederek fetheder. Anadolu’yu yöneten tekfur kendisi Antakya’ya gelerek Oğuz Kağan’a 

Anadolu’nun anahtarını teslim eder ve bağlılıklarını bildirir.  

Oğuz Kağan, Antakya’da iken oğullarından üçünü; Gün Han, Yıldız Han, Ay Han’ı dokuz bin 

atlı asker ile birlikte Rum diyarına sefere gönderir. Rum’a sefere çıkan oğulları Roma’yı yani  

İtalya ve Balkanlar tarafını Oğuz Devleti’ne bağlar. 

Oğuz Kağan, Arap yarımadası ve Afrika’nın kuzeyinin fethine çoğunlukla bizzat katılmıştır. 

Özellikle bütün insanlığın atası Hz. Adem’e saygısından dolayı Arabistan coğrafyasının 

fethinde kiseyi incitmemeye dikkat etmiştir.  

Biz bildirimizde Oğuz Kağan’ın Arabistan yarımadası ve Afrika’nın kuzeyini fethini, bütün 

nüshaları kitaplığımızda bulunan Oğuzname’ye göre, anlatmaya çalışacağız. Çok önemli 
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olduğunu düşündüğümüz bu konuyu bütün ayrıntılarıyla değerlendirip bilim dünyası ile 

paylaşmaya çalışacağız.   

Anahtar kemleler: Oğuzname, Oğuz Kağan, Arabistan Yarımadası,  Kuzey Afrika 

Summary 

According to Oguzname , Antakya is the capital of the west of Oğuz Kağan and he  conquered 

the Arabian peninsula, Anatolia, the Balkans, the Roman and Frankish countries Europe from 

Antakya and connected it to Turkish homeland. 

In the works that we know with the name of Oguzname , the most detailed mention from the 

person of Oğuz Kağan is the copy of Reşideddin’s  Camiü't Tevârih of the  2nd volume of the 

work of the Persian  "and its history of Turks and Oguz (ie Oguz Khan) story of world conqueror 

" is the section bearing the name. In other works, a few expeditions about Oguz Khan were 

mentioned and the information about him was kept short. In   Camiü't  Tevârih of Reşideddin , 

at least, how he provided world domination is explained in summary.  

According to Oğuzname, Oguz Khan continued his activities on the west side after he 

conquered Azerbaijan. It also organizes expeditions to Anatolia. He enters Anatolia from 

Diyarbakır. Later on, it came to Antakya which was known as Batak City and has twelve gates. 

After long wars, Oguz Khan made this city a Turkish homeland. A golden throne here, Antioch, 

the temporary capital. He took all of the ninety thousand soldiers with him and his women and 

children and placed them in this city. Thus, Antakya becomes the capital of Oguz Khan on the 

west side. 

Oguz Khan and his sons conquer Anatolia, the Arabian Peninsula and the north of Africa from 

Antakya. The Tekfur, who ruled Anatolia, came to Antakya and handed the key of Anatolia to 

Oguz Khan and declared their loyalty. 

Oguz Khan, while he was  in Antakya, three of his sons; Gun Khan, Yildiz Khan sends Ay 

Khan to the Greek land with nine thousand mounted troops. His sons, who came to Rum as a 

military expedition, connected Rome, Italy and the Balkans to the Oghuz State. 

Oğuz Kağan himself has mostly participated in the conquest of the Arabian peninsula and the 

north of Africa. Especially due to the respect for  Prophet Adam, the ancestor of all mankind, 

he was careful not to hurt anyone in the conquest of Arabia.  

In our declaration we will try to explain Oğuz Kağan's conquest of the Arabian peninsula and 

north of Africa , according to Oğuzname , who has all the copies in our library . We will try to 

share this subject  we think is very important  with all details and share it with the world of 

science. 

Key words: Oguzname, Oguz Khan, Arabian Peninsula, North Africa 
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Giriş  

Oğuz Türklerinin destanlarını bir araya toplayan kitaba Oğuzname diğer adı ile Oğuz Kağan 

Destanı denmektedir. Oğuzname diğer adı ile Oğuz Kağan Destanı; Türklerin atası ve 

soyağacını; bütün Oğuz Türklerinin atası Oğuz Kağan’ın doğuşunu, çocukluk ve gençlik 

yıllarını, Kağan olmak için çevresi ile yaptığı mücadeleleri, kağan olmasını; Oğuz Kağan’ın 

Moğolistan, Çin, Hindistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kafkaslar, İran, Irak, Suriye, 

Anadolu, Avrupa’nın bir bölümünü fethetmesini, Oğuzların ve diğer Türk boylarının Oğuzlara 

bağlı olarak nasıl teşkilatlandıklarını, boylara bölündüklerini; Oğuz Türklerine ait bugün bile 

yürürlükte olan pek çok gelenek ve hayat tarzını; … anlatmaktadır.  

Oğuzname; yazarı belli olmayan / bilinmeyen Uygur yazılı Oğuzname; Reşidüdin’in Camiü’t-

Tevârih, Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Terakime ve Şecere-i Türk adlı eserlerin ortak adıdır. 

Zira bu eserler, Oğuz Kağan’ın doğmasını, çocukluğunu, faaliyetlerini, savaşlarını, fetihlerini, 

devlet oluşturmasını, Oğuzları teşkilatlandırmasını anlatmak için yazılmıştır.  

Uygur yazısı ile yazılmış olan Oğuzname’nin en eski müstakil nüsha olduğu, XIII. yüzyılda 

kaleme alındığı düşünülmektedir. Paris Bibliotheque Nationele, Supplement Turc 1001’de 

bulunmaktadır. Baştan, ortadan ve sondan sayfaları eksiktir.  Oğuz Kağan’ın Arap yarımadası 

ve Kuzey Afrika’yı fethi bu nüshada çok kısa olarak 33-35 sayfaları arasında anlatılmaktadır. 

Reşideddin’in Camiü’t-Tevârih adlı eserinin II. cildinde yer alan "Türkler'in ve Oğuz'un tarihi 

ve onun (yani Oğuz Han'ın) cihangirliğinin hikâyesi" adını taşıyan bölüm, Oğuzname’dir. 1305 

yılında yazıldığı kuvvetle muhtemeldir. Reşideddin’in, Camiü’t-Tevârih adlı eserini eskiden 

yazılmış bir destana, yazılı kaynaklara, belgelere ve sözlü rivayetlere dayandırarak kaleme 

aldığı sanılmaktadır.  Oğuz Kağan’ın Arap yarımadası ve Kuzey Afrika’yı fethi, en detaylı 

olarak bu eserde anlatılmaktadır. 

Harezmli Arap Muhammed Han oğlu Hive Hanı Ebülgazi Bahadır Han’ın 1659-60 yılında 

kaleme aldığı Şecere-i Terakime adlı eser de Oğuzname’dir. Pek çok nüshası vardır: Rusya 

İlimler Akademisi nüshası, Taşkent (3 adat) nüshaları, Leningrad nüshaları, Aşkabad (2 adet) 

nüshaları, Moskova (2 adet) nüshaları, Kazan nüshası, İngiltere (2 adet), ... bunlardan bazılarıdır. 

Oğuz Kağan’ın Arap yarımadası ve Kuzey Afrika’yı fethi bu eserde (St. Petersburg nüshası) 

çok kısa olarak 30-36 sayfaları arasında “Oğuz Han’nın İran, Şam ve Mısır Tarafına Yürümesi” 

anlatılmaktadır.   

Ebülgazi Bahadır Han’ın 1663 yılına kadar kaleme aldığı Şecere-i Türk adlı eser de 

Oğuzname’dir. Ebülgazi Bahadır Han’ın 1663’te ölmesinden dolayı yarım kalmış, daha sonra 

eseri oğlu Enuşe Han H. 1074/M.1664’te tamamlamıştır. Bu eserin pek çok nüshası vardır. 

Göttingen’de iki nüshası bulunmaktadır. Akademiya Navk Naradov Azii Enstitüsü nüshaları (6 
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adet), Petersburg / Leningrad nüshaları (6 adet), İngiltere Milli Kütüphanesi nüshası, Berlin 

nüshası, Edinburg nüshaları … bunlardan bazılarıdır.  Oğuz Kağan’ın Arap yarımadası ve 

Kuzey Afrika’yı fethi bu eserde (Göttingen nüshası) çok kısa olarak 19-20 sayfaları arasında 

“Oğuz Han’nın İran, Şam ve Mısır Tarafına Yürümesi” anlatılmaktadır.   

1.Oğuz Kağan’ın İran, Şam ve Mısır Ülkeleri Üzerine Sefer Düzenlemesi 

Oğuz Kağan, Asya ülkelerini fethedip Oğuz yurduna bağladıktan sonra batı tarafına doğru 

sefere çıkar. Bu seferde Afganistan, Hindistan, Çin, Maçin, Buhara, Semerkand, Gürcistan, 

Azerbaycan ve çevresini de fethederek ülkesine bağlar. Onlar vergi vermeye razı olurlar. Oğuz 

Kağan bahsedilen ülkeleri fethettikten sonra seferlerine devam eder. Azerbaycan üzerinden 

Diyarbakır istikametine doğru sefere çıkar.   

2.Oğuz Kağan’ın Diyarbakır ve Şam Yönüne Hareket Etmesi  

Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre Oğuz Kağan ordularını   toplar, batı tarafına doğru 

hareket eder. Üç yıl boyunca dağlarda yaşar ve önce o dağlardaki eşkıyaları ve bozguncuları 

temizler.  Ev ve barklarını viran eder. Çöllerde ve diğer vilayetlerde yaşayanları ülke sınırlarına 

dâhil eder, ödeyecekleri vergiyi belirleyip onlara söyler.   

Oradan Diyarbakır tarafına gelir. O taraftaki Erbil, Musul ve Bağdat vilayetlerindeki görevliler, 

Oğuz Kağan’ın huzuruna gelirler. Yanlarında hediyeler getirerek il olmayı ve vergi vermeyi 

kabul ederler.  

Oğuz Kağan, Dicle kenarını kışlak yapar ve kış aylarını burada geçirir. İlkbahar olduğunda 

Şam’a doğru yola çıkar. Önceden altı oğlunu öncü olarak gönderir.  Kendisi arkada beklemeyi 

tercih eder. Oğulları Rakka’ya vardıklarında oranın ileri gelenleri karşılamaya çıkar. Fakat 

oğulları gelenleri arkalarında bulunan Oğuz Kağan’a yönlendirir.  

Oğuz Kağan, onları görünce onlara nazik davranarak gönüllerini alır.  Bir vergi memuru 

atayarak şehre gönderir. Ayrıca o çevrede bulunan illere önce elçi gönderir. Elçiler illere 

durumu bildirir. Bu illerin hepsi sorun çıkarmadan kendi istekleriyle il olmayı ve vergi vermeyi 

kabul ederler. Oğuz Kağan böylece Şam ve çevresini tamamıyla ele geçirir.  

Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre Şam tarafında sadece Antakya, ki Türkler oraya 

“Batak şehir” adı verirler, karşı gelir. Şehrin on iki kapısı bulunmaktadır. Halk kararlı bir 

şekilde Oğuz Kağan’ın ordusuna karşı durur. Böylece savaş bir yıl devam eder. Bir yıldan sonra 

ancak şehri alabilirler.  

Oğuz Kağan o şehre girer. Oraya bir altın taht kurup oturur. Doksan bin asker, onların kadın ve 

çocuklarını da şehre götürür. Buradan Şam (Dimeşk) ve Mısır’a elçi gönderir ve geleceğini 

haber verir. Her bir elçi yüz kişiyle birlikte yola koyulur. Ordusundan her bin kişiden yüzer kişi 

seçerek altı oğluyla birlikte Tekür Han, günümüzde “Tekfur” olarak söylenmektedir, yönüne 

doğru yola çıkar.  
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Oğuz Kağan’ın altı oğlu vardır. Bunlardan en büyüğünün adı “Gün” idi ve güneş anlamını 

taşıyordu. İkinci oğlu “Ay” ve üçüncü oğlu “Yıldız” yani stare anlamındaydı. Oğuz Kağan’ın 

dördüncü oğlunun adı “Kök” yani gök, beşinci oğlunun adı “Tağ” yani dağ ve altıncı oğlunun 

adı “Tengiz” yani deniz anlamındaydı.  

 Oğuz Kağan bu çevredeki bütün mülklerle ilgili konuları düzenler. Üç yıl boyunca Antakya’da 

kalıp Tekfur Han, Rum (Anadolu ve İstanbul) ve Frenk (Avrupa) ile ilgili işlerle kendisi meşgul 

olur. O bölgelerin düzenini ve gelişimini sağladıktan sonra bu kez Dimeşk (Şam) yönüne 

gitmek üzere yola çıkar.   

3.Oğuz Kağan’ın Tüm Ordusuyla Dimeşk’e Seferi  

Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre Oğuz Kağan; Rum, Frenk ve Antakya 

memleketlerinin işlerini yoluna koyup düzeni sağladıktan sonra ordusuyla birlikte bu kez 

Dimeşk tarafına gitmek üzere sefer düzenler.   

Dimeşk’e gelir. Dimeşk halkının onlarla savaşmaya hazırlıklı olduğunu anlar. Fakat o sabırlı 

davranır, asla savaşa kalkışmaz. Dimeşk etrafında üç gün bekler.  

Oğuz Kağan’ın oğulları, ona savaş için neden beklediklerini sorarlar. Oğuz Kağan cevabında: 

“Siz bilmiyorsunuz ama Hazret-i Âdem bu diyarda yatmaktadır. Ben bundan dolayı hayretler 

içindeyim ve savaşı başlatanın ben olmasını tercih etmemekteyim. Elçi bile göndermiyorum. 

Bakalım sonuç ne olacak ve nasıl davranacaklar.” diye anlatır.  

Üçüncü günün sona ermesine rağmen Oğuz Kağan hâlâ kimseyi onlara göndermez.  O, sakince 

bekler, savaşa da kalkışmaz. Bu kez Dimeşk ahalisi kendisine elçi gönderir. Elçiler, Oğuz 

Kağan’a vermek üzere yanlarında on batman (tartı ayarı, on yük) ok yayı getirirler. Oğuz 

Kağan’ın huzuruna çıkarak kendi düşüncelerini açıklarlar.  

Oğuz Kağan onlara şöyle seslenir: “Sizin devletinizin büyüklerinin bizi karşılamama sebebi 

nedir? Siz neden önce değil de bugün benim yanıma geldiniz? Eğer savaşmak niyetindeyseniz 

biliniz ki siz Antakya ordusu kadar güçlü değilsiniz. Bizim ordumuzun kalan sayısının 

gelmesini beklemekteyiz ki tamamlanalım. Onun için size kimseyi göndermedik. Siz en iyisi 

geri gidin ve büyüklerinize anlatınız. Gelsinler ve bizimle anlaşıp itaat etsinler. Benim asıl 

maksadım Mısır’dır. Sizinle savaşmaya niyetim yoktur. Sizinle savaş alanı bile tayin etmedim. 

Sizin getirdiğiniz yayları kabul görüp bundan başka da beklentim yoktur.” der.  

Dimeşk ehlinin elçileri bu sözleri duyar duymaz Dimeşk’e geri dönerler ve her ne olmuşsa 

onları büyüklerine anlatırlar. Onlar uygun görerek yeniden yüz yük yay hazırlayıp birçok Arap 

atıyla Oğuz Kağan’a götürüp hediye ederler. Onlar da Oğuz’a itaat ederler. İl olup vergi 

vermeyi kabul ederler.  

Oğuz onların büyüklerine iltifat edip şöyle der: “Sizin vilayetin yayları gayet sağlamdır. Bu 

kadar yayları bize getirdiğiniz için bizim ordumuzu gayet iyi desteklediniz. Bunları ordu 
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arasında dağıtacağım”. Her bir askere üç yayın dağıtılmasını ister. Herkese (yetişince) 

dağıtıldıktan sonra kendine ister.  

Ondan sonra onlara anlatır ki siz durumu biliyorsunuz. Biz Mısır’a doğru gidiyoruz. Mısır’dan 

geri döndüğümüzde sizin ödeyeceğiniz vergi payını da belirlemiş olacağım. Öyle yapacağım ki 

sizin de isteğiniz üzere olsun”.  

Oğuz Kağan, ondan sonra bir ay daha Dimeşk’te kalır. Ordunun tamamı burada birleşince 

Mısır’a doğru yönelir.  

4.Oğuz Kağan’ın Mısır’a Seferi ve Mısır’ı İl Yapması 

Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre Oğuz Kağan, Dimeşk’i Oğuz yurduna bağlayıp 

kendi ili hâline getirdikten sonra Mısır diyarına sefer düzenlemeye karar verir. Ordusuyla 

birlikte Mısır tarafına sefere çıkar. Üç gün yol aldıktan sonra bir yere ulaşırlar ve orada 

otağlarını kurarlar.  

Ulaşıp otağ kurdukları yerde [C242a] iki gün beklerler. Oğuz Kağan bütün ordusuna hitaben 

emreder:  “Her alay, geceleyin geri dönecek, bir süre yürüdükten sonra buraya yeni geliyormuş 

gibi şâşâlı bir biçimde sabahları geri dönecek, gelip asıl orduya katılacak”. Alaylar geceleri 

biraz uzaklaşmakta, gündüzleri göçe başlmaktaydı.  Böylece kendi askerlerinin durumunu 

Mısırlılara anlatmış olmakta, askerlerin sayısının olduğundan çok daha fazla sanılmasını 

sağlamaktaydı. Ordusunun zayıf bir ordu olduğunun düşünülmesini istemiyordu.  

Oğuz Kağan bu arada Mısır’ı nasıl ele geçireceklerini ve burayı nasıl [B382a] il yapacaklarını 

araştırır. Bu konuda kendi oğulları, beyleri ve komutanlarıyla birlikte uzun uzadıya görüş 

alışverişinde bulunur.  Sonunda üç oğluyla birlikte dokuz bin askeri öncü olarak, tam yetkiyle, 

Mısır ülkesi tarafına doğru gönderir. Çok beklemeden yine bir oğlunu diğer dokuz bin 

deneyimli kişi ile onların ardından gönderir. Kendisi büyük bir ordu ve haşmetiyle onların 

arkasından yola düşer.  

Kendisinin hareket ettiği gün Oğuz Kağan’ın üç elçisi de Mısır’a yönelir ve Mısır padişahına 

haber götürür. Oğuz Kağan ilettiği haberde oğullarının komutasında çok güçlü ordular 

gönderdiğini, kendisinin [A315b] de arkalarında yola koyulduğunu bildirmiştir.  

Elçiler yola koyulduktan sonra kendisi orada bekler. Oğulları ise kendi askerleriyle belirlenmiş 

yöne doğru hareket eder.  

Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre Oğuz Kağan; Dimeşk, Kuta, Kudüs ve El-Halil 

vilayetleri etrafında kışlak yapar. Zaman zaman ava çıkarlar. Dimeşkliler de Mısır’a elçi 

gönderir. Bu elçiler Oğuz Kağan’ın ordusu hakkında bilgi aktarır. “Ne yapıyorsunuz? 

Yapacaklarınızı önceden düşünmelisiniz. Oğuz Kağan ile savaşmak hiç de mantıklı değildir.” 

diye uyarıda bulunurlar.  
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Bu sözleri Mısırlılara çok etkili olur. Oğuz’un oğulları ordularıyla birlikte Mısır’a 

yaklaştıklarında onları Mısır’ın büyükleri karşılarlar. Onlara hediyeler verirler ve değerli 

giysiler sunarlar. Onlar itaat etmeyi ve il olmayı doğru bulduklarını beyan ederler. Vergi payı 

belirlenir ve her yıl ödeyeceklerini kabul ederler.  

  

Minyatür:Oğuz Kağan’ın Mısır Seferi  

Oğuz Kağan’ın oğulları bir yıl Mısır kapısında kalırlar. Birilerine zarar verme ve saldırıda 

bulunmayı herkese yasaklarlar. Ancak uzak yoldan geldiklerini ve her zaman 

gelemeyeceklerini anlatarak üç yılın vergisini peşinen talep ederler. Ülkeler arası mesafenin 

çok uzak, tekrar gelmenin ise zor olduğundan bahsederler. Böylece her altı yılda iki defa mal 

ve vergi ödeme mümkün kılınır.  

  

Minyatür: Oğuz Kağan’ın Dimeşk Seferi 

Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre Oğuz Kağan’ın oğulları ilk üç yılın vergisini 

Mısırlılardan alırlar. Böylece ordu çok miktarda mal ve gelir kazanmış olur. Onlar, sonra Oğuz 

Kağan’ın emriyle Mısır’dan geri dönerler ve bir süre sonra babalarının huzuruna gelirler.  

Sonraki yıl yine Oğuz Kağan, Dimeşk vilayetinde kalır. Burada Dimeşklilerin vergi payını da 

belirlemiş olur. Ondan sonra Oğuz Kağan, Mekke ve Medine’ye elçi gönderir. Çünkü Hazret-i 
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Âdem’in mezarının orada olduğunu duymuştur. Hazret-i Âdem’in mezarının bulunduğu yerden 

kendisine bir miktar toprak getirmelerini buyurur.  

Elçiler oraya giderler ve toprak getirirler. Oğuz Kağan bu topraktan bir miktar vücuduna sürer 

ve Tanrı’ya şükreder.   

Oğulları ve komutanlarına seslenir ve der ki: “Âdem topraktan yaratılmıştı. O, geri toprağa 

döndü. Bizim de ne kadar gücümüz olursa olsun sonunda toprağa dönüşeceğiz. Bundan dolayı 

daima iyilik yapınız, asla kötülük yapmayınız”.  

Oğuz Kağan ve ordusu ilkbaharda Baalbek Dağları’na ve serin yörelere çıkıp yaylarlar. O, 

oğullarına ve komutanlarına: “Yaz sıcaklarından dolayı Bağdat’a gitmek mümkün değildir. Bir 

süre vakit geçirelim, havalar uygun olunca Bağdat’a gideriz.” der.  

Yazın tamamını orada geçirirler. Havalar serinleşince Bağdat’a gitmek üzere yola çıkarlar.    

5.Oğuz Kağan’ın Bağdat’a Hareket Etmesi, Basra ve Van Diyarına Seferi   

Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre Oğuz Kağan yaz aylarını Baalbek Dağları’nda ve 

oraya yakın çevrelerde geçirir. Havalar serinlemeye başlayınca Bağdat tarafına doğru yola 

düşer. Daha önce [B382b] Bağdat, il olup bağlılığını bildirmiştir. Oranın yöneticileri ve ileri 

gelenleri Oğuz Kağan’ın gelişini duyar duymaz Diyarbakır tarafına gelip onu karşılarlar. 

Ellerinden ne gelirse hizmet etmeye çalışırlar. [C241b] Oğuz Kağan, Bağdat’a gelir, bir ay süre 

ile orada kalır. Bağdat’ın büyükleri ve hizmetçiler ona hizmet eder.  

Oğuz Kağan Bağdat’dan ayrılır ve oraya yakın bir yerde havalar ısınıncaya kadar konaklar. Kışı 

burada geçirir. Havalar daha ısınınca bu kez Diyarbakır dağlarına doğru gider. Sağlığını 

düşündüğü için yüksek yerlerde yazlar. Güz dönemi gelince Basra’ya hareket eder. Basra 

ahalisi de diğerleri gibi itaat eder. İl olup vergi verirler.  

Oğuz Kağan Basra’dan hareket ederek Huzistan’a geçer. Oranın tamamını da ili yapar ve halkı 

direnmeden itaat eder. Hepsi vergi ödemeyi kabul eder. Sonra oradan da hareket ederek dağların 

arasından geçer, İsfahan’a gitmek için planını yapar.  

Oğuz Kağan ve ordusu İsfahan’a yaklaşır. Oranın halkı itaat etmeyi kabul etmez. İsteklerine 

karşı gelerek direnmeyi daha uygun görürler. Savaşı ve düşmanlığı tercih ederler. Şehirden 

hiçbir şekilde dışarı çıkmazlar ve savaş için hazırlık yaparlar.  

Oğuz Kağan, on bin kişilik bir kuvveti İsfahan şehrinin yakınlarına gönderir. İsfahan halkı 

şehirden dışarı çıktığında hiç tereddüt etmeden onlarla savaşmalarını emreder. Ordusuna ait 

diğer bölüklere de emirname gönderip her an savaşa hazırlıklı olmalarını bildirir. Savaşa hazır 

olmak için İsfahan’ın yakınlarına gelmelerini talep eder.  
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Oğuz Kağan üç yıl boyunca İsfahan çevresinde bekler. Çevredeki her yeri yağmalayıp yıkar.  

Üç yıl sonra Oğuz Kağan’ın tüm ordusu artık İsfahan kapısına dayanmıştır. Yedi gün, yedi gece 

İsfahan şehrinin askerleriyle savaş yapılır. Askerlerin yarısı bir gün tam olarak savaşır, bir gün 

ara verir. Diğer yarısı da sonraki gün savaşır.  Böylece yedi gün, yedi gece savaşla geçer.  

Bu savaşın herhangi bir sonucu olmayınca Oğuz Kağan bir çare arar.  Karasülük, Oğuz 

akıllılarının önderi olarak bu işlerde güvenilir birisidir. Babası Yuşi Hoca’ya uğrar, ona konu 

ile ilgili danışır. Bu kadar ağır bir savaştan sonra neden hâlâ kapıdan geçemediklerini sorar. 

Ondan yol göstermesini ve çözüm bulmasını ister.   

Yuşi Hoca konuyu iyice dinler ve oğlu Karasülük’e şunları anlatır: “Duvarlarla savaşmanın 

hiçbir yararı olmaz. Sizin başarısızlığınızın nedeni işte duvarla savaşmanızdadır. Onlar sizin 

atlarınıza ve adamlarınıza vuruyor. Vurdukları darbe etkili oluyor. Siz ondan [A316a] dolayı 

ilerleyemiyorsunuz. İşin çözümü budur ki sizin birçoğunuz bir yerlerde gizlensin. İsfahan halkı 

onları görmesin. O civarda askerlerin bulunduğunu anlamamalılar. Onların iş yerleri, tarla ve 

bahçeleri İsfahan surlarının dışındadır. Onlara o kadar sabırla güven vereceksiniz ki şehirden 

dışarı çıkıversinler. Diğer yarısı kale önünde savaşıyor gibi yapıp savaştan kaçsınlar. Onlar 

kaçan askerlerin arkasına düşünce kaleden uzaklaşacaklar. Bu defa halkı kaçan askerlerle 

uğraşırken diğer gizlenmiş askerler ters taraftan onlara hücum edecek. Böylece olanlar şehir 

dışında kalacak ve şehre giremeyecekler. Yalnız onların şehre bir daha dönmesine izin 

vermeyin hepsini öldürün”.  

Karasülük bunları dinler. Oğuz Kağan’ın yanına döner ve konuyu olduğu gibi ona anlatır. Oğuz 

Kağan düşünüp taşınır. Sonunda bu tedbiri mantıklı bulur ve uygulamaya karar verir.  

Planı uygulamaya başlarlar, Oğuz Kağan’ın oğulları kırk bin askerle gizlenirler. Şehrin kapısına 

doğru savaşmaya gitmeleri ve önlerine ne gelirse yıkmaları için elli bin asker Karasülük’ün 

emrine verilir. Elli bin kişi şehrin kapısı ve girişine doğru hareket eder, savaşı başlatırlar. Suru 

yıkmaya çalışıp hasar verirler. İsfahan halkı zararı anlayınca ve askerlerin sayısını az düşününce, 

onları püskürtebiliriz, diye savaşmak için sur dışına çıkıverirler. Böylece şehrin kapıları açılır. 

Onlar kılıçları ile şehrin dışında savaşmaya başlarlar.  

Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre tam bu sırada Oğuz Kağan’ın askerleri planı 

uygulamak için geri durur ve kaçmaya başlarlar.  Geri çekildikçe onlar da üzerlerine giderler. 

Böylece şehirden bayağı uzaklaşıp çöle doğru gelirler. Bu kez gizlenmiş olan askerler Oğuz 

Kağan’ın oğullarının komutasında, onların sayısı kırk bin civarıdır, aniden çıkıverdiler ve 

arkalarından hücuma geçerler. Hem şehrin kapılarını ele geçirirler hem de şehrin dışında kalmış 

kişilerin hiçbirini diri bırakmazlar. Böylece İsfahan’ı ele geçirirler.  

İsfahan şehrinin ele geçirilmesinden sonra Oğuz Kağan oğullarının dört tanesini bu kez Pars ve 

Kirman tarafına gönderir. Oraları da ele geçirmelerini ister.  

6.Oğuz Kağan’ın Oğullarını Pars ve Kirman Tarafına Göndermesi 
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Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre Oğuz Kağan, karar verip dört oğlunu Pars ve 

Kirman tarafını fethetmek üzere görevlendirir. O bölgelerin de kendi ülkesinin sınırları içerisine 

katılmasını istemektedir.  

Oğulları, onun emrine uygun olarak belirlenmiş yöreye doğru hareket eder. İlk önce Kirman’a 

giderler ve burada savaşırlar. İsfahan’ı aldıklarında yaşadıkları olayları burada da yaşarlar. Çok 

uğraşırlar, bir hayli de askerleri ölür. Sonunda Kirman’ı yurtlarına il yaparlar. 

Kirman’ı yurt yaptıktan sonra onlar Pars (Fars) diyarına yönelirler. İlk önce Şiraz’ı fethederler. 

[B383a] O çevreyi tamamen ele geçirmek için bir yıl boyunca [C243a] oralarda kalırlar. 

Tamamını aldıktan sonra elçilerini babalarına gönderip durumu anlatırlar.  

Oğuz Kağan buyurur: “O ülke artık bizim ilimiz olduğuna göre halkı size itaat etmiştir. Orayı 

kendi iliniz yaptığınıza göre artık oraları yağmalamayınız. Onlar için vergi oranı belirleyiniz ve 

üç yıllık bir vergi toplayınız. Bunları yerine getirdikten sonra geri dönünüz”.  

Bir süre sonra elçiler ulaşıp Oğuz Kağan’ın sözlerini oğullarına iletir. Onlar babalarının isteği 

doğrultusunda harekete geçerler ve emirlerini uygularlar. Vergi oranı belirlerler ve üç yılın 

vergisini toplarlar. Ondan sonra İsfahan’a babalarının yanına gelirler.  

Üç yıl böyle geçer. Sonraki üç yıl için Kirman ve Pars yöresine ordu gönderirler. Pars ve 

Kirman’ı tamamen alırlar. Malları toplayıp her yere vergi görevlisi atarlar. Bu sırada Oğuz, 

İsfahan’da kalmaktadır.   

Oğuz Kağan, oğulları işi tamamlayıp döndükten sonra onları bu defa Irak taraflarının fethi için 

görevlendirir. Elçiler gönderip oranın bilgilerini getirmelerini ister. 

Oğuz Kağan’ın Irak’a Elçiler Göndermesi 

Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre Oğuz Kağan yukarıda bahsedilen memleketleri 

alıp il yaptıktan sonra Irak ülkesini de ülkesine il yapmak ister.   

Oğuz Kağan ilk iş olarak iki yüz kişi seçer. Seçilen iki yüz kişiyi Irak ülkesi hakkında bilgiler 

toplamak üzere Irak’a gönderir. Orayla ilgili her durumu inceleyip geri Oğuz Kağan’a haber 

vereceklerdir. Oralardan haber toplayacaklar, onların düşüncelerini yoklayacaklar. Nerede, 

hangi kaleler ve surlar var, diye tespitler yapacaklar.  

Oğuz Kağan, küçük yerleri bulmalarını istemiştir. Hatta dayanışma olmaksızın ele geçirme 

ihtimali olan yerler var ise oraları da alsınlar diye emretmiştir. Büyük yerlere karışmamalarını 

ve saldırıda bulunmamalarını tembih etmiştir. İki yüz kişi Irak’a yönelir. Rey, Kazvin ve 

Hamadan yörelerine vardıklarında oraların halkının Oğuz Kağan’ın adını ve ününü 

duyduklarını anlarlar. [A316b]   
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 Rey, Kazvin ve Hamadan yöresi halkı Oğuz Kağan ve oğulları hakkında çok haber duymuş ve 

büyük bir korkuya kapılmışlardır. En iyisi onların baskınına uğramadan, beyhude pek çok 

insanın ölümü gerçekleşmeden, ülkeleri yağmalanıp harap olmadan itaat etmekti ve onlarla iyi 

geçinip onların ili hâline gelmektir.  

O yörenin ileri gelenleri toplanır. Oğuz Kağan’ı huzuruna çıkarak vergi ödemeyi kabul etmeyi 

ve vilayet olma hakkında onun kararını dinlemeyi uygun bulurlar. Kendilerince her yıl 

vergilerinin ödenmesini oy birliğiyle kabul edip karara varırlar. 

Bu karara vardıktan sonra Oğuz Kağan ile görüşmek için yola koyulurlar. Niyetleri onun 

makamına varıp hediyeler sunmak, vergilerini ödemektir. Kendi rızalarıyla konuyu çözmeyi 

tercih ederler.  

Reşideddin Oğuznamesi’ndeki kayıtlara göre Oğuz Kağan’ın huzuruna vardıklarında artık 

ilkbahar başlamıştır. Oğuz Kağan onların vilayetlerine doğru gitmeyi kararlaştırmıştır. Bu 

nedenle zaten yoldadır. Onlar yolda karşılaşırlar. Durumu dua ve niyazla anlatmaya çalışırlar. 

Kendi durumlarını anlatırlar, bağlılıklarını bildirirler ve il olmayı kabul ettiklerini söylerler.  

Oğuz Kağan onlara iltifat eder ve onların gönüllerini alır. Yıllık ödeyecekleri vergi miktarı ve 

verecekleri malları belirler ve onları yurtlarına geri gönderir.  

Oğuz Kağan, o çevrede düzeni sağladıktan sonra oradan Demavent Dağı’na doğru yola çıkar. 

Çünkü yaz ayları boyunca oranın yaylasında kalmayı düşünüyordur. Bundan sonra Demavent’e 

gider ve yaz mevsimini orada geçirir. Güz başlayınca Mazenderan vilayetini ele geçirmek için 

o diyarın hududuna doğru yola koyulur.  

Oğuz Kağan, Mazenderan vilayetine gider, savaşıp orayı alır. Sonra    diğer Vilayetler Dehistan, 

Horasan ve Kuhistan’ı da ele geçirir. Bütün bu bölgeyi kendisine bağladıktan sonra da ülkesine 

döner.  

 

Sonuç 

Türklerin en önemli destanı olan Oğuzname, Oğuz Kağan’ın hayatını, savaşlarını ve en 

önemlisi onun dünya hakimiyetini nasıl elde ettiğini anlatmaktadır.  

Oğuz Kağan’ın Arap yarımadası ve Afrika’nın kuzeyinin fethi, dünyayı fethinin bir parçasıdır. 

Eserde Oğuz Kağan’ın dünyanın tamamına nasıl hakim olduğu anlatılmaktadır.  

Bu destanda bahsedilen Arap yarımadası ve Afrika’nın kuzeyinin fethinin doğru olup olmadığı, 

doğruysa bu olayların hangi yılda geçtiği belli değildir.  



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
212 

Öyle anlaşılmaktadır ki Oğuzname’yi yazan Reşideddin, bölgenin coğrafyasına iyice hakimdir. 

Zira bahsettiği yer adlarını haritadan tek tek takip edebilmek mümkündür. Hatta eser bu yörenin 

tarihî coğrafyası bakımından çok önemli bir kaynak durumundadır.  
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FEMİNİST ELEŞTİRİ KURAMI BAKIMINDAN NİZAR KABBANİ'NİN 

ŞİİRLERİNDE “KADIN”  

 

Doç. Dr. Nurullah ULUTAŞ 

Bitlis Eren Üniversitesi  

 

Özet 

Nizar Kabbani, evrensel temaları işlemesi ve her coğrafyadan insanın endişelerini kaleme 

alması bağlamında tüm nesillere ve çağlara seslenen bir sanatçı niteliği taşır. Ortadoğu’nun 

politik sancılarını şiir ve nesirlerinde işleyen Kabbani, “Kadın”a farklı bakışıyla da özgün bir 

kimliğe sahiptir. Daha çok feminist bir bakış açısıyla kadına yaklaşımı onu Ortadoğulu diğer 

şairlerden ayırır. İçinde yaşadığı Ortadoğu toplumunun ataerkil ve kadını arka plana atan 

düşüncesine karşı çıkar. Kadına ve cinselliğe karşı yaklaşımındaki cüretiyle, geleneksel şiir ve 

ahlak anlayışının sınırlarını zorlayan Kabbani, bu düşünceleriyle dindar çevrelerin tepkisini 

çekerek bir anlamda linç edilmeye çalışılır. Kadının bedeninin tabu olmasına karşı çıkan ve 

zaman zaman erotizmi şiire aktarmasıyla da bu tepkilerin dozunu artırır. Kadını yüceltmeyi 

seven Kabbani, yer yer kılık – kıyafet, davranış, dil bakımından Batılılaşmaya çalışması 

bağlamında kimlik yozlaşması yaşayan kadını eleştirmekten de geri durmaz. Yozlaşan ve 

benliğini kaybeden ulusların nasıl kolay sömürüleceklerini Lübnan ve Beyrut gerçeğiyle ortaya 

koyan şair, Ortadoğu'da yıllardır süren iç savaşların gerçek nedenini cinsiyet ideolojisiyle 

açıklar. Ona göre yaşanan savaşların, idarî, iktisadî ve siyasî sıkıntıların ardında hep erkekler 

bulunmaktadır. Geleneksel görevlerin kadının, özel görevlerin erkeğin olması bakımından iç 

savaş esnasında Lübnan’da siyaset ve siyasetçinin kalmadığını, siyaset müteahhitleri ve 

simsarlarının ortalıkta kol gezmesini açık bir dille eleştirir. Ataerkil toplumun konumlandırdığı 

kadının özgürlüğünden vaz geçerek köleştirilmesini kabullenmeyen Kabbani, kadının toplumda 

daha aktif ve yön gösterici olması gerektiğini savunur. Cinsel baskı altında yaşayan bir kadının 

eşine ve yuvasına mutluluk sunamayacağını belirtir. Şiirlerinde zaman zaman cinsellik ön plana 

çıksa da Kabbani, aslında tam bir aşk şairidir. Iraklı olan ikinci eşi Belkıs’a güçlü bir aşkla 

bağlıdır. Belkıs, 1982’de Beyrut’ta Irak büyükelçiliğine düzenlenen bir saldırıda vefat edince 

Kabbani, çok büyük bir sarsıntı yaşar. Kadınlara yönelik koruyucu bir kimlik takınmasında da 

bu eşinin ölümünün katkısı büyüktür. Ona göre İslam toplumunda feminism akımına yönelik 

düşmanca yaklaşımda kadını dışlayan ve onu ezmeye çalışan erkeklerin olumsuz bakışı son 

derece etkilidir. 

Bu çalışmada Nizar Kabbani’nin şiirlerinde kadın olgusuna yaklaşımı analiz edilmeye 

çalışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nizar Kabbani, Arap Şiiri, Kadın, Ortadoğu Edebiyatı, Feminizm 
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WOMAN'N IN NIZAR KABBANI'S POEMS IN TERMS OF FEMINIST CRITICISM 

THEORY 

 

Abstract 

Nizar Qabbani, one of the modern and powerful poets of the Middle Eastern literature; has 

influenced large masses with his discourse despite being criticized by conservatives due to his 

artistic skills and anomalous discourse. He always protects his identity as a poet living alone on 

the right track without regard to the definitions like " Poet of Women", "Arab Poet" and "Poet 

of All Generation" attached to him by the society. Universal themes in his works make him the 

voice of all generations and geographies. Qabbani treats the sorrows, wrath and hopes of his 

society in his poems. Themes of "woman" and "political discourse" come to the forefront in his 

poems. His approach to woman differs from the traditional Middle Eastern poets' perspective 

and involves the elements of sexuality and feminist criticism. He opposes to the patriarchal 

approach of the Middle Eastern society towards women. With his dare in approach women and 

sexuality, Qabbani, who pushes the boundaries of traditional poetry and morality, is subjected 

to severe reactions from the ones that attach importance to traditional values. People try to lynch 

him with accusations such as "the poet being contrary to Islam".  

 

Keywords: Nizar Qabbani, Middle Eastern Literature, Arab Poetry, Woman, Political 

Discourse 

 

GİRİŞ 

Nizar Kabbânî, gerek Arap gerekse Ortadoğu edebiyatında aykırı fikirleriyle öne çıkan ve genel 

kabullere başkaldırarak kendi tarzını ortaya koyan bir şair kimliğiyle tanınır. O, güncel 

politikanın söylemlerini tekrarlayan ve geleneğin öngördüğü yaşam tarzını tercih eden bir şair 

/ yazar olmayı reddeder. Bu anlamda modernist bir tavır takınır. Fakat şunu belirtmek gerekir 

ki onun modernist tavrı hiçbir zaman sömürgeci Batı’nın taklitçiliğini yapmak ve Batılı 

değerlere medhiyeler dizmek değildir. O, kendi kimliğini ve değerlerini özgürce ve insana 

yakışır biçimde ele alan, doğmalardan uzak bir anlayışı şiirlerine ve eserlerine taşıyan bir 

sanatçıdır.  

Nizar Kabbani, politik fikirleri yanında kadına verdiği değerle öne çıkar. Onun kadına bakışı 

Ortadoğulu aydınların bakışından farklıdır. O Feminist bir aydın bakışıyla kadına bakar: 

Feminizm, kadınların yüzyıllardır süregelen erkek egemen sınıflı topluma karşı çıkışları ve 

kadının öznelliğinin reddedilmesi, bir tür etki-tepki sonucu, kadının özne kimliğini vurgulayıp 

öne çıkarma eğilimini doğurmuştur. Bu eğilim, elbette, erkeğin kadınlar üzerindeki 

tahakkümünün vurgulanmasıyla kol kola gitmiştir. Erkeğin erkini uygularken düştüğü acınası 
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durum ise geri planda kalmıştır. 61  Köken olarak Fransızca'ya dayanan feminizm, kadının 

özgürlüğünü savunan bir akım olarak başlar: "Fransızca'dan türeyen "feminism" kelimesi 

"féminisme" Fransa'da 19. yüzyıl boyunca "kadınların özgürleşmesi / kurtuluşu"ile eş anlamlı 

olarak yaygın bir biçimde kullanıldı. Fransız sözlükleri bu terimin icadını 1830'lara götürüp 

Charles Fourier'e mal ederler. Kendisini ve arkadaşlarını ilk 'feminist' ilan eden kişi süreli 

yayını La Citoyenne'de 1882'de terimi kullanan Fransız kadın süfrajeti Hubertine Auclert idi."62 

Feminizm, kadının ezilmişliğini savunan bir akım olarak ortaya çıkar. Kadın, insanlığın ilk 

yıllarından itibaren sürekli ezilen ve ikinci konuma itilen, kimliği elinden alınan biriydi. O, bu 

ezilmişliğini belki de zorunlu şartların etkisiyle geliştirdiği feminizm akımıyla gidermeye 

çalıştı. Sahip olması gereken hakları elde etmek için de çok fazla çabalaması gerekiyordu.63 

Lacan’a göre ataerkil yasalar tüm dilsel göstergeleri de yapılandırır. Ve bu sembolik 

kurguyla birlikte kültürün oluşmasını sağlar. Anlamlı bir dil oluşmasıyla birlikte, deneyim 

de anlam kazanır… Kısacası bu yapı, ataerkil ideolojinin “ezilen” ya da “öteki” 

konumundaki bütün sosyal katmanlarını kapsar (Birkiye, 2007, s.28).64 Kabbani, ezilen ve 

öteki görülen kadını bütün şiirlerinde yücelterek kendi kişiliğini ve kimliğini koruması 

gerektiği konusunda uyarır. Onun bu tavrı, Kabbani’nin son yıllarda İslam ülkelerinde gelişen 

bir akım olan İslamcı feminizm akımıyla özdeşleştirilmesine yol açar. İslamcı feminizm, bu 

bağlamda İslam kültürü içinde Müslüman kadınların hem geleneksel ataerkillikle, hem modern 

ve postmodern gerçekliklerle yüzleşerek, birey olma çabalarına işaret eder.  Bu akım, toplumsal 

cinsiyet eşitliğine önem veren, geleneğin ve dini yorumların ataerkil karakterini sorgulayan ve 

kadının durumunu eleştirel bir bakış açısı geliştirerek sorgularken,  Kuran ve hadisleri kullanan 

bir söylemdir. İslam ve feminizm kelimelerini bir araya getiren bu kavram İslam’da feminizm 

ya da kadın hakları var mıdır, feministler İslami kesim kadınlarına nasıl bakmaktadırlar, aynı 

şekilde İslami kesimin kadınları Feminist hareketi nasıl değerlendirmekte, kendileriyle ne 

derece özdeşleştirmektedir, İslam ve feminizm kelimesinin bir arada kullanılması mümkün 

müdür, bu kavram kendilerinin ürettiği bir kavram mı yoksa seküler feministlerin İslam kültürü 

içerisinde kadın hakları arayanlara yapıştırdığı bir yafta mıdır gibi sorulara cevap arayan bir 

akım65olarak hızla yayılmaktadır. Kabbani’nin ömrünün çoğunu geçirdiği Lübnan’da en son 

nüfus sayımı 1932 yılında yapılmış olmasına karşın, seçmen  kitlesi üzerinden yapılan 

tahminlere göre kadın nüfusu toplam nüfusun üçte ikisini oluşturuyor.  Arap dünyasının en 

entelektüel, en başarılı ve girişken, ticarette başarılı kadınları bu ülkede yaşamaktadır. Kadın 

sorunları genellikle evlenme, boşanma gibi hukuki boyutu olan konular oluştursa da (Böhürler 

ve Eker, 2008, s.201) 66  Kadın, sosyal hayat içinde son derece pasif bir birey olarak yer 

almaktadır. Yine Feminizmle ilgili tanımlamalarda kadının ezilmişliğini önceleyen ve iktidar 

                                                 
61 Zeynep Ergun, “Feminist Bir Başyapıt: Erkeğin Yittiği Yerde Ferit Burak Aydar”, 

http://t24.com.tr/k24/yazi/erkegin-yittigi-yerdeyiz,1619 
62 Şengül, Mehmet Bakır. (2019). Türk Romanında Feminizm, Ankara: Gece Akademi Yayınları, s. 17. 
63Serpil, Çakır, (2007), “Feminizm (Ataerkil İktidarın Eleştirisi)”, Modern Siyasal İdeolojiler, (der. Örs, B.), 

Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. 
64Birkiye, S. (2007), Çağdaş Tiyatroda Kültürlerarası Eğilim, Ankara: De Ki yay.  
65Gizem Merve Beşli, “İslamcı Feminizm”, https://www.academia.edu/ISLAMCI_FEMINIZM (Erişim Tarihi: 

04/04/2018). 
66Böhürler, A. ve Eker, A.(2008). Müslüman Ülkelerde Kadın Duvarların Arkasında, İstanbul: Timaş Yayınları 

 

https://www.academia.edu/ISLAMCI_FEMINIZM
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mücadelesini anlatan tanımlara rastlanmaktadır: "Feminizm, erkeğin toplumsal yapıdaki hâkim 

güç / iktidar olma durumuna karşı kadın haklarını var kılmaya çalışan, sosyolojik, politik ve 

ahlakî yönleri bulunan bir harekettir."67 

 Nizar Kabbani, kadın bedeni ve erotizmi tabu olmaktan çıkarması anlamında Mahmud 

Derviş başta olmak üzere bir çok Ortadoğulu şairi etkileyen biridir68.Kabbani, bir yazısında da 

Ortadoğulu insanların ve özellikle kadınların kimlik yozlaşmasından bahseder. “Kimin aklına 

gelirdi, cüzdanında en az bin lira taşımayan birinin girmeye cür'et edemediği El-Hamra 

Caddesi'nin şimdi herhangi bir örtülü hanıma açılacağı? El-Hamra Caddesi'nden şeytanı 

utandıracak bir çift çorap olsun satın almak, komşusuna 'EI-Hamra'dan shopping yaptım' diye 

övünmek, o kadının rüyasıydı. "Shopping" sözcüğünün anlamını bilmeksizin elbette.”69 Nizar 

Kabbani, kadınların kendi kimliklerini koruyarak ataerkil sistemle mücadele 

etmelerini ve varoluşlarını ortaya koymaları gerektiğini savunur. Bu anlamda 

feministlerle paralel bir düşünceye ulaşır. Feminizm, bir yaşam biçimi olarak varlık 

gösterse de güçlü bir şekilde karşısında ataerkillikle mücadele etmek durumundadır. Ataerkillik 

kavramı, "kadınlar üzerinde egemenlik kurma biçimi" olarak karşımıza çıkar... Kadınların 

ancak sınırlı alanlarda varlık göstermelerine müsaade eden erkekler, kendi güçlerini görünür 

kılmış olurlar. Bu yaklaşım biçimi, erkeklerin birincil konumunu pekiştirir.70 Nizar Kabbani'ye 

göre Dilde başlayan yozlaşma, bir süre sonra kılık kıyafete ve davranışlara yansıyacaktır. Şair, 

bu tehlikeli durumu gündelik dile yansıyan yabancı sözcüklerle anlatmaya çalışır. Yozlaşan ve 

kendi benliğini kaybeden ulusların nasıl kolay sömürüleceklerini Lübnan ve Beyrut gerçeğiyle 

ortaya koyar.”71 

Nizar Kabbani, şiirlerinde sadece politik fikirler değil aynı zamanda feminist bir bakış 

açısıyla kadın ve diğer temaları da işler:“Nizâr Kabbânî'nin, elli yılı aşan sanat hayatı 

boyunca yazdığı şiirlerde, siyasî içerikli konuların yanı sıra, çeşitli yönleriyle kadın, fetişizm, 

doğa ve Endülüs gibi temalar üzerinde yoğunlaştığı görülür. Onun edebî dünyasının 

biçimlenmesinde ve bu temalar üzerinde yoğunlaşmasında yaşadığı çeşitli olaylar, edindiği 

kültür, sahip olduğu mizaç ve dünya görüşü gibi faktörlerin büyük etkisi olmuştur. Şiirin insan 

yaşamında önemli bir rol oynadığını düşünen Nizâr Kabbânî, Arap toplumunun içinde 

bulunduğu fakirlik, ezilmişlik, geri kalmışlık, emperyalizm, Siyonist yayılmacılık gibi 

sosyal sorunlara dikkat çekmiş ve halkı bu konularda bilinçlendirmek için şiirini bir 

araç olarak kullanmıştır. Özellikle Haziran 1967 yenilgisinden sonra, Arapların içine düştüğü 

trajikomik durumun meydana getirdiği öfkenin etkisiyle şairin şiirlerindeki eleştiriler yergi 

boyutuna ulaşmıştır. Barış görüşmelerinin gerçek yüzü de onun şiirlerine yansımıştır. Çünkü 

                                                 
67 Koç, Özher, Sema (2019). "Ülkü Eliuz'un Tanzimat Dönemi Anlatılarında Feminist Söylem Adlı Kitabının 

Tanıtımı". 

http://www.ytearastirmalari.com/Makaleler/729426648_Sema%20%C3%96zher%20Ko%C3%A7.pdf( (Erişim 

Tarihi: 02 Mayıs 2019) 
68Mahmud Derviş, (2017).  Atı Neden Yalnız Bıraktın, (Çev. Mehmet Hakkı Suçin).İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 

S. 10. 
69Nizâr Kabbânî, Ben Beyrut (Bir Kentin Günlükleri), (Çev. İbrahim Demirci), Ankara: Hece Yayınları, s. 85. 
70  Şahin, Elmas (2009). Leylâ Erbil'in Eserlerine Feminist Bir Yaklaşım. Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk 

Üniversitesi, s. 30-32'den aktaran Şengül, Mehmet Bakır. (2019). Türk Romanında Feminizm, Ankara: Gece 

Akademi Yayınları, s. 17.  
71Nizâr Kabbânî, Ben Beyrut (Bir Kentin Günlükleri), (Çev. İbrahim Demirci), Ankara: Hece Yayınları, s. 77 

http://www.ytearastirmalari.com/Makaleler/729426648_Sema%20%C3%96zher%20Ko%C3%A7.pdf
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ona göre şiir topluma seslenmeli, toplumsal ve siyasi sorunları eleştirel bir çerçevede 

işleyerek hem geniş kitlelere ulaşmalı hem de sorumlu, öfkeli bir duruş sergilemelidir.”72 

Nizar Kabbani, yukarıdaki sözleriyle aslında yüzyıllardır Ortadoğu'nun başına musallat olan, 

onları sömüren ve birbirine kırdıran emperyalistlere gönderme yapar. Başta İngiltere, Fransa 

ve İsrail olmak üzere birçok Batılı gücün bu bölgede onlarca yıldır süren savaşların sorumlusu 

olduğunu ortaya koymaya çalışır. Bazı şiirlerinde kadın cinsel yönüyle anlatılır: 

“sen benim ilk kadınımsın 

Ilkannem 

ilk rahmim 

ilk  aşkım 

ilk şehvetim 

tufan anındaki can kurtaranımsın” 73 “Hikâye” 

şiirinde de kadın erotik özellikleriyle öne çıkar:  

bir dut yaprağı dedi gülücüğün 

göğsün benzer servet sermayesine 

memelerimi anlata anlata  

benzetti içki kahve vadisine 

birer şarap ve ışık kadehine 

… 

hor görme içimdeki yangınları 

hangimiz düşmez ki aşk ateşine” (KBK, s. 23). 

Feminizmin kabaca "sosyalist" versiyonlannda, kapitalist toplumda kadınların ezilmesini 

teorileştirmek için ideoloji kavramlarını kullanma yanında bir girişim oldu; fakat Brenner ve 

Rarnas'ın ve diger eleştirmenlerin oğrenmek istedikleri şuydu: Kadınları ezen - kapitalist 

toplumda- bu ideolojinin maddi temeli neydi?74“Seviyorum Seni Seviyorum Bu Da Benim 

İmzam” şiirinde aşkın yöneldiği kutsal bir varlıktır kadın:  

sen ey dehşet kadını kadınım  sen 

bilmem dalgalar nasıl atıverdi beni ayaklarına  

bilmem sen nasıl yürüdün  bana 

ben nasıl yürüdüm sana 

sen ki bütün deniz kuşları üstüne üşüşür  

                                                 
72Öz, Asım, “Egemen Söyleme Karşı Eleştirel Tanıklığın Şairi: Nizâr Kabbânî”, Haksöz, sy. 204 (Mart 2008), s. 

65-72. 
73Nizâr Kabbânî, Kelimelere Benzemeyen Kelimeler, (Çev. Mehmet Şayir), Ankara: Hece Yayınları, s. 17 
74Johanna Brenner ve Maria Ramas, "Rethinking Women's Oppression" New Left Review, 144 (1984), s. 68-69 
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yerleşmek için memelerinin arasına 

ne denli şanslıydım bir bilsen seni bulduğumda“ (KBK, s. 23). 

Nizar Kabbani, Ortadoğulu diğer şairlerden farklı olarak cinselliği önceleyen ve kadını 

cinsel yönüyle anlatmaktan çekinmeyen bir şairdir. Feminizmin cinsiyetçi tutumu bu 

bağlamda ona kılavuzluk eder: "Ataerkil toplumun dayattığı cinsiyetçi tutum, feministlerin 

biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet kavramlarını geliştirmelerine olanak sağlar. Sonraki 

süreçte feminist siyaset ve söylem, "cinsiyete dayalı işbölümü, iktidar ve düzenlemelerin 

biyolojik (cinsiyet / sex) değil, sosyal (toplumsal cinsiyet / gender) olduğu görüşü etrafında 

şekillenir. Biyolojik cinsiyet daha çok bedensel özelliklerle ilgiliyken toplumsal cinsiyet, 

zihinsel engellerle mücadele etmek zorundadır." 75 Kabbani, kadının erkeğin öz hikayesini 

ona yaşattığını şu dizelerle anlatır: “şahadet ederim ki hiçbir kadın 

dişilik öyküsünü iki kelimeyle özetlemedi 

erkekliğimi  bana  karşı kışkırtmadı 

senin gibi  

… 

şahadet ederim ki hiçbir kadın 

sağ memesinin orada zaman durmadı  

senin gibi 

devrimler sol memesinin yamacından başlamadı  

senin gibi 

şahadet ederim ki hiçbir kadın 

dünyadakanunlarıdeğiştirmemiş 

seningibi 

helalin haramın haritasını değiştirmedi senin gibi” (KBK, s. 89-90) 

 

“Bir Kadın Yaratmakta Sufice Vehimler” adlı şiirde şair, kadında yola çıkarak insanın 

Tanrılaşma isteğini tartışmaya açar:  

“Eğer sen hayatımda olmasaydın 

Senin gibi bir kadın icad ederdim 

Boyu uzun kılıç gibi 

Gözleri berrak... 

Tıpkı yaz göğü gibi 

Yüzünü yapraklara resmederdim 

                                                 
75 Şengül, Mehmet Bakır. (2019). Türk Romanında Feminizm, Ankara: Gece Akademi Yayınları, s. 22. 
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Sesini yapraklara kazırdım 

Göğsünü Şam güvercinlerine benzetirdim.”76 

Kabbani, “Kadın”a olan ilgisini sadece şiirlerinde değil aynı zamanda yazdığı bir tiyatro eseri 

olan Cumhûriyye Cunûnistân (Lubnân Sâbikan) adlı oyunda bu konuyu, oyununun 

kahramanlarının dilinden yine dile getirmekte ve yan, ancak baskın bir tema olarak kadının 

konumunu, gazeteci kadının dilinden şöyle ifade etmektedir. İkinci perdede, silahlı milisler 

gazeteci kadının arabasını durdurup ona kim olduğunu sorunca kadın: “Ben kadınım… 

Hayatınızda hiç kadın görmediniz mi?. Sizlerin anneleriniz, kız kardeşleriniz, sevgilileriniz yok 

mu?”77sözleriyle tepki gösterir78beyaz, aktif) üstün ve makbul sayıldığının altını çizer. (Hall, 

2000, s:8). 

Kabbani’nin eserlerinde politik eleştiri zaman zaman cinsiyet ideolojisine yönelir. Ona göre 

yaşanan savaşların, idarî, iktisadî ve siyasî sıkıntıların ardında hep erkekler bulunurken; 

geleneksel görevlerin kadının, özel görevlerin erkeğin olması; iç savaş esnasında Lübnan’da 

siyaset ve siyasetçinin kalmadığı, siyaset müteahhitleri ve simsarlarının ortalıkta kol gezmesi 

vb. pek çok sosyal durum ve yapılar, hem açık hem de alaycı bir dille iyiden iyiye eleştirilir. 

Siyasî, iktisadî, dinî ve etnik bölünmüşlükler yaşanan 1970’li yılların Lübnan’ında, eski 

Lübnan’a ne olduğunu ısrarla soran karı - kocanın aldığı cevap, acı verici gerçeği ilk ağızdan 

ortaya koymaktadır. Eski Lübnan’ın, eski giysili bir Yahudi tacir tarafından açık mezatta satın 

alındığını söyleyen istihbarat memuruna kadın: “Onu sattığınızda vatan ağladı mı?” diye 

sorunca adam: “Evet hanımefendim. Vatan, ağladı… Ancak Yahudi tacir güldü…”79 diye cevap 

verir.80Nizar Kabbânî, çağdaş Arap şiirinde teknik anlamda da şiire yenilikler getiren bir şair 

olarak tekrir sanatının öncüsü kabul edilir.81 

Laurent Mignon, onun Aşkın Kitabı adıyla Türkçeye kazandırılan Kitâbü’l-Hub adlı eserine 

yazdığı giriş yazısında onun edebî kişiliği ve şiiri hakkında şunları söyler: “Nizâr

 Kabbânî, belki de çağdaş Arap edebiyatının en büyük ustasıydı. Gerek dil ve şekil 

gerekse konu açısından Nizâr Kabbânî’nin muhafazakâr eleştirmenlerin sert tepkilerine rağmen 

Arap şiirine son yarı yüzyılda yeni ve çağdaş bir mahiyet kazandıranlar arasında 

küçümsenmeyecek bir yeri vardır. Üstelik Fas’tan Irak’a kadar bütün Arap dünyasında sıradan 

insanın beğenisini ve sevgisini kazanmıştır.” (Kabbanî, 2000: 5). 

Nizâr Kabbânî’nin Türkiye’de tanınması Nuri Pakdil sayesindedir. Edebiyat dergisinin 

yayımladığı Çağdaş Arap Şiiri / Güldeste II, adı ile ilk olarak 1976; ikinci baskısı 1998’de  

yapılan antolojide yayınlanan “Doğu” şiiriyle tanıtılır. Sonraki yıllarda Turan Koç bazı şiirlerini 

yayımlar. Yine İbrahim Demirci, onun bazı şiir ve yazılarını İşgal Altında adıyla bastırır. 

(Kabbanî, 1996).  Kasâ’id Mağdûbün ‘aleyhâ  başlıklı şiir kitabı, Gazaba Uğramış Şiirler 

                                                 
76https://www.antoloji.com/bir-kadin-yaratmakta-sufice-vehimler-siiri/ 
77 Nizâr Kabbânî, Cumhûriyye Cunûnistân (Lubnân Sâbikan), Ii. Perde, S. 707.  
78Aysel Ergül Keskin,  Nizâr Kabbânî’nin Cumhûriyye Cunûnistân-Lubnân Sâbikan (Deliler Cumhuriyeti) 

Tiyatrosunun Metin Dramaturjisi – I, Doğu Araştırmaları, Sayı: 8, 2011/2, S. 15 

 
79Kabbanî, Nizâr. Cumhûriyye Cunûnistân (Lubnân Sâbikan), I. Perde, S. 685. 
80Aysel Ergül Keskin,  Nizâr Kabbânî’nin Cumhûriyye Cunûnistân-Lubnân Sâbikan (Deliler Cumhuriyeti) 

Tiyatrosunun Metin Dramaturjisi – I, Doğu Araştırmaları, Sayı: 8, 2011/2, S. 17-19 
81Salih Tur, “Çağdaş Arap Şiirinde Tekrîr Sanatı”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 33, Güz 2007, s. 296 
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adıyla Türkçeye kazandırılır.(Kabbanî, 1997).  Ergin Koparan, Hevâmiş ‘alâ Defteri’n-Nekse 

adlı şiir kitabını Gerileme Kitabına Dipnotlar adıyla çevirir. (Kabbanî, 1997).  Beyrut’un 

günlük hayatını anlattığı denemeleri ise Ben Beyrut: Bir Kentin Günlükleri adıyla Türkiye’deki 

okurlarla buluşturulur. (Kabbanî, 1999). Sonraki yıllarda Hüzünlü Irmak (Kabbanî, 2000), 

Yasak Şiirler (Kabbanî, 2002), Gözlerinin Mavi Limanında (Aşk, Kadın, Hüzün Şiirlerinden 

Seçmeler) (Kabbanî, 2002),ve Seninle Evlendim Ey Özgürlük (Kabbanî, 2003) Türkçeye 

çevrilir.  

Nizar Kabbânî, poetik yazılarında şiirin ne olduğu ve misyonuyla ilgili görüşlerini dile getirir. 

Mâ huve’ş-şi’r isimli eserinde şiirle ilgili şu tanımları yapar: "1. Şiir, geçmiş bütün dilleri 

ortadan kaldıran ve şeklini yeniden oluşturan Arap dilinin ta kendisidir.  

2. Şiir, bütün akılları dumura uğratan, sıra dışı söz ve bütün düzenleri alt üst eden başkaldırıdır.  

3. Şiir, şiddet kullanılmadan ve kan akıtılmadan, insanlığın kendisine karşı varlığını ortaya 

koyabildiği kültürel değişimdir.  

4. Şiir, kanun tanımayan ve adâletin zirvesini temsil eden sanattır…” (Muhammed İhsan en – 

Nass,  2012: 811-831). Kabbânî, geleceğin şiirinin Nesir Kasidesi olacağını söylemeyi ihmal 

etmez. Onun şiirlerinde öne çıkan en önemli temalardan biri de politik söylemdir. Başlangıçta 

büyük bir aşk ve kadın şairi olan Nizâr Kabbânî, Hubz ve Haşîş ve Kamer (1954) eseri ve 

özellikle 1967 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra şiir çizgisini değiştirerek kaleme aldığı, 

“Hevâmiş ‘alâ Defterin-Nekse” divanıyla siyasî şiirler yazmaya başlar (Keskin,  2011: 7). 

Nizâr Kabbânî, şair ve şiirin toplumdaki işlevini irdelerken şiirin döneminden kopuk 

olamayacağı düşüncesindedir. Nitekim şiirlerinde Arap toplumunun siyasî, sosyal ve kültürel 

alanda geri kalmasında sadece siyasileri değil aynı zamanda şairleri de sorumlu 

tutar. Kabbânî'ye göre sanat, var olanla yetinmek, var olanı papağan gibi  tekrarlamak değil, 

yeniyi aramak, yapılmayanı yapmaktır. Kabbânî, şiirlerinde klişenin tiranlığından, 

benzetmelerinden, söz dağarcığından uzak durarak şiir yeteneğini serbestçe ama 

ustalıkla kullanır. Hayal ufkunu alabildiğince geniş tutarak, hatta bazen mantık kurallarını aşan 

sürrealist ifadelerle şiirine yeni tasvir ve benzetmeler kazandırır, şiirlerinde her zaman özgün 

hayallere önem vererek yerleşik ifade kalıplarının dışına çıkar, özellikle de ilişkiler teorisinden 

hareket ederek okuyucunun beklemediği, daha önce alışık olmadığı yeni benzetmelere 

başvurur. Nizâr Kabbânî, şiirlerinde geleneksel şiir anlayışının dışına çıkarak, kendine özgü 

imgeler kullanarak şiiri uyu(t)maktan kurtarır. Şiirleri biçim olarak serbesttir, serbest biçimli 

şiiri, şiir alanındaki en önemli gelişmelerden biri olarak kabul eder. Ona göre klâsik Arap şiiri, 

farklı dönemlerde yazılmasına rağmen sanat bakımından aynı konular etrafında dönüp 

durmuştur yani sınırlı bir izleğe sahiptir. Oysa serbest şiir, bu anlayışı  yıkarak çağının gerek 

siyasal gerekse toplumsal gelişmelerini yakından izleyen bir özelliğe sahip olmuştur. Aynı 

zamanda kuralcılıktan kurtulmayı da sağlamıştır.82Şair, tariz sanatı yaparak yoksullara karşı 

duyarsızlaşan ve yoksulları ötekileştiren zengin insanlar ve aydınları dışlar. Yoksul insanların 

yaşadığı trajedi, şairi yürekten yaralar.  

                                                 
82Öz, Asım, “Egemen Söyleme Karşı Eleştirel Tanıklığın Şairi: Nizâr Kabbânî”, Haksöz, sy. 204 (Mart 2008), s. 

65-72. 
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Sonuç 

Sonuç olarak Nizar Kabbani, özelde Ortadoğu ülkelerinin genelde Müslümanların 

kendi içlerinde sahip oldukları farklı fraksiyonları öne çıkararak birbirlerine düşman 

olmalarının sadece Emperyalist ülkelere ve silah tüccarlarına yaradığını söyler. 

Bölgede on yıllarca süren ve bitmeyen savaşların sebebini cahil bırakılmış halka, 

sorumsuz aydınlara ve işbirlikçi liderlere yükler. Filistin ve Kudüs'e tüm dinlerin kutsal 

mozaiği olarak bakan Kabbani, bu anlamda bütüncül bir yaklaşım sergiler. O, her 

milletten ve dinden insanın bir arada barış içinde yaşaması gerektiğini ve Ortadoğuya 

barışın ancak bu yolla hâkim olacağını savunur. Ortadoğu'da kargaşanın sebebini de 

yerel iktidarların Milliyetçi tutumlarla Osmanlı'ya başkaldırmalarında arar. Kadına ve 

cinselliğe karşı yaklaşımındaki cüretiyle, geleneksel şiir ve ahlak anlayışının sınırlarını 

zorlayan Kabbani, bu düşünceleriyle geleneksel çevrelerin tepkisini çeker. “İslam’a aykırı 

davranan şair” gibi ithamlarla linç edilmeye çalışılır.   
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BİLGİ TOPLUMUNDAN AKILLI TOPLUMA (TOPLUM 5.0) 

 

Serkan YORGANCILAR 

Gazi Üniversitesi 

Özet 

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan ve 19. yüzyılda da hızlanarak artan 

değişimlerle birlikte yaşanan sürecin adıdır. Endüstri devrimi olarakta nitelendirilen bu süreç 

önce Kıta Avrupa’sında başlamış olup hızlı bir biçimde tüm dünyayı etkilemiştir. Birçok sosyal 

bilimciye göre Sanayi Devrimi henüz tamamlanmamış bir süreçtir. Sanayi Devrimi’nin soyo-

kültürel yaşama etkileri çeşitlenerek artmaktadır. Sosyal bilimciler, insanlığın öncelikle ilkel 

toplumlardan yani avcı-toplayıcı toplum biçimlerinden geldiğini ileri sürmektedirler. Tarım, 

hayvancılık ve balıkçılığın önemli geçim kaynağı sayıldığı tarım toplumu sürecini yaşayan 

insanlık daha sonra sanayi devrimi ile tanışmıştır. Sanayi devrimi de 20. yüzyılda yerini Bilgi 

Toplumuna bırakmıştır.  

Bilgi toplumu kavramı daha çok bilgisayar teknolojilerinin gündelik yaşamda çok sık ve etkili 

yer etmeleri sayesinde kullanılmaya başlanmıştır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, 

üretim ve tüketimin bilgi temelli olarak yaygınlaştığı, toplumsal yaşamda bilgiye verilen 

önemin giderek artması, gündelik pratiklerde bilgiye dayalı işlerin artması bilgi toplumuna 

geçiş sürecinin önemli parametrelerini oluşturmaktadır. Sosyal bilimciler yaşanan toplumsal 

değişimleri isimlendirmede birbirinden farklı nitelendirmeler yapmıştırlar. Günümüze dek 

uzanan etkileri olan bu süreci kimileri üçüncü dalga (Alvin Toffler), kimileri endüstri sonrası 

toplum (Daniel Bell), kimileri teknokratik çağ (Brezezinski) olarak isimlendirmiştir. Toffler, 

yaşadığımız sürecin son derece hızlı gerçekleştiğini, gözlerimizin önünde yeni bir uygarlığın 

doğmakta olduğunu ancak bu doğmakta olan uygarlığın doğuşuna engel olmaya çalışanlarında 

olduğunu belirtmektedir. 

Günümüz toplumlarında ise bilgi toplumlarının yerini Toplum 5.0 olarak nitelendirilen süreç 

yer almaktadır. Toplum 5.0 henüz çok yeni bir kavramdır. Toplum 5.0 (Society 5.0) kavramı 

ve akıllı toplum Japonya’nın Liberal Demokrat Partili Başbakan Shinzo Abe tarafından 2016 

yılında Almanya’da CeBIT fuarında dünya kamuoyuna duyurulmuş bir kavramdır. Japonya’nın 

en köklü iş adamları dayanışma sivil toplum örgütlerinden olan Keidanren tarafından daha 

sonra Toplum 5.0 ile ilgili geniş bir değerlendirme ve kavramın içeriğini doldurma amaçlı bir 

kitapçık hazırlanmıştır. Bu anlamda değerlendirildiğinde Toplum 5.0’ın içeriği, yönelimleri, 

toplumu nasıl dönüştüreceği, yeni sosyal ilişkilerin nasıl şekilleneceği henüz tam olarak tahmin 

edilememektedir.  

Nesnelerin interneti, yapay zeka ve 3D teknolojilerinin insan yaşamını derinden dönüştüreceği, 

bu dönüşümler sonucunda yeni toplumsal süreçlerle karşılaşılacağı tahmin edilmektedir. 

İnsanlık, yapay zeka ile yaşamını kolaylaştırırken, yapay zeka tarafından insanlığın nasıl bir 

tehditle karşılaşacağı tartışılmaktadır. Bizde makalemizde Toplum 5.0 kavramını tanımlamaya 

çalışarak, özellikle bilgi toplumundan hangi yönlerden ayrıştığının altını çizmeye çalıştık. 

Ayrıca, gelecek nesillerin daha insancıl teknolojiler ve daha insani ilişkiler geliştirebilmesi için 
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teknolojik devrimlerin yaşamımızı daha kontrollü etkilemesi konusunda makalemizi 

şekillendirdik.  

 

Anahtar Kavramlar: Toplum 5.0, Akıllı Toplum, Yapay Zeka, Bilgi Toplumu, Teknoloji   

 

Sanayi Devriminin gerçekleşmesi sonrasında toplumsal yaşamda meydana gelen değişimler 

üzerine tartışmalar hala devam etmektedir. Aslında Sanayi Devrimi süreci kendi içerisinde 

tamamlanmış ve bitmiş bir süreç olarak ele alınsa da etkileri ve ardıl şokları hala günümüz 

insanı üzerinde belirli etkiler meydana getirmeye devam etmektedir.   Toplum bilimi alanında 

çalışanların, bu etkileşim ve ardıl şokları anlama ve yorumlama çabaları da birbirlerinden çok 

farklı değerlendirmeler eşliğinde devam etmektedir.  

Birinci sanayi devrimi olarak adlandırılan süreçte özellikle Batı ülkeleri bilim, teknoloji ve 

endüstriyel alanlarda daha önce görülmemiş bir hızla büyük yeniliklere imza atmıştır. Aslında 

Batı’nın tüm dünya üzerinde egemenlik kurmasına yol açan etmenlerden birisi buydu.(Gimpel. 

1996:1) Genellikle 16. yüzyılda Rönesans ve Reform hareketleri ile başlatılan bu süreç 18. 

yüzyılda hammadde kaynakları olan kömür ve demirin kullanımıyla birlikte buharlı 

makinaların ve çeliğin kullanımıyla en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Gimpel, klasik çağda da 

makinaların bulunduğunu ancak Ortaçağ’da makinaların gerçek anlamda işe konulması ve 

birçok işkolunda insan gücünün yerini almasını sanayi devrimi ile açıklar. Su ya da insan gücü 

ile çalışan makinalar sayesinde değirmenler ve çarklı düzeneklerden enerji elde edilmekteydi. 

Elde edilen bu enerjiyle ise tahıl öğütme, bitkisel yağ çıkarma, kumaş ve deri işleme ve kağıt 

malzemeleri üretime dönüştürülmekteydi. Ortaçağın fabrikaları gibi düşünebileceğimiz bu 

işletmeler sadece ekonomik çıktılar üretmemekteydi. Bu alanlar aynı zamanda toplumsallaşma 

ve sosyalleşme alanları olarakta işlev görmekteydi. 

Avcı-toplayıcı toplumdan tarım toplumuna geçiş tarım devrimi sayesinde gerçekleşmiştir. 11. 

yüzyılda Avrupa’da mesleklere göre bir sayım yapılmış olsaydı nüfusun neredeyse %90’ı tarım, 

hayvancılık ve balıkçılık ile geçimi sağlamaktaydı (Heaton. 1995:82). Bunun ardından gelen 

sanayi devrimi ise ikinci köklü değişimi oluşturmuştur. Ekonomik, toplumsal ve siyasal alanda 

eskinin tamamen atılarak ortaya yeni şeylerin konulmasını temsil eden bilgi toplumu ise üçüncü 

değişim sürecini göstermektedir. Bilgi toplumu, kendini hazırlayan öncülü olan sanayi 

toplumundan farklılıklar taşımaktadır. Genellikle buhar makinasının 1769’da James Watt 

tarafından bulunması ile başlatılan sanayi devrimi öncelikle İngiltere’de başlamış ama ardından 

hızlı bir biçimde Fransa, Almanya ile birlikte ABD ve Japonya tarafından da ilerletilmiştir. 

Sosyolog Hans Freyer sanayi devrimine esas teşkil eden ana değişimleri İngiltere’yi baz alarak 

altı dalga halinde özetlemiştir. Buna göre birinci dalga dokuma endüstrisinde meydana gelen 

değişimlerle başlamış ve hemen ardından onu ikinci dalga olan demir-çelik endüstrisinde ki 

imalatlar takip etmiştir. Özellikle demir-çelik endüstrisinde ki olumlu gelişmeler gemi ve 

demiryolu taşımacılığını hızla geliştirmiş bu da üçüncü dalga olan ulaştırma dalgasını 

yaratmıştır. Suni gübreleme yöntemi sonrasında arın alanında yapılan yeniliklerle kimya 
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dalgasıyla dördüncü dalga, telefon ve telgrafın kullanımıyla devam eden süreçte beşinci dalgayı 

yaramıştır. Freyer’in altıncı dalga olarak nitelendirdiği süreç ise benzin motoru ile çalışan 

araçların kullanıma geçmesiyle başlamıştır. (Freyer, 2014: 15-35) 

Bilgi toplumu kavramı daha çok bilgisayar teknolojilerinin gündelik yaşamda çok sık ve etkili 

yer etmeleri sayesinde kullanılmaya başlanmıştır. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, 

üretim ve tüketimin bilgi temelli olarak yaygınlaştığı, toplumsal yaşamda bilgiye verilen 

önemin giderek artması, gündelik pratiklerde bilgiye dayalı işlerin artması bilgi toplumuna 

geçiş sürecinin önemli parametrelerini oluşturmaktadır. (Masuda. 1983: 29). Sosyal bilimciler 

yaşanan toplumsal değişimleri isimlendirmede birbirinden farklı nitelendirmeler yapmıştırlar. 

Günümüze dek uzanan etkileri olan bu süreci kimileri üçüncü dalga (Alvin Toffler), kimileri 

endüstri sonrası toplum (Daniel Bell), kimileri teknokratik çağ (Brezezinski) olarak 

isimlendirmiştir. Toffler, yaşadığımız sürecin son derece hızlı gerçekleştiğini, gözlerimizin 

önünde yeni bir uygarlığın doğmakta olduğunu ancak bu doğmakta olan uygarlığın doğuşuna 

engel olmaya çalışanlarında olduğunu belirtmektedir. Bu yeni uygarlığın toplumsal yapıyı, 

toplumsal yapının en önemli unsuru aileyi, ekonomiyi, siyasal anlaşmazlıkların içerik ve 

biçimlerini, ama bütün bunlardan daha önemlisi ise insanın bilincini değiştirdiğini iddia 

etmektedir. Ona göre on bin yıl önce tarımın başlamasıyla birinci dalga, endüstri devriminin 

getirdiği yenilikler ikinci dalga ve bilgi toplumuna giden süreçte üçüncü dalgayı 

oluşturmaktadır. (Toffler. 2008:13) Hatta Toffler, hem Bell tarafından ortaya konan endüstri 

sonrası toplum hem de Brezezinski tarafından ileri sürülen teknokratik çağ isimlendirmelerini 

gerçeğin tek bir boyutunu dile getirdikleri için yaşanan süreci tanımlayamadıkları ile beraber 

bilincimizi daralttıklarını iddia etmektedir. Drucker, sanayi toplumun ekonomik yaşamında en 

önemli unsurun doğal kaynaklar olduğunu, bilgi toplumunda ise ana unsurun bilgi olduğundan 

dolayı sanayi toplumu sonrasında yaşanan sürecin de bu yüzden kapitalist ötesi toplum olarak 

nitelendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. (Drucker. 1993: 25-33) 

Bunlara ek olarak ise özellikle Masuda yaşanan süreci enformasyon toplumu ve bilgi toplumu 

olarak nitelendirmiştir. Bu son yaklaşım diğerlerine göre daha fazla tercih edilmiştir. Masuda 

sanayi toplumu ve bilgi toplumu arasında yenilikçi teknoloji, sosyo-ekonomik yapı ve değerler 

olmak üzere üç ana konuda farklılıkları belirlemiştir. Sanayi toplumlarında buhar makinasından 

bilgisayara, fiziksel emeğin kullanımından zihinsel emeğin kullanımına, maddi üretimden bilgi 

üretimine geçildiğini ifade etmiştir. Sanayi toplumu ile bilgi toplumu arasındaki sosyo-

ekonomik farklılıklara gelince bilgi toplumu ile geleneksek yapılar ortadan kalkmaya başlamış 

ve bunun yerine yeni toplumsal oluşumlar meydana gelmiştir. Örneğin sanayi toplumunda 

toplumsal sorunlar işsizlik, savaş ve faşizm gibi ana başlıklar altında toplanmışken bilgi 

toplumunun toplumsal sorunları ise terör, kişisel dokunulmazlıkların ihlali ve katılımcı 

demokrasilerin aşınması gibi unsurlara dönüşmüştür. Sanayi toplumlarında maddi değerler 

öncelikli iken bilgi toplumlarında zaman değeri daha ön plana çıkmıştır. Son olarak Masuda, 

sanayi toplumunda zamanın ruhunu Rönesansın temsil ettiğini söylerken bilgi toplumunda 

zamanın ruhunu küreselleşmenin temsil ettiğini söylemektedir. (Masuda. 1983:30) 

Bilgi toplumunda bilginin bizzat kendisi en önemli olgu olmakla birlikte bilgiyi ilgilendiren 

tüm süreçlerde destekleyici süreçler olarak büyük önem taşımaktadır. Bilginin üretimi, 
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yayılması, paylaşımı ve değişimi gibi ana konularla birlikte bilginin depolanması, pazarlanması 

da bu sürecin ana saç ayaklarıdır. Bilgisayar kullanımının son yıllarda inanılmaz bir biçimde 

yaygınlaşması ve yaşamın tüm süreçlerinde en belirleyici unsur haline gelmiş olması bilgi 

toplumunun bir sonucudur. Gündelik ilişkilerimizin düzenlenmesinden sağlık verilerimize 

kadar geniş depolama alt yapıları ve hızlı internet erişimi sayesinde bilgisayarlar daha da 

yaygınlaşmıştır. Bilgi toplumuna geçişin ilk evrelerinden günümüze kadar yaşanan süreçte bilgi 

toplumunun en önemli taşıyıcısı bilgisayar ve yan ürünleri olmuştur. Masuda’ya göre 

bilgisayarlar bir iletişim devrimi yapmış ve bu devrimde toplumsal yaşamda derin değişimlere 

neden olmuştur. Orijinal bilgi üretimi, dinamik kontrol ve geri beslenme, standart kompleks 

bilginin yaratılması ve zihinsel bilgi ağlarının kurulması bilgisayar devriminin dört ana 

tetikleyici unsurudur.  Bu dört önemli tetikleyici unsur sayesinde üç büyük değişim 

gerçekleşmiştir. Bunlardan birincisi otomasyon sistemleri gelişmiş, ikincisi bilimsel bilginin 

üretilmesi sağlanmış ve son olarak ta sistem yenilikleri ortaya çıkmıştır. Her bir yenilik çok 

farklı toplumsal değişimlere neden olmuştur ve hala da bu süreç devam etmektedir. Teknoloji 

toplumu dönüştürdüğü gibi toplumda teknolojiye etki etmekte onu kendi istediği doğrultuda 

yeniden üretmektedir.  

Sanayi devrimini iki katlı bir süreç olarak gören Braudel, öncelikle sanayileşmenin kelimenin 

bilinen anlamıyla gerçek bir devrimi işaret ettiğini kabul etmekle birlikte, sanayileşmeyi 

tamamlanmış ve bitmiş bir olay değil sürekliliği olan bir süreç olarak değerlendirmiştir. 

(Braudel. 1996:216) Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde öncelikli olarak 

üretim araçlarında köklü değişimler meydana gelmiştir. Sanayi toplumunun ana unsurları olan 

sermaye, işgücü, enerji ve hammaddenin yanına bilgi de eklenmiştir. Maddi sermaye olarak 

nitelendirilen unsurların yanına bilgi de eklenmiş ve zaman içerisinde bilgi diğer bütün 

unsurların önüne geçmiştir. Sanayi mallarının üretimi yerine bilgisayar ve iletişim teknolojileri 

ile birlikte robotik yenilikler öncelenmiş, insan gücünün yerine bilgi sistemleri ile işleyen 

robotik makinalar kullanılmaya başlamıştır. Bilgi toplumunda da üretim mekanizması olarak 

fabrikaların ve tarımın önemi korunmakla birlikte birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerin yerine 

dördüncü sektör olarak bilgi sektörü ortaya çıkmıştır. Teknolojik ve ekonomik alanda bu 

değişimlerle eş zamanlı olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte siyasal yaşamda da 

değişimler meydana gelmiştir. Siyasal yönetim biçimi olarak demokrasi de katılımcı 

demokrasilere evrilmiştir. Bütün bunlar sosyal yapıda da büyük değişimler meydana getirmiş, 

geleneksel toplum yapılarının yerini yeni örgüt yapıları almaya başlamıştır. Bilgi toplumunda 

sivil toplum örgütlerinin önemi artmış, devletlerin bireyler üzerinde uygulamakta olduğu 

yetkiler daha da sınırlanmış ve ulus-aşırı örgütler sayesinde de küresel ağlar oluşturularak 

kozmopolit kültürel çeşitliliğe geçilmiştir. (Erkan, 2007: 3)  

Bilgi toplumu hazırlayan süreçler içerisinde en çok tartışma yaratan konu şüphesiz ki Newton 

düşüncesinden Kuantum devrimine geçiş olmuştur. Newton’un mekanik paradigmasına göre 

bilimsel düşüncenin mutlak olduğu, determinist yasalara göre dizayn edildiği, atomun 

parçalarının önemli bir yer tuttuğu ve neden-sonuç ilişkileri ile doğan ve yaşam ilişkisinin 

açıklanabileceği inancı yatmaktaydı. Kuantum fiziği ise bütün bu düşünceleri köklü bir biçimde 

değiştirdi ve belirsizlik ve olasılığı düşüncenin merkezine yerleştirdi (Ortoli-Pharabod. 

2010:42-44). Tek yönlü nedensellik ilkesi yerine çoklu etkileşimi savunan Kuantum düşüncesi 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
227 

sistem ve yapıları derinden etkiledi. (Erkan, 2009:4) Bu değişim sayesinde bilimsel bilgi 

Kuantum düşüncesi doğrultusunda yeniden şekillendi.  

 

Akıllı Toplum’a Giriş  

Toplum 5.0 (Society 5.0) kavramı ve akıllı toplum Japonya’nın Liberal Demokrat Partili 

Başbakan Shinzo Abe tarafından 2016 yılında Almanya’da CeBIT fuarında dünya kamuoyuna 

duyurulmuş bir kavramdır. Japonya’nın en köklü iş adamları dayanışma sivil toplum 

örgütlerinden olan Keidanren tarafından daha sonra Toplum 5.0 ile ilgili geniş bir 

değerlendirme ve kavramın içeriğini doldurma amaçlı bir kitapçık hazırlanmıştır. Japonya'da 

1.376 temsilcilikle birlikte 109 dernek ve 47 bölgesel ekonomik organizasyonun birleşiminden 

oluşan Japonya İş Federasyonu (KEIDANREN) misyonunu Japon ekonomisinin kendi kendini 

sürdüren gelişimine ve Japon halkının yaşam kalitesinde iyileşmeye katkıda bulunan şirket 

faaliyetlerini desteklemek için kurumların, bireylerin ve yerel toplulukların birlikteliğini 

sağlamak amacıyla iş yapan bir kurum olarak açıklamaktadır. Bu anlamda gerek Japonya 

Başbakanının gerekse geleneksel Japon kültürel kodları üzerine kurulan bu kurumun ortak bir 

paydada buluşarak temellendirmeye çalıştıkları Toplum 5.0’ın altında Japonya’nın daha iyi bir 

geleceğe sahip olma ideali yatmaktadır.  

Aslında akıllı toplum olarak nitelendirilen süreç ve süreci hızlandıran öncüller yanlızca 

Japonya’da yaşanmamaktadır. Ancak görünen o ki Japonya Toplum 5.0’ı küresel ölçekte 

kültürel bir söylem olarak inşa edilme sürecinin baş aktörü olmak istemektedir. Bu isteğini de 

şimdiye kadar Toplum 5.0 üzerine üretilen e-kaynaklarla ortaya koymaya çalışmıştır. Henüz bu 

konu üzerinde yeterince kaynak olmasa da Toplum 5.0’ın ana çerçevesi Keidanren tarafından 

inşa edileceğe benzemektedir.   

Toplum 5.0’ı kaçınılmaz bir süreç olarak gören Keidanren, bu süreci teknolojik devrim, 

ekonomik ve jeo-politik değişim ve küresel çevre sorunları ile sosyal eşitsizliklerin ortaya 

çıkardığını düşünmektedir. Genel değerlendirmelere baktığımız zaman, dünyada ki bütün 

sosyal bilimciler teknolojik devrimlerin toplumsal yaşamda nasıl değişimler meydana getirdiği 

ile ilgili uzun süreden beri ciddi çalışmalar zaten ortaya koymaktaydılar. Bu anlamda Toplum 

5.0 malumun ilanından başka bir şey henüz ortaya koymadığını görmek gerekmektedir. Aslında 

Keidanren’e göre dünya ekonomisinin yönü Japonya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin 

ekonomilerinde gösterilen büyük dönüşümler sayesinde Batı’dan Doğu’ya doğru kaymaktadır. 

Bu anlamda Japonya, Hindistan ve Çin ile ciddi bir rekabet içerisindedir. Bu rekabet ortamında 

Japonya dışındaki ülkelerde aynı hızla gelişmeye ve ilerlemeye devam etmektedir. Toplum 5.0 

ile Japonlar kendi hayal güçlerini kullanarak yeni şeyler üreteceği inancı ile dünyada 

yaşanmakta olan belirsizlik ve güvensizlik ortamından güvenli bir ortama geçiş hayal 

etmektedir (Keidanren. 2018:2).  

Düşen doğum oranları, yaşlanma eğiliminin beklenen düzeylerde seyretmesi ve ortalamanın 

üzerinde büyüme oranları ile Japonya’nın dünyada meydana gelecek olan değişimleri 

etkileyebilecek bir potansiyele sahip olduğu inancının tetiklediği Toplum 5.0 düşüncesi 
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Japonya’yı ana oyuncu olmaya taşıma amacındadır. Japonya’nın Toplum 5.0’ın mimarlarına 

göre Japonlar dünyada meydana gelen hızlı reformlara liderlik yapabilmeli, Japon iş gücü 

sayesinde dünyanın ihtiyacı olan ileri teknoloji ürünleri Japonlar tarafından üretilmeli ve bu 

alanlarda Japonlar öncü olmalıdır (Keidanren. 2018:4). Aslında Friedman’ın öngörülerine göre 

Japon iş gücü azalan doğum oranları yüzünden eksilmeye devam edecek, açık kalan iş gücü ise 

göç etmeyi seven Çin’liler tarafından karşılanacaktır (Friedman. 2013:136). 

 

Toplum 5.0 (Akıllı Toplum) Bileşenleri  

Akıllı toplumun bileşenleri zaman içerisinde çeşitlenerek çoğalacak bir görünüm arz etse de 

şimdilik Toplum 5.0’ı anlayabilmemiz için Keidanren’in çizmiş olduğu sınırlar gözetilerek bir 

yorumlama denemesi yapılacaktır. Keidanren için Toplum 5.0’ın en önemli bileşeni ‘İnsan 

Toplumlarının Gelişimi’ başlığı altında ele alınmıştır.  İnsan toplumlarının gelişimi ve 

değişiminin tarih boyunca farklı biçimlerde ve farklı zamanlarda gerçekleştiğinden yola çıkan 

bu düşünce internet ve akıllı telefonların dünya ölçeğinde yaygın kullanımları sayesinde bol 

miktarda veri üretildiğinin ve bu verilerin kolayca paylaşıldığını ifade etmektedir. Bu 

düşünceler çerçevesinde Bilgi Toplumu kavramının zamanını doldurduğunu, bu kavramın 

yaşamakta olduğumuz akıllı toplum ve nesnelerin interneti dönemini açıklamakta yetersiz 

kaldığını varsayar. İnsanlık teknoloji devrimi sayesinde Bilgi Toplumundan yeni bir evreye 

doğru geçmektedir. Henüz geçilecek olan evre hakkında çok bir kehanete sahip olunmasa da 

devrim içerisinde anahtar rol oynayanlar olmak, göstergeleri yönlendirmek ve geleceği 

yaratmak için çeşitli işbirlikleri gerekmektedir (Keidanren. 2018:6). Dünyanın son birkaç on 

yılda tüm insanlık tarihinde olandan daha fazla bilimsel bilgi biriktiğini düşündüğümüzde bu iş 

son derece zor bir hal hatta ürkütücü bir hal alacaktır. ( Kaku. 2016: 7) 

teknolojiler sayesinde özel hayatlar, kamusal yaşam, endüstriyel yapı ve 

sağlık sistemleri derinden ve köklü değişimler yaşamaktadır. Böylesine derinlemesine yaşanan 

bu değişimler bir anlamda paradigma değişimi sonucunda meydana gelmektedir. Kuhn’un 

bilimsel devrimlerin gerçekleşme aşamasında ortaya atmış olduğu paradigma değişimi bu sefer 

enformasyon çağı sonrasında yeni bir paradigmanın doğuşunu da göstermektedir. Bu kapsamda 

yeni paradigmanın ilk özelliği hammaddesinin enformasyon olmasıdır. (Castells. 2003:88) 

Bireysel ve toplumsal yaşamın bütün ayrıntıları enformasyon sayesinde yeniden dizayn 

edilmektedir. Yeni paradigmanın ikinci özelliği ise yeni teknolojilerin etkinliklerinin yayılımı 

ile ilgilidir. Teknoloji, bireylerin gündelik yaşamlarından ekonomik davranışlarına kadar 

neredeyse tüm süreçlerini değiştiren bir yapı haline gelmiştir. Yeni paradigmanın üçüncü 

özelliği ise enformasyon teknolojilerini kullanan bir sistemin ya da ilişkiler kümesinin ağ kurma 

mantığı ile ilgili olmasıdır. Bir diğer yeni paradigma özelliği ise enformasyon teknolojilerinin 

esnekliği temel almasıdır(Castells. 2003:90).   

Büyük ölçekli veri toplama, aktarma ve depolama işlemleri ile birlikte çok karmaşık veri 

analizleri kolay bir biçimde yapılabilmekte ve bu çıktılarda insanlık için olumlu olarak 
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kullanılabilmektedir. Yapay zeka dahil olmak üzere bütün bu teknolojik çıktılar insan 

yaşamında değişimler meydana getirmektedir. Boş zaman kullanımından moda eğilimlerine, 

alış-veriş yapma biçimlerinden tüketim tercihlerimize kadar her şey teknolojik devrimin 

yönlendirmeleri ile sürmektedir. Dolayısıyla dijital dönüşüm her şeyi, herkesi ve her etkinliği 

kapsayacak şekilde genişlemeye devam edecektir (Keidanren. 2018:7).   

Yapay zeka ve robotlar sayesinde Toplum 5.0’da toplumsal yaşamı oluşturan ana unsurların bir 

çoğunda radikal değişimler meydana gelecektir. Castells ağ toplumu kavramını ortaya attığında 

mikro-elektronik ve genetik mühendisliğine atıf yapmasına benzer olarak burada da yapay zeka 

ve robotlar atıf yapılmaktadır.  

 Toplumlar hızlı ve sert değişimlerden her zaman tedirgin olmuşlardır ancak teknolojik devrim 

tarafından tetiklenen değişimlerden korkulmaması gerekmektedir. Keidanren böyle düşünüyor 

olmasa da kitlesel yıkımlara, masum ölümlere neden olan yeni savaş makinaları, geleneksel 

toplumsal bağların yok olarak yerine yenilerinin konulamaması, sanal dünya, sanal dostluk ve 

sanal paralar sayesinde insanların çok ta rahat olmaları beklenmemelidir. Sonuçta yukarda 

sıraladığımız olguların her birinde işin aslını görmemizi engelleyecek çok büyük anlam 

boşlukları bulunmaktadır.  

Toplum 5.0’ın ana bileşenlerinden bir diğeri de hayal gücüdür. Hayal gücü ve çeşitliliğin 

yaratıcılığı sosyal sorunları çözmek ve yeni değer sistemleri yaratmak için işe yarar hale 

gelmiştir.   Nesnelerin interneti, özel yaşamı, kamu yönetimlerini ve üretim ilişkilerini derinden 

değiştirmektedir. Nesnelerin interneti ile birlikte yapay zeka kullanımı da toplumsal değişimi 

hızlandıracak, toplumsal değişimin uzandığı boyutları çeşitlendirecek ve şekillendirecektir. 

Toplum 5.0’da bu yeni sürecin adı “yeteneklerin dağıtımı ve metalaştırılmasıdır” (sayfa 8) 

Karmaşık modellemelerin yazılması ise tahmin yürütebilen akıllı sistemler karar verme 

düzeylerinde giderek güçlendikçe günlük yaşam pratiklerinde de bu değişimler doğrultusunda 

yenilikler meydana gelmektedir. Mesela, akıllı sürüş sistemleri sayesinde gündelik 

yaşantımızda çok önemli bir yer işgal eden araçlarımız birçok yazılım desteği sayesinde 

kararları insan yardımı olmadan alabilecek konuma gelmektedir. Bu değişim sürücü 

davranışlarına ve trafik kültürüne de etki edecek ve kamusal yaşamın bir karşılaşma alanı olarak 

trafikte büyük değişimler yaşanacaktır. Bunlar ek olarakta robotların yaşantımızda geniş yer 

almaları ve dağıtılmış muhasebe teknikleri de toplum 5.0’ı hızlandırıcı rol oynayan etmenler 

olacaktır.  

Keidanren, Toplum 5.0’ı içerisinde bulunduğumuz toplumsal sorunların aşılacağı bir evre 

olarak görmektedir. Bu bakımdan, toplumsal sorunları aşmak için hayal gücü ve gelecek 

beklentileri yüksek olan farklı bireylerin yaratıcılıkları ve sosyal problemleri çözme idealleri 

yol aydınlatıcı olacağı düşünülmektedir. Kimi zaman çılgın ve fantezi sahibi olarak toplumlar 

tarafından yanlış algılanan bu insanlar her ne kadar yanlış algılanıyor olsalar da toplumun 

geleceği onların yapacakları güzel işlere bağlıdır. Aslında geleceğin toplumunu şekillendirecek 

olan üç büyük değişim teknolojik değişim, ekonomik değişim ve jeo-politik değişim sayesinde 

gerçekleşecek olan zihniyet değişimi ile mümkün olacaktır.  
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Toplum 5.0’da bireyler verimliliğe odaklanmadan kurtulacaklar bunun yerine çeşitlenmiş 

ihtiyaçlarının karşılanması için üretimde bulunacaktırlar. Aslında toplum 5.0’a böylesine büyük 

anlamlar yüklemek bir bakıma onu yeni bir toplum ütopyası haline getirmektir. Belki de bu 

yüzden şimdilik sadece Japonlar toplum 5.0’ı bu kadar büyük ve sınırsız bir toplum modeli 

olarak düşlemektedir. Elbette, başta küreselleşme olmak üzere yeni toplumsal düzende 

ekonomik üretim ve tüketim ilişkileri büyük bir değişim geçirmektedir. Küreselleşme ile Adam 

Smith’in Newton evreninin fiziğini sistemleştirdiği Pazar ekonomisi ve görünmeyen el tezi 

sarsılmaya başlamıştı. Newton’un hareket halindeki maddeye dair yasalarının ekonomiye 

uyarlanması sonrasında geliştirilen bu tez günümüz ekonomik modelleri için yeterli olmamaya 

başlamıştır. (Rifkin. 2016: 254) Yeni ekonomik modellemeler başta sosyal politikalar olmak 

üzere kapitalizmin yaratmış olduğu büyük eşitsizliklerin nasıl yerinden edileceğine dair fikirler 

geliştirmektedir. Büyük sermaye sahipleri, ulus-devletleri etkilemekte ve çoğu zaman ulus-

devletlerin politika yapıcıları büyük sermayenin karşısında geri adım atabilmektedir.  

Toplum 5.0 idealinde bireyselliklerin ortadan kalkacağı, cinsiyet, milliyet, ırk gibi 

ayrımcılıkların törpüleneceği, farklılıkların azalacağı, eşitsizliklerin sınırlanacağı, herkesin her 

şeye daha kolay ulaşabileceği zenginliğin tekelleşmeyeceği gibi daha bir çok büyük vaatler 

bulunmaktadır. İşin en ilginç yanı, toplum 5.0 metnini kaleme alanların insanlık için vaat edilen 

büyük hayalleri nasıl gerçekleştireceği ile ilgili tek satırının olmamasıdır. Mesela toplum 5.0’da 

kaygıdan kurtulmuş bir toplum varolacak denilmektedir (Keidanren. 2018:14 ). Toplum 5.0 

metninin satır araları okunduğunda terör, deprem ve sel gibi doğal afetlerin sonunda yaşanan 

can kayıpları ve büyük hasarlar toplumsal kaygıların kaynağı olarak gösterilmektedir. Yeni 

toplum ideali taşıyanlar deprem ve sel gibi doğal afetlerin oluşmasını engellemeye güç 

yetiremeyeceklerine göre doğal afetlerden bireyleri koruyacak yapıların yapılmasını ya da 

insanları doğal afetlerden önce uyarıcı sistemlerin kurulmasını sağlayacaklardır. Bundan daha 

ilerisi zaten mümkün olmayacaktır. Terör konusu ise başlı başına farklı bir olaydır. Metinde, 

terörden neyin kast edildiği hiçbir biçimde belirtilmemiştir. Oysa günümüz Japonya’sı için terör 

farklı bir anlam taşımakta, Çin için farklı ABD için farklı İslam dünyası için farklı bir anlam 

taşımaktadır. Dolayısıyla açık/gizli devlet terörlerini de bu başlık altında düşündüğümüzde 

Toplum 5.0 söyleminin sınırlarını fazlaca zorlanmaya başladığını görebilmekteyiz.   

Toplum 5.0’da doğa ile uyumlu, verimli ve temiz enerji kullanımı ile temiz su temini ve 

atıkların değerlendirilmesi de ayrıca önem kazanacaktır. Bu anlamda dünyada zaten temiz 

enerji kullanımı ile ilgili artmakta olan bir farkındalık mevcuttu. Avrupa ülkeleri 2020 yılına 

gelindiğinde %20 oranında yenilenebilir enerji üretme hedefini tanımlamışlardı. 21. Yüzyılın 

ilk çeyreğinde elektriğin yüze 30’unun yeşil enerji kaynaklarından üretileceği tahmin 

edilmekteydi. Günümüzde yenilenebilir enerji alanına geçişle ilgili çalışmalar ülkemiz de dahil 

olmak üzere son derece hızlı bir biçimde sürdürülmektedir. Eski fosil yakıtlarından üretilen 

enerjilerin elde edilme maliyetleri ile yenilenebilir enerji elde edilme maliyetleri zaman 

içerisinde düşmeye devam ettikçe bu süreç olumlu bir biçimde sürdürülmeye devam edecektir. 

Rifkin, güneş ve rüzgar teknolojilerinin gelişim süreciyle kişisel bilgisayarların gelişim 

süreçlerini karşılaştırmış ve bir sonuca varmaya çalışmıştır. Ona göre ilk kişisel bilgisayarlar 

1970’lerden sonra piyasalara sürülmeye başlamış ve 2008’e gelindiğinde sayıları bir milyarın 

çok üzerinde bir rakama ulaşmıştır. Aynı şekilde internet teknolojileri de ilk kullanıma 
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sunulduğunda hem ulaşımı zor hem de pahalı teknolojilerken günümüzde milyarlarca 

kullanıcısı olan ucuz ve son derece kolay ulaşılabilen bir teknoloji haline gelmiştir(Rifkin. 

2014:63) Aynı şekilde rüzgar ve güneş enerjileri teknolojileri de zaman içerisinde bu şekilde 

ucuz ve ulaşılabilir teknolojiler haline gelecektir. Hatta Kaku’ya göre enerji kaynağı olarak 

yıldızlardan faydalanılacak ve ve enerji biçimi fosil yakıtlarını yerini alacaktır. Bu durum kısa 

vadede güneş/hidrojen gücü çağının ardından ise füzyondan hatta dış uzaydan gelen güneş 

enerjisinden de faydalanılacaktır. Fizikte devam eden gelişmeler sayesinde arabalar, trenler 

manyetik yastıklar üzerinde havada yol alabilir hale geleceklerdir(Kaku. 2016:286). 

Toplum 5.0’da yaşam biçimleri ve endüstride büyük değişimler olacaktır. Toplum 5.0’ın amacı 

tüm insanlığın mutluluğu için sosyal sorunların çözümünde ortak yol haritaları çizmeleri ile 

yaşam tarzlarını buna göre yeniden dizayn etmeleri ile mümkün olacaktır. Yaşam tarzlarını 

çeşitlendirmek amacıyla kentsel (yüksek yoğunluklu) ve iller (düşük yoğunluklu) yaşam 

merkezleri haline gelecektir. Akıllı şehirlerde merkezi olmayan topluluklar mali yükleri 

azaltarak istikrarlı ve sürdürülebilir sosyal yaşamlar üreteceklerdir.  

Sağlık alanında sağlık hizmetleri ve verileri yaşam boyu sağlık hizmeti şekline dönüşecektir. 

Bireysel ve fiziksel özellikler dijitalleşecek ve biyoteknoloji insan yaşamında daha verimli 

olarak kullanılacaktır. Tarımda, yapay zekalı tarım araçları ve dronlar kullanılacak, insana 

dayalı tarım işgücünde düşmeler olacak ve çalışma saatleri daha azalacaktır. Biyoçeşitlilik 

arttırılacak ve çevreye olan temizlik yükseltilecektir. Kamu hizmetlerinden lojistiğe kadar 

herşey yeniden şekillenecektir.  

Sonuç 

Toplumsal değişim insanlık tarihi boyunca farklı biçimlerde varolmuştur. Toplumsal 

değişimlerde aslolan değişimi tanımlamaktır. Yani, değişim belirli bir zaman dilimi içerisinde 

bir nesnenin ya da durumun temelini oluşturan yapıda ne ölçüde başkalaşma olduğunu gösterir. 

İnsan toplumlarının yaşamlarında bir sistemin veya bir olgunun etkisi sonucunda ne tür ve hangi 

derinlikte değişimin olduğunu görebilmemiz için belirli şartların gerçekleşmiş olması 

gerekmektedir. Toplumbilimciler, toplumsal değişimi daha kolay anlayabilmek için bir takım 

genellemeler gitmiştirler. Dolayısıyla bu genellemeler sonucunda toplumsal değişimi etkileyen 

birbirinden farklı bir çok etkene rastlamışlarsa da fiziki çevre, politik örgütlenme ve kültürel 

etkenler toplumsal değişimi etkileyen sürekli faktörler olarak kabul edilmiştir(Giddens. 

2000:552). Bu anlamda düşünüldüğünde eldeki bütün veriler üzerinden bir okuma yapmak 

denense bile gelecekte nasıl bir toplumsal düzen olacağı ile öngörüde bulunmak son derece zor 

bir iştir. Çünkü feodalizmin çöküşünden sonra gelen sanayi toplumu, sanayi toplumundan sonra 

gelen bilgi toplumu da önceden tahmin edilen süreçler değildiler.   
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MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK TERİMLERİNE HAKİMİYET 

DURUMLARININ İNCELENMESİ 

Ömer Bilgehan SONSEL 

Gazi University 

Özet 

Müzik öğretmenlerinin temel materyali müzik yapıtlarıdır. Nasıl ki, sözlü ve yazılı iletişimin 

temelinde tekdüzelik yoksa eğitim müziğinin bir ürünü olan bu müzik yapıtları da belli 

dinamiklerden oluşmaktadır. Duygu ve düşüncelerin daha iyi aktarılması ve kullanılan müzik 

yapıtının daha anlamlı hale gelmesi için belli müziksel ifadeler içermektedir. Bu müziksel 

ifadeler "müzik terimleri" olarak tanımlanmaktadır. Yapıtta yer alan çalma ya da söylemeye ait 

teknik terimler, tempo ile ilgili terimler ve nüans terimleri yapıtın ifadesini güçlendirir. Bu 

müzik terimleri çoğunlukla müziğin ortak dili olan İtalyanca'dır. Müzik öğretmen adayları 

eğitim süreçlerinde bu terimlerin birçoğunu bazen teori derslerinde bazen çalgı derslerinde 

görür, tanır. 

Bu araştırma, müzik öğretmen adaylarının müzik terimlerine hakimiyet durumunun 

incelenmesini amaçlayan betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 

eğitim - öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda Lisans 3 ve Lisans 4 düzeyinde eğitim görmekte 

olan ve gönüllülük esası ile çalışmaya katılan 70 öğretmen adayı oluşturmuştur. Ortak terimler 

saptanabilmesi amacı ile müzik öğretmenliği lisans programları Bireysel Çalgı V, Bireysel 

Çalgı VI, Bireysel Çalgı VII ve Bireysel Çalgı VIII ile Batı Müziği Teorisi ve İşitme Eğitimi V 

ve Batı Müziği Teorisi ve İşitme Eğitimi VI ders içerikleri incelenmiş ve müzik terimlerinden 

oluşan bir liste hazırlanmıştır. Lisans programındaki dersler arasında müzik terimlerine katkısı 

büyük olan bazı dersler, seçmeli ders konumunda oldukları için incelemeye alınmamıştır. 

Hazırlanan bu liste ilgili ders hocalarından uzman görüşü alınarak "Müzik Terimleri Testi" 

olarak son halini almıştır. Elde edilen verilerin, frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmış 

ve ilgili başlıklar altında tablolaştırılmıştır. Araştırmada, müzik öğretmen adaylarının bazı hız 

terimlerini (grave, vivace, ritenuto gibi) ve ifade terimlerini (maestoso, scherzo gibi) yanlış ya 

da eksik bildikleri sonucuna ulaşılırken, nüans terimleri (crescendo, fortepiano gibi) ve çalma 

tekniklerinde (legato, staccato, marcato gibi) ise bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Müzik Terimleri, Çalma Teknikleri, Nüans Terimleri, İfade Terimleri 
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ANALYSIS OF THE MASTERY STATUS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES IN 

MUSICAL TERMS 

 

Musical pieces are the main materials of music teachers. As products of educational music, 

these musical pieces also consist of certain dynamics, just like written or oral communication. 

They contain certain musical expressions in order to transmit feelings and emotions better, and 

to make the musical piece more meaningful. These musical expressions are defined as “musical 

terms”. Technical terms on playing or singing, tempo, and nuances reinforce the expression of 

the piece. These terms are usually in Italian, which is the common language of music. During 

their educational process, music teacher candidates get to know most of these terms in 

theoretical courses or sometimes during instrument lessons. 

Being a descriptive study, purpose of this research is to analyze the mastery of music teacher 

candidates on musical terms. Study group of the research consists of 70 teacher candidates, who 

study at Gazi University Gazi Faculty of Education Department of Fine Arts Teaching Division 

of Music Teaching in 2018-2019 Academic Year as junior and senior year students, and 

voluntarily participated in the study. In order to identify the common terminology, courses 

descriptions of Individual Instrument V, Individual Instrument VI, Individual Instrument VII, 

and Individual Instrument VIII; Western Music Theory and Ear Training V; Western Music 

Theory and Ear Training VI were analyzed, and a list consisting of musical terms was prepared. 

In the curriculum, some courses that are found to make significant contributions in terms of 

musical terms were not involved in the study due to their classification as elective courses. The 

list took its final form as “Musical Terms List” upon having consulted for expert opinions of 

the lecturers, who give these courses. Frequency (f) and percentage (%) values of the obtained 

data have been calculated and tabulated under related headings. While the study concluded that 

the knowledge of music teacher candidates in technical terms related to tempo (grave, vivace, 

ritenuto, etc.) and expressive terms (maestoso, scherzo, etc.) is wrong or insufficient; it also 

revealed that their level of knowledge in nuance terms (crescendo, fortepiano, etc.) and playing 

techniques (legato, staccato, marcato, etc.) is relatively higher. 

 

Key Words: Musical Terms, Playing Techniques, Nuance Terms, Expressive Terms 

 

1. GİRİŞ 

 Müzik bir ifade sanatıdır. Sözlü veya sözsüz, makamsal veya tonal, neşeli veya hüzünlü 

mutlaka anlattığı bir şey vardır. Aynı zamanda iyi bir iletişim aracıdır ki burada da dil ile 

fonksiyon özdeşliği bulunur (Odabaşı, 2006, s. 250). Konuşma dili insanlığın iletişimi için ne 

derece önemliyse müzik dili de o derece önem teşkil etmektedir. Konuşma dilinde, dilde 

tutumluluk yasası-dilde keyfi zenginleştirme-dilde tasarım duygusal dil-içselleştirilmiş dil-dil 
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estetiği-dil felsefesi- vb. gibi dilbilimsel yasalara uygun olarak, fazla enerji harcamadan, 

reflekssel olarak, iletişimini sesiyle sağlayan insanlık, bu iletişimini daha etkileyici, daha 

ahenkli ve daha estetik bir forma dönüştürmeyi tasarlamıştır. Ve bu amaç doğrultusunda sesini 

konuşma dilinde kullandığı şeklinden daha farklı bir şekilde kullanmış ve ikinci bir iletişim 

sistemi olarak müzik dilini üretmiştir (Demir, 2011, s. 5). Müzik dili evrenseldir, belli bir kesim 

için değildir ve erişme sınırı yoktur. Konuşma dili nasıl güçlü ise, müzik dilinin gücü de 

tartışılamaz. Şarkı, bu iki gücü de bünyesinde toplayan, her tür engeli aşabilecek, ırk ayrımı, 

renk ayrımı olmayan, evrensel, iyiden, güzelden yana olan muhteşem bir güçtür (Aydoğan, 

2007, s. 7). Müzik diline bu gücü veren yalnızca sözler veya yalnızca melodi değildir. Ne var 

ki, bir müziğin anlamını sözlerinin yansıttığını savunmak müziğin kendisinin anlamsız 

olduğunu savunmak demektir. Müziğin çoğu zaman insanlar için sözlerinin çok ötesinde 

anlamları vardır (Ayas, 2015, s. 20). 

 İnsanoğlunun müzik dilini öğrenebileceği en önemli yer okuldur ve müzik dersidir. 

Küçük yaştan müzik dilini okumayı, söylemeyi ve yazmayı öğrenen bireyler, ileriki 

yaşamlarında dünyanın her yerinden insanla konuşabileceği bir dil daha kazanmış olurlar. Bu 

noktada en büyük görev bu müzik dilini öğretme görevine sahip olan müzik öğretmenlerine 

düşmektedir. Müzik öğretmenlerinin görevi, yalnızca müziğin en temel yapıtaşları olan notaları 

öğretmek değildir. Sadece nota bilmek müziği ancak okumak için yeterli kalır. Ancak müziği 

anlamak, ifade edebilmek ve aktarabilmek için, bir iletişim - etkileşim olabilmesi için nota 

yazısını okumanın ötesini bilmek gerekir. Yazılı müziği icra ederken o müziği nasıl, ne hızda, 

ne duyguyla, nasıl vurgularla icra etmemizi bize notaların üzerinde yazan müzik terimleri 

anlatır. Bu müzik terimlerini bilmek müziği doğru icra edebilmenin ön koşuludur. Müziğin ne 

gürlükte icra edilmesi gerektiğini bize nüans terimleri, nasıl bir tempoya sahip olması 

gerektiğini hız terimleri, nasıl bir ruh hali, nasıl bir karakter barındırması gerektiğini ise ifade 

terimleri anlatır. Bütün bu terimleri uygulayabilmenin yolu ise tabii ki çalma ve söyleme 

teknikleriyle mümkündür. Sesimizi veya çalgımızı bu sesleri oluşturmak için nasıl tekniklerle 

icra etmemiz gerektiğini ise bize teknik terimler göstermektedir. Müzik yapan her bireyin bu 

terimleri bilmesi gerekirken, bu terimleri öğretecek olan müzik öğretmenlerinin 

hakimiyetlerinin oldukça yüksek olması beklenmektedir. Ancak müzik kurumlarında eğitim 

gören müzik öğretmen adaylarının icralarında nota odaklı müzik yaptıkları gözlemlenmiştir.  

Bu gözlemden hareketle, araştırmanın problem cümlesi, "Müzik öğretmen adaylarının müzik 

terimlerine hakimiyet durumları nasıldır?" olarak belirlenmiştir. Bu ana problem çerçevesinde 

şu alt problemlere cevap aranmıştır; 

 1) Müzik öğretmen adaylarının hız terimlerine hakimiyet durumları nasıldır? 

 2) Müzik öğretmen adaylarının teknik terimlere hakimiyet durumları nasıldır? 

 3) Müzik öğretmen adaylarının nüans terimlerine hakimiyet durumları nasıldır? 

 4) Müzik öğretmen adaylarının ifade terimlerine hakimiyet durumları nasıldır? 

 

1.1. Araştırmanın Önemi 
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 Bir müzik yapıtının her anlamıyla ortaya doğru ve estetik çıkabilmesi için müzik 

yazısında yer alan her terim önemsenmelidir. Başka bir değişle, ister çalgı müziği için, ister 

sözlü müzik için olsun notada yer alan hız terimleri, teknik terimler, nüans terimleri ve ifade 

terimlerinin anlamlarının bilinmesi, o müzik yapıtının tam olarak ortaya çıkması açısından 

önemlidir. Bu araştırma ile müzik öğretmen adaylarının aldıkları lisans eğitiminde müzik 

terimlerinin de dahil olduğu teorik bilgilere ne derece yer verildiği gözlemlenmiştir. Öğretmen 

adaylarının terimlerle ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi, müzik eğitimindeki durumun tespiti 

açısından önem kazanmaktadır.  

2. YÖNTEM 

 Müzik öğretmen adaylarının müzik terimlerine hakimiyet durumlarını incelemeyi 

amaçlayan bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini 2018 - 2019 eğitim - 

öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Eğitimi Anabilim Dalı'nda Lisans 3 ve Lisans 4 düzeyinde eğitim görmekte olan ve gönüllülük 

esası ile çalışmaya katılan 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Müzik öğretmen adaylarının 

müzik terimlerine hakimiyetlerini belirleyebilmek için araştırmacı tarafından "Müzik Terimleri 

Testi" hazırlanmıştır. Örneklemde her çalgı grubundan öğretmen adaylarının olacağı göz 

önünde bulundurularak, ortak terimleri belirlemek amacıyla müzik öğretmenliği lisans 

programları Bireysel Çalgı V, Bireysel Çalgı VI, Bireysel Çalgı VII ve Bireysel Çalgı VIII ile 

Batı Müziği Teorisi ve İşitme Eğitimi V ve Batı Müziği Teorisi ve İşitme Eğitimi VI ders 

içerikleri incelenmiş ve müzik terimlerinden oluşan bir liste hazırlanmıştır. Taslağı hazırlanan 

bu liste ilgili derslerin öğretim elemanlarından uzman görüşü alınarak son şeklini almıştır. 

Müzik Terimleri Test'i hız terimleri, teknik terimler, nüans terimleri ve ifade terimlerinin yer 

aldığı 4 bölümden ve 36 açık uçlu sorudan oluşmaktadır.  

Müzik Terimleri Test'inde yer alan terimler şu şekildedir: 

Grave: Çok ağır. 

Moderato: Orta hızda. 

Vivace: Son derece çabuk. 

Diminuendo: Git gide hafifleşerek. 

Accelerando: Git gide çabuklaşarak. 

Rallentando: Git gide ağırlaşarak (Sun, 2005). 

Piu Mosso: Daha çabuk. 

Largo: Geniş, çok ağır.  

Andante: Orta ağırlıkta, yürükçe. 

Allegro: Çabuk.  
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A Tempo: İlk tempoya dönüş. 

Ritenuto: Tutarak. 

Rubato: Özgürlükle. 

Presto: Çok çabuk. 

Maestoso: Büyük, görkemli. 

Scherzo: Sevinçle, şakayla. 

Cantaible: Şarkı söyler gibi. 

Espressivo: Anlamlı, ifadeli. 

Dolce: Tatlılıkla. 

Piano: Hafif. 

Mezzoforte: Orta kuvvette. 

Forte: Kuvvetli. 

Fortissimo: Çok kuvvetli. 

Forzando: Çok kuvvetli ve vurgulu. 

Fortepiano: Kuvvetli bir vuruşu izleyen hafiflik. 

Decioso: Kararlı. 

Risoluto: Kararlı. 

Misterioso: Esrarlı, gizemli (Danhauser ve Baran, 2006). 

Tempo Primo: Baştaki tempoya ya da ilk tempoya dönüş. 

Poco a Poco: Azar azar. 

Legato: Bağlı, notaların birbirine bağlanarak seslendirilmesi.   

Staccato: Notaları taneleyerek, birbirinden ayırarak seslendirme. 

Marcato: Vurgulu, aksanlı. 

Portato: Teller üzerinden kaldırmaksızın notaları birbirine bağlı seslendirme.   

Morendo: Ölerek (Say, 2005). 

Elde edilen verilerin, frekans (f) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmış ve ilgili başlıklar altında 

tablolaştırılmıştır. 
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3. BULGULAR 

3.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Tablo 1. Müzik Öğretmen Adaylarının Hız Terimlerine Hakimiyet Durumları 

Hız Terimleri Doğru Yanlış Boş Toplam 

f % f % f % f % 

Grave 34 48,5 6 8,5 30 43 70 100 

Largo 62 88,5 8 11,5 0 0 70 100 

Moderato 61 87 6 8,5 3 4,5 70 100 

Andante 19 27 43 61,5 8 11,5 70 100 

Allegro 56 80 3 4,5 11 15,5 70 100 

Vivace 38 54 5 7 27 39 70 100 

Presto 52 74 3 4,5 15 21,5 70 100 

Ritardando 46 66 4 6 20 28 70 100 

Piu mosso 5 7 0 0 65 93 70 100 

Tempo primo 4 6 2 2,5 64 91,5 70 100 

Poco a poco 7 10 15 21,5 48 68,5 70 100 

Ritenuto 3 4,5 2 2,5 65 93 70 100 

Rubato 17 24 7 10 46 66 70 100 

A tempo 39 56 16 22,5 15 21,5 70 100 

Accelerando 32 45,5 9 12,5 29 42 70 100 

Rallentando 56 80 3 4,5 11 15,5 70 100 

 

 Tablo 1 incelendiğinde müzik öğretmen adaylarının %88,5'i Largo terimini, %87'si 

Moderato terimini, %80'i ise Allegro ve Rallentando terimlerini doğru bildikleri görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının %6'sı Tempo primo terimini ve %4,5'i Ritenuto terimini ancak doğru 

bilmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğunlukla yanıt vermedikleri terimler ise %93 ile Ritenuto 

ve Piu mosso terimleri olmuştur. Andante terimi incelendiğinde ise öğretmen adaylarının 

çoğunluğunun bu terimi yanlış bildikleri tespit edilmiştir. Tabloya göre, müzik öğretmen 

adayları sabit hız terimlerine hakimiyetlerinin, hız değiştiren terimlere oranla daha yüksek 

olduğu görülmektedir.  

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
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Tablo 2. Müzik Öğretmen Adaylarının Teknik Terimlere Hakimiyet Durumları 

Teknik Terimler Doğru Yanlış Boş Toplam 

f % f % f % f % 

Legato 61 87 7 10 2 3 70 100 

Staccato 61 87 5 7 4 6 70 100 

Marcato 17 24 8 11,5 45 64,5 70 100 

Portato 27 39 3 4,5 40 56,5 70 100 

 

 Tablo 2.'ye göre,  öğretmen adaylarının çok büyük bir çoğunluğu (%87) çalma 

tekniklerine ilişkin terimlerden Legato ve Staccato terimlerini doğru bilmektedir. Bu oranı 

%39'luk doğru cevap ile Portato terimi takip etmektedir. Teknik terimler arasında öğretmen 

adaylarının en az doğru cevap verdiği terim ise %17 ile Marcato terimi olmuştur.  

3.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Tablo 3. Müzik Öğretmen Adaylarının Nüans Terimlerine Hakimiyet Durumları 

Nüans Terimleri Doğru Yanlış Boş Toplam 

f % f % f % f % 

Piano (p) 67 95,5 3 4,5 0 0 70 100 

Mezzoforte (mf) 68 97 2 3 0 0 70 100 

Forte (f) 70 100 0 0 0 0 70 100 

Fortissimo (ff) 54 77 3 4,5 13 18,5 70 100 

Forzando (fz) 19 27 10 14 41 59 70 100 

Fortepiano (fp) 15 21,5 23 33 32 45,5 70 100 

Diminuendo (dim.) 37 53 7 10 26 37 70 100 

 

 Müzik öğretmen adaylarının nüans terimlerine hakimiyet durumlarını belirlemeye 

yönelik sorulan terimler ve oranları Tablo 3.'te yer almaktadır. Katılımcıların, alt problemler 

arasındaki en büyük doğru cevap oranları nüans terimlerindedir. Öğretmen adaylarının nüans 

terimleri arasından Forte terimine doğru cevap vermiş, %97'si Mezzoforte terimine ve %95,5'i 

piano terimine doğru cevap vermişlerdir. Ana nüans terimlerindeki bu oran ara nüans 

terimlerinde düşüş göstermiş ve Fortissimo terimi %77 oranında, Diminuendo terimi %53 

oranında ve Forzando terimi %27 oranında doğru cevaplanmıştır. Fortepiano terimi ise 

katılımcıların sadece %15'i tarafından doğru cevaplanmıştır.  

3.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 
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Tablo 4. Müzik Öğretmen Adaylarının İfade Terimlerine Hakimiyet Durumları 

İfade Terimleri Doğru Yanlış Boş Toplam 

f % f % f % f % 

Maestoso 5 7 2 3 63 90 70 100 

Scherzo 2 3 5 7 63 90 70 100 

Cantabile 12 17 5 7 53 76 70 100 

Dolce 47 67 5 7 18 26 70 100 

Espressivo 9 13 5 7 56 80 70 100 

Morendo 17 24 3 4,5 50 71,5 70 100 

Decioso 2 3 2 3 66 94 70 100 

Risoluto 1 1,5 0 0 69 98,5 70 100 

Misterioso 0 0 0 0 70 100 70 100 

 

 Müzik öğretmen adaylarının ifade terimlerine hakimiyet durumlarının incelendiği 4. alt 

probleme ilişkin oranlar tablo 4'te gösterilmektedir. 4. alt problemde, tüm alt problemler 

arasında en düşük doğru oranları tespit edilmiştir. En yüksek doğru oranları %67 ile Dolce 

teriminin, %24 oranı ile  Morendo teriminin ve %17 ile Cantabile teriminindir. Espressivo 

terimi %13, Maestoso terimi %7 ve Scherzo ile Decioso terimleri %2'lik doğru cevaplanırken, 

Risoluto terimini sadece katımcıların %1,5'i doğru cevaplamıştır. Misterioso terimini ise doğru 

ya da yanlış cevaplayan kimse olmamıştır.  

 

4. SONUÇ, TARTIŞMA 

Müzik öğretmen adaylarının hız terimlerine hakimiyet durumları sabit hız terimlerinde (largo, 

moderato, allegro gibi) oldukça yüksekken, hız değiştirmeyi ifade eden terimlerde (tempo 

primo, ritenuto, piu mosso gibi) oldukça düşüktür. Oranlar arasında büyük farklar 

görülmektedir. Sabit hız terimlerinin eserlerin veya etütlerin en başında yazması, öğretmen 

adaylarının parçaya başlarken sık sık aynı terimlerle karşılaşmaları ve bunun sonucu olarak 

öğrenmeleri olarak yorumlanabilmektedir. Hız değiştiren terimler ise daha çok eser veya 

etütlerin akışında, herhangi bir dizekte yazabilmektedir. Bu durumun öğretmen adaylarının 

dikkatini yeterince çekmediği sve merak edip araştırmadıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Tufan, 

Bulut ve Kılıç (2007) yılında yapmış oldukları araştırmalarında müzik öğretmenliği lisans 

düzeyindeki öğrencilerin sabit hız terimlerini tanıma başarılarını %50'nin üzerinde bulurken, 

hız değiştiren terimlerdeki başarılarını %47 olarak bulmuşlardır.  

Öğretmen adaylarının çalma tekniklerine ilişkin terimlere hakimiyet durumları legato ve 

staccato tekniğinde oldukça yüksek iken, portato ve marcato tekniklerinde olduk.a düşüktür. 

Her çalgı ilk önce temel teknikler olan legato ile başlamakta ve sonrasında genellikle öğrenilen 

diğer teknik staccato olmaktadır. Her adayın öğrendiği bu ilk tekniklere daha hakim olmaları 

ve tanım yapabilecek düzeyde hatırlamaları bu durumun bir sonucu olarak düşünülebilir. 
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Portato ve marcato teknikleri başlangıç düzeyinin ilerisinde daha karmaşık ve zor tekniklerdir. 

Bu teknikleri temel teknikler kadar içselleştirmemiş olmaları doğru cevap oranlarının düşmesi 

ile orantılı olabilir. Deniz (2000) müzik öğretmen adayları ile yapmış olduğu çalışmada 

katılımcıların çalmış oldukları müzik yapıtlarının içinde geçen tekniklere ne derece hakim 

olduklarını incelemiş ve %60 üzerinde bir oranla çaldıkları parçaların hangi teknikleri 

kazandırdığını bilmedikleri sonucuna ulaşmıştır.  

Araştırmada, öğretmen adaylarının nüans terimlerine yönelik hakimiyet durumlarının oldukça 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ana nüans terimlerinde neredeyse yanlış cevaba 

rastlanmazken, nüans geçişini ifade eden terimlerde doğru oranı biraz düşmüştür. Öğretmen 

adayları müzik eğitimlerinin başlangıcından işitme derslerinde ve çalgı derslerinde ilk olarak p, 

mf ve f terimlerini öğrenmektedirler. Daha sonra bu terimler çoğaltılmakta ve ara nüans 

terimleri de eklenmektedir. Eğitimin temelinde bu üç nüansın verilmesi, araştırmada bu üç 

nüansın doğru oranlarının yüksekliğini açıklayabilmektedir. Gülüm ve Karabulut (2016) 

yapmış oldukları yüksek lisans çalışmasında lisans düzeyinde eğitim alan müzik öğretmen 

adaylarının müzikal dinamikleri bilme ve uygulama durumlarını incelemişlerdir. Öğretmen 

adayları nüans terimlerinde "yeterli" düzeyde puan almışlardır. Diminuendo teriminde ise en az 

doğru cevap gözlemlenmiştir. Sonuçları açısından araştırmamızla paralellik göstermektedir.  

Müzik öğretmen adaylarının genel olarak en düşük doğru cevap oranı ifade terimlerinde 

olmuştur. Dolce terimi en yüksek doğru cevap oranını alırken, diğer terimler %25'in altında 

kalmıştır. Hatta misterioso terimini doğru ya da yanlış cevaplayan kimse olmamıştır. İfade 

terimleri müziksel sürecin en önemli parçalarından biridir. Çünkü yazılı olan müzik yapıtının 

aslında nasıl çalınması gerektiğini anlatan ifadelerdir. Bu ifadeleri bilmeden "şakacı" tavırlı bir 

müzik yapıtını "hüzünlü" çalmaya çalışabilir ve parçanın karakterini tamamen değiştirebiliriz. 

En çok düşülen yanlış önce notayı tamamen çalma ve notasal kısmı hallettikten sonra ifadeyi 

ekleme çabasıdır. Bu durumsa çoğu zaman ihmal edilir. Öğretmen adaylarının ifade 

terimlerindeki bilgi düzeylerinin bu kadar düşük olması bu ihmalkarlıkla düşünülebilmektedir. 

Gün ve Köse (2012) piyano eğitimindeki müzikal terimler ve çalma tekniklerine ilişkin bilişsel 

düzey analizi adlı çalışmalarında lisans düzeyindeki müzik öğretmen adaylarının piyanodaki 

müzik terimlerine hakimiyet durumlarını incelemişler ve müzikal ifade terimlerine yönelik 

%59'luk bir doğru cevap almışlardır.  

 

5. ÖNERİLER 

 

Müzik öğretmenliği lisans programlarının 1. sınıf düzeyine "Temel Müzik Kuramları" veya 

"Müzik Yazısı" gibi müziğin teorik boyutunun ele alınacağı ve sonunda bir ölçme 

değerlendirme sürecinin olacağı bir ders eklenmesi diğer bir çok ders için temel oluşturabilir 

ve öğretmen adaylarının bu bilgileri eğitimlerinin başında öğrenmiş olmalarını sağlayabilir. 

Bireysel çalgı ve piyano derslerinde öğretmenlerin, öğrencilere eserlerinde ve etütlerinde geçen 

terimleri sorması bu bilgiyi pekiştirmelerini ve kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır.  

Orkestra, oda müziği ve koro derslerinde birlikte müzik yapmaya başlamadan önce icra 

edilecek müzik yapıtında yer alan terimlerin konuşulması ve tartışılması daha etkili ve kalıcı 

bir eğitim sürecine sebep olacaktır. 
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Müzik eğitimi anabilim dalı giriş yetenek sınavlarının akor çevrimleri, tonalite gibi teorik 

boyutları da olabilmektedir. Teori kısmına eklenecek birkaç terim sorusu, bu kurumlara 

hazırlanan adayları bu terimleri öğrenmeye itecektir. 
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ÇEVRE VERGİLERİNDE ÇİFTE KAZANÇ HİPOTEZİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi. Cihan YÜKSEL 

Mersin Üniversitesi 

Özet 

Çevre kirliliği hem sosyal hem de iktisadi alanda kamu sektörünün çözmesi gereken bir piyasa 

başarısızlığıdır. Kamu sektörünün çevre kirliliğini önlemede kullandığı araçlardan biri de çevre 

vergileridir. Ancak çevre vergileri bütçede sadece bir gelir unsuru olarak yer almakta, toplumsal 

ve iktisadi refahın artırılmasına doğrudan hizmet etmemektedir. Çevre vergi gelirlerinin hangi 

amaçlar için kullanıldığında iktisadi etkinlik kaybının azalmasına katkıda bulunacağı 

konusunda çifte kazanç hipotezi önemli katkılar sunmaktadır. Çevre vergi gelirlerinin etkinlik 

kaybına yol açan diğer vergilerin azaltılmasının finansmanında kullanılmasını ifade eden çifte 

kazanç hipotezi, hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de etkinlik kaybının azaltılması gibi iki 

amaca hizmet etmektedir. Buradan hareketle çalışmamızın amacı Türkiye’de karbondioksit 

emisyonu üzerinden bir vergi alınması durumunda elde edilecek gelirin gelir vergisinde ne 

miktarda bir indirime yol açabileceğini 2010-2017 dönemi için hesaplamak olmuştur. Her yıl 

sabit miktarlı bir karbon vergisi uygulandığında, elde edilen hâsılat ile gelir vergisinin her yıl 

daha küçük bir kısmının azaltıldığı görülmektedir. Dolar kuru esas alınarak karbon vergisinin 

uygulanması durumunda ise, elde edilen karbon vergisi geliri ile gelir vergisinde ortalama % 

7,95’lik bir vergi indirimi yapılabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevre Kirliliği, Çevre Vergileri, Çifte Kazanç Hipotezi 

 

THE DOUBLE DIVIDEND HYPOTHESIS IN ENVIRONMENTAL TAXES 

Abstract 

Environmental pollution is a market failure which the public sector needs to solve in both social 

and economic fields. One of the tools used by the public sector to prevent environmental 

pollution is environmental taxes. However environmental taxes are only an income item in the 

budget, but they do not directly serve to increase social and economic welfare. The double 

dividend hypothesis is a major contributor to the fact that environmental tax revenues will 

contribute to a reduction in the loss of economic efficiency. The double dividend hypothesis, 

which refers to the use of environmental tax revenues in the financing of the reduction of other 

taxes leading to the loss of efficiency, serves two purposes, both to reduce environmental 

pollution and to reduce the loss of efficiency. Thus the aim of our study is to calculate that how 

much does income which depends on a tax on carbon dioxide emissions leads to a reduction in 

the income tax for the 2010-2017 periods in Turkey. When a fixed-rate carbon tax is applied 

each year, a smaller portion of income tax is reduced each year. In the case of applying the 

carbon tax on the basis of the dollar rate, a tax deduction of 7,95% can be made on the income 

tax through the carbon tax revenue. 
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GİRİŞ 

Çevre kirliliği sadece sosyal bir sorun değil, olumsuz dışsallık olması nedeniyle aynı zamanda 

ekonomik bir sorundur. Zira çevre kirliliği sadece toplum sağlığını olumsuz etkilememekte, 

bununla beraber üretim sürecinde denge üretim miktarı ve fiyat düzeyini de çarpıtmaktadır. Bu 

nedenle çevre kirliliği hem sosyal hem de iktisadi alanda kamu sektörünün çözmesi gereken bir 

piyasa başarısızlığıdır. Kamu sektörünün çevre kirliliğini önlemede kullandığı birçok araç 

vardır. Vergiler başta olmak üzere, doğrudan kontrol (standartlar), sübvansiyonlar, 

pazarlanabilir kirlilik izinleri bu araçlar arasında sayılabilir. Çevre kirliliği üzerinden alınan 

vergiler hem kirletici faaliyetleri cezalandırarak olumsuz dışsallığın içselleştirilmesini 

sağlamakta hem de kamuya gelir sağlamaktadır. Ancak kamu bütçesindeki adem-i tahsis ilkesi 

gereği, elde edilen çevre vergi gelirleri belirli bir kamu giderinde kullanılamamaktadır. 

Dolayısıyla çevre vergileri bütçede sadece bir gelir unsuru olarak yer almakta, ancak toplumsal 

ve iktisadi refahın artırılmasına doğrudan hizmet etmemektedir. Çevresel olmayan diğer 

vergilerin de iktisadi etkinliği bozucu etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu noktadan hareketle, 

çevre vergi gelirlerinin iktisadi etkinliği sağlamak adına hangi amaçlar için kullanılacağı 

konusu önem kazanmaktadır. 

Çevre vergi gelirlerinin hangi amalar için kullanıldığında iktisadi etkinlik kaybının azalmasına 

katkıda bulunacağı konusunda çifte kazanç hipotezi (double dividend hypothesis) önemli 

katkılar sunmaktadır. Kamu gelirlerini artırma amacından vazgeçmek suretiyle, çevre vergi 

gelirlerinin etkinlik kaybına yol açan diğer vergilerin azaltılmasının finansmanında 

kullanılmasını ifade eden çifte kazanç hipotezi, hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de 

etkinlik kaybının azaltılması gibi iki amaca hizmet etmektedir. 

Çalışmamızın amacı Türkiye’de karbondioksit emisyonu üzerinden bir vergi alınması 

durumunda elde edilecek gelirin gelir vergisinde ne miktarda bir indirime yol açabileceğini 

2010-2017 dönemi için hesaplamaktır. 

Çalışmamızın ilk bölümünde çifte kazanç hipotezi kuramsal olarak anlatılmış, ardından 

Türkiye’de 2010-2017 döneminde çifte kazanç hipotezinin uygulanması durumunda, 

karbondioksit emisyonu ve gelir vergisi verilerine dayanarak hipotezin bütçesel etkileri 

hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

ÇEVRE VERGİLERİ VE ÇİFTE KAZANÇ HİPOTEZİ 
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Çevre vergilerinin temelini ekonomide iki kavram oluşturmaktadır: çevresel dışsallıklar ve 

küresel kamusal mallar. Çevre kirliliğinin bir olumsuz dışsallık olduğu aşikârdır. Çevre kirliliği 

gibi bir olumsuz dışsallığın yaşanması durumunda, ekonomide marjinal sosyal maliyet marjinal 

özel maliyetten büyük olacaktır. Üretim veya tüketim süreci içerisinde kirletici topluma yaydığı 

dışsal zararı bir maliyet unsuru olarak dikkate almamakta ve bu nedenle söz konusu ürünün 

fiyatı optimum düzeyin altında kalmaktadır (Kargı ve Yüksel, 2010: 187). Bu da ekonomide 

arzu edilmeyen bir durumdur. Söz konusu iktisadi sapmayı telafi etmek için dışsal zararın 

kirleticiye içselleştirilmesi gerekir ve bunun en geleneksel yolu da çevre vergileridir. Çevre 

kirliliği aynı zamanda bir küresel kamusal maldır. Bir başka ifadeyle çevre, kamusal mal olma 

özelliğine sahipken aynı zamanda sınır ötesi dışsallıklara da sahiptir. Bu nedenle de küresel 

ölçekteki çevre kirliliğiyle mücadelede bir ülkenin tek başına hareket etmesi pek bir anlam ifade 

etmemektedir ve küresel ölçekte kirleticilerin vergilendirilmesi gerekir. 

Çevre vergileri elbette kamu sektörü için aynı zamanda bir gelir kaynağıdır. Ancak çevre 

vergilerinde genelde temel amaç olumsuz dışsallığın azaltılması ve buna bağlı olarak da 

ekonomik dengenin sağlanması olmaktadır. Hâlbuki çevre vergilerinin nerede kullanıldığı da 

kamu sektörünün amaçları açısından önemli olabilmektedir. Çevre vergilerinin çevre 

kirliliğiyle mücadelede kullanılması sadece çevresel amaçlar için mantıklı görülebilir. Ancak 

iktisadi etkinlik açısından durum değerlendirildiğinde karşımıza başka sonuçlar da çıkmaktadır. 

Zira herhangi bir verginin ekonomide etkinlik kaybına yol açması da söz konusudur. İktisadi 

dengeden saptırıcı bu vergilerin kaynak tahsisindeki etkinliği en alt düzeyde bozması iktisadi 

amaçlar arasındadır. Bir başka ifadeyle çevresel amaçlar ile iktisadi amaçlar bazen 

çelişebilmektedir. 

İktisadi amaçlar ile çevresel amaçlar arsında yaşanan bu çelişkiyi en aza çekmenin önemli 

yollarından biri çifte kazanç hipotezi olmuştur. Çifte kazanç hipotezi, çevre kirliliği üzerinden 

alınan vergi gelirlerinin, ekonominin başka alanında refah kaybına yol açan diğer vergilerin 

azaltılmasının finansmanı için kullanılmasını öneren bir politika mekanizmasıdır (McKitrick, 

1997: 417-418). Hipoteze göre, söz gelimi karbondioksit emisyonu üzerinden alınan bir çevre 

vergisi hem sera etkisini azaltacak, hem de elde edilen vergi geliri etkinlik kaybına yol açan 

diğer vergilerin (mesela gelir vergisinin) azaltılmasının finansmanında kullanılarak iktisadi 

etkinliği sağlayacaktır. Böylece daha düşük bir karbondioksit emisyonu gibi çevresel bir amaç 

ile daha düşük bir işsizlik gibi iktisadi bir amaç birlikte sağlanmış olacak ve bu durum topluma 

çifte kazanç sağlayacaktır (Manresa ve Sancho, 2005: 1577-1578). 

Çevre vergilerinin sadece çevresel amaçlara ulaşmak için değil, diğer üretim faktörleri olan 

emek ve sermaye gelirleri üzerindeki vergilerin yaratacağı etkinlik kaybını azaltmak için de 

uygulanması fikri ilk olarak Tullock (1967) tarafından ortaya atılmıştır ve daha sonraları 

Nichols (1984), Terkla (1984), Lee ve Misiolek (1986) tarafından geliştirilmiştir. 

Çifte kazanç hipotezi bütçe ilkeleri açısından incelendiğinde aslında hipotezin adem-i tahsis 

ilkesine aykırı bir durum olduğu söylenebilir. Zira hipotez, belirli bir gelirin belirli bir gidere 

tahsis edilmesini öngörmektedir ve bu yönüyle de bütçede genellik ilkesinin bir unsuru olan 

adem-i tahsis anlayışına aykırı olmaktadır. Ancak adem-i tahsis ilkesinin bütçe 

uygulamalarında birtakım istisnaları (şartlı bağış ve yardımlar vb.) olabildiği gibi, hem çevresel 
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amaçlar hem de iktisadi amaçları bir arada sağlamak konusunda da çifte kazanç hipotezi bir 

istisna olabilmektedir. 

Çifte kazanç hipotezini analiz eden çalışmalar ülkelerin yapısal özelliklerine göre farklı 

sonuçlar doğurabilmektedir. Türkiye’de herhangi bir karbon vergisinin uygulanmaması veya 

çevre vergilerinin diğer vergilerin azaltılmasının finansmanında kullanılmaması nedeniyle 

analiz güçleşmektedir. Söz konusu hipotez Türkiye için ancak bir takım senaryolar üzerinden 

incelenebilmektedir. 

 

TÜRKİYE VERİLERİ İLE OLASI BİR KARBON VERGİSİNİN BÜTÇEYE 

ETKİLERİ 

Türkiye’de karbon vergisi uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle de Türkiye’de çevresel 

vergilerin içeriğini enerji, ulaştırma, kaynak ve kirlilik vergileri oluşturmaktadır. Bu vergilerin 

ağırlıklı bir kısmını enerji üretimi ile ilgili vergiler, hem taşımacılık hem de sabit amaçlar için 

kullanılan enerji ürünleriyle ilgili vergiler ve motorlu araçların mülkiyeti ve kullanımı ile ilgili 

vergiler kapsamaktadır. Su, orman, yabani bitki ve hayvanlar gibi doğal kaynakların çıkarımı 

ve kullanımı ve doğal kaynakların tüketimi ile ilişkili vergiler ile hava ve su için ölçülen veya 

tahmin edilen emisyonlar, atık yönetimi ve gürültüye ilişkin vergilerin toplam çevresel vergiler 

içerisindeki payı görece düşüktür. 

Tablo 1. Türkiye’deki Çevresel Vergiler (Milyon TL) 

Yıl Toplam 
Enerji 

vergileri 

Ulaştırma 

vergileri 

Kaynak 

vergileri 

Kirlilik 

vergileri 

2008 34740 24570 9716 349 104 

2009 34112 25632 8053 338 89 

2010 44465 32447 11478 423 117 

2011 50037 34470 14813 586 169 

2012 53555 37058 15577 746 173 

2013 65932 46511 18475 858 88 

2014 69288 47085 21120 987 96 

2015 80054 52519 26630 822 83 

2016 88712 57918 29762 943 89 

2017 100513 65341 33836 1177 159 

Kaynak: TÜİK (2019a). 

Türkiye’de mevcut çevresel vergiler, kirliliğin kendisi üzerinden alınmak yerine çoğunlukla 

kirletici faaliyetlere neden olan ürünler veya bunların kullanımı üzerinden alınmaktadır. 

Çalışmamızın bu bölümünde Türkiye’de karbondioksit emisyonu üzerinden alınan olası bir 

verginin bütçesel etkileri analiz edilmektedir. Analizimizde esas aldığımız vergi tabanını 

(matrahı) karbondioksit emisyonu verileri oluşturmaktadır. 

Buna göre, öncelikle devletin çevre koruma hizmetleri maliyetinin tamamını karşılayacak bir 

vergi geliri elde etmek için birim başına ne kadar karbon vergisi alması gerektiği 
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hesaplanmaktadır (Senaryo 1). Burada hem genel yönetimin hem de merkezi yönetimin çevre 

koruma hizmetleri maliyeti ayrı ayrı dikkate alınmıştır. 

Analizin ikinci kısmında (Senaryo 2) ise çifte kazanç hipotezinin temel mantığı kullanılmaya 

çalışılmıştır. Buna göre, karbondioksit emisyonu üzerinden alınan vergi gelirlerinin gelir 

vergisinin azaltılmasının finansmanında kullanıldığı varsayılmaktadır. Gelir vergisinin 

azaltılmasının ise vergi iadeleri yoluyla yapıldığı kabul edilmektedir. Ancak burada da birim 

karbon vergisi miktarının her yıl için sabit kabul edilmesi veya her yıl değişken olması 

varsayımlarına göre senaryo genişletilmiştir. 

Senaryo 1 

Senaryo 1, âdem-i tahsis ilkesine aykırı hareket etmek suretiyle, karbondioksit emisyonu 

üzerinden alınan vergilerin çevre koruma hizmetlerinin maliyetinde kullanılması durumudur. 

Bu senaryodaki amaç, mevcut karbondioksit emisyonu verileri ve kamu bütçesindeki mevcut 

çevre koruma hizmetleri maliyeti verilerine dayanarak, birim başına uygulanması gereken vergi 

miktarını hesaplamaktır. 

Bilindiği üzere karbon vergisi geliri (KV), karbondioksit emisyonu toplamı (CO2) ile ton başına 

alınan vergi miktarının (T) çarpılmasıyla bulunmaktadır. 

𝐾𝑉 = 𝐶𝑂2 × 𝑇 (1) 

Elde edilen toplam karbon vergisi gelirinin doğrudan çevre koruma hizmetleri maliyetinde 

(CKM) kullanılması durumunda, tüm çevre giderlerinin söz konusu vergiyle karşılanabilmesi 

için ton başına alınması gereken vergi miktarı şu şekilde formülleştirilebilir: 

𝐶𝐾𝑀 = 𝐾𝑉 (2) 

olması için 

𝑇 =
𝐶𝐾𝑀

𝐶𝑂2
 (3) 

Buna göre, çevre koruma hizmetleri maliyetinin tamamını karşılamak amacıyla uygulanması 

gereken birim vergi miktarını tespit etmek için, ilgili yılın çevre koruma maliyetlerini yine aynı 

yılın karbondioksit emisyonuna bölmemiz gerekir. 

TÜİK’in karbondioksit emisyonu verilerine ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve 

Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün fonksiyonel kodlamaya dayalı bütçe verilerine dayanarak 

Türkiye’de 2010-2017 yılları arasında söz konusu koşulu sağlayacak birim vergi miktarını 

hesapladığımızda aşağıdaki sonuç tablosuna ulaşabiliriz. 

 

Tablo 2. Senaryo 1’in Sonuç Tablosu 
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Yıllar CO2 (ton) 

Merkezi Yönetim 

Çevre Koruma 

Hizmetleri 

Maliyeti (TL) 

Merkezi 

Yönetim 

Finansmanı 

İçin Birim 

Başına Vergi 

(TL/Ton) 

Genel Yönetim 

Çevre Koruma 

Hizmetleri 

Maliyeti (TL) 

Genel 

Yönetim 

Finansmanı 

İçin Birim 

Başına Vergi 

(TL/Ton) 

2010 398660533 356933000 0,90 - - 

2011 427571905 524900000 1,23 5917601000 13,84 

2012 446935087 351128000 0,79 6596168000 14,76 

2013 438968822 445285000 1,01 8307749000 18,93 

2014 457961868 546414000 1,19 9582286000 20,92 

2015 472190810 552911000 1,17 11231453000 23,79 

2016 498468939 524612000 1,05 13342519000 26,77 

2017 526252988 619402000 1,18 16355558000 31,08 

Kaynak: TÜİK (2019b), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

(2019) ve kendi hesaplamalarımız. 

Sonuç tablosundan da görülmektedir ki, yıllık olarak değişen karbondioksit emisyonu ve 

merkezi yönetim çevre koruma hizmetleri maliyetine bağlı olarak birim (ton) başına karbon 

vergisi miktarı 0,79-1,23 TL arasında değişmektedir. 2010-2017 dönemi için birim karbon 

vergisi miktarı ortalama 1,06 TL’dir. Bir başka ifadeyle ton başına ortalama 1,06 TL karbon 

vergisi alındığında merkezi yönetimin tüm çevre koruma hizmetleri maliyeti karşılanmış 

olacaktır. Bu görece düşük bir vergi miktarıdır. Çünkü burada sadece genel bütçeli idareler, 

özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici idareler bütçelerini oluşturan merkezi 

yönetim çevre koruma hizmetlerinin finanse edilmesi dikkate alınmıştır. Merkezi yönetime 

ilave olarak mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının da bütçeleri dikkate alındığında, 

yani genel yönetim esas alındığında, birim (ton) başına karbon vergisi miktarı 13,84-31,08 TL 

arasında değişmektedir. 2010-2017 dönemi için birim karbon vergisi miktarı ortalama 21,44 

TL’dir. Bir başka ifadeyle ton başına ortalama 21,44 TL karbon vergisi alındığında genel 

yönetimin tüm çevre koruma hizmetleri maliyeti karşılanmış olacaktır. Merkezi yönetim ile 

genel yönetimin çevre koruma hizmetleri maliyetine bağlı olarak alınması gereken karbon 

vergisi miktarında büyük bir farkın olmasının nedeni özellikle mahalli idarelerin çevre koruma 

hizmetlerine bağlanabilir. 

Senaryo 2 

Senaryo 2, ton başına sabit bir karbon vergisi alınması durumunda elde edilecek toplam karbon 

vergisi gelirinin gelir vergisinin azaltılmasının finansmanında kullanılması durumudur. 

Bu senaryodaki amaç, mevcut karbondioksit emisyonu verilerine ve mevcut gelir vergisi 

verilerine dayanarak, ton başına sabit bir karbon vergisi alınması durumunda elde edilecek 

toplam karbon vergisi hâsılatı yoluyla gelir vergisinin yüzde kaçının azaltılabileceğini 

hesaplamaktır. 

Senaryo 2’nin temel güdüsü çifte kazanç hipotezine dayanmaktadır. Bir başka ifadeyle, olası 

bir karbon vergisi uygulaması durumunda elde edilecek hâsılatın, etkinlik kaybına yol açan bir 
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diğer verginin (örneğimizde gelir vergisinin) azaltılmasının finansmanında kullanılmasına dair 

hesaplamaları içermektedir. Böylece hem vergide etkinlik kaybının azaltılması gibi bir kazanç, 

hem de çevre kirliliğine yol açan karbondioksit emisyonunun azaltılması gibi bir kazanç birlikte 

elde edilmiş olacaktır. 

Bunun yanı sıra, ağırlıklı olarak sanayi kesiminden alınan karbon vergisinin, gerçek kişilerin 

geliri üzerinden alınan gelir vergisinin azaltılmasının finansmanında kullanılması, olumsuz 

dışsallık yaratan sanayi kesiminden çevresel dışsallıklardan olumsuz etkilenen gerçek kişilere 

bir kaynak aktarımı olduğu anlamına da gelmektedir. Böylece dışsallıktan olumsuz etkilenene 

ödenmek şartıyla dışsallık yayana zarar tazmin ettirilmiş olmaktadır. 

Çalışmamızda karbon vergisi hâsılatının gerçek kişilere gelir vergisi iadesi olarak geri döndüğü 

varsayılmaktadır. Çifte kazanç hipotezinin yarattığı tazminat etkisi sonrası ortaya çıkan net gelir 

vergisi hâsılatı (NGV), tahsil edilen gelir vergisinden (TGV) çevresel vergi iadesinin (VI) 

çıkarılmasıyla bulunmaktadır. 

𝑁𝐺𝑉 = 𝑇𝐺𝑉 − 𝑉𝐼 (4) 

Çevresel vergi iadesi (VI), tahsil edilen gelir vergisinin (TGV) vergi indirim oranı (δ) kadarlık 

bir kısmını ifade etmektedir. 

𝑉𝐼 = 𝑇𝐺𝑉 × 𝛿                                          (0 ≤ 𝛿 ≤ 1) (5) 

Bu nedenle net gelir vergisi hâsılatı aşağıdaki gibi yazılabilir: 

𝑁𝐺𝑉 = 𝑇𝐺𝑉 − (𝑇𝐺𝑉 × 𝛿) (6) 

𝑁𝐺𝑉 = 𝑇𝐺𝑉(1 − 𝛿) (7) 

Karbondioksit emisyonu toplamı (CO2) ile ton başına alınan vergi miktarının (T) çarpılmasıyla 

bulunan karbon vergisi geliri (KV), Senaryo 2’ye göre gelir vergisindeki çevresel vergi iadesini 

(VI) finanse etmektedir. 

𝐶𝑂2 × 𝑇 = 𝐾𝑉 = 𝑉𝐼 (8) 

Bir başka ifadeyle, gelir vergisinin çevresel vergi iadesi (VI) tahsil edilen karbon vergisine (KV) 

eşit olmaktadır. Bu nedenle net gelir vergisi (NGV), tahsil edilen gelir vergisinden (TGV) 

karbon vergisi hâsılatının (KV) çıkarılması ile ifade edilebilir. 

𝑁𝐺𝑉 = 𝑇𝐺𝑉 − 𝐾𝑉 (9) 

Vergi indirim oranının (δ) bir fonksiyonu olarak vergi iadesi (VI) karbon vergisine (KV) eşit 

olduğuna göre 

𝐾𝑉 = 𝑇𝐺𝑉 × 𝛿                                       (𝐾𝑉 ≤ 𝑇𝐺𝑉) (10) 

vergi indirim oranı şu şekilde yazılabilir: 

𝛿 =
𝐾𝑉

𝑇𝐺𝑉
 (11) 

Bir başka ifadeyle vergi indirim oranı, karbon vergisi hâsılatının tahsil edilen gelir vergisine 

oranlanması ile tespit edilebilir. 
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Senaryo 1’den farklı olarak Senaryo 2’de birim karbon vergisi miktarının biliniyor olması 

gerekir. Zira buradaki amaç, karbon vergisi tahsilâtı ile gelir vergisinde ne kadarlık bir vergi 

iadesinin yapılabileceğidir. Bu nedenle senaryomuzda bir birim karbon vergisi miktarının 

varsayılması gerekmektedir. Burada iki farklı yönteme gidilmiştir. Bunlardan ilki olan Senaryo 

2a’da, Türkiye ile yapısal özellikleri benzer olan bir ülkenin birim karbon vergisi miktarı 

referans alınmıştır. Uluslararası Karbon Vergisi Merkezi’nin verileri dikkate alınarak Şili’de 

ton başına 5$ karbon vergisi alındığı düşünüldüğünde (Carbon Tax Center, 2019), Türkiye’de 

de ton başına 5$ temel alınarak yıllık birim karbon vergisi miktarı tespit edilmiştir. Merkez 

Bankası’ndan alınan Dolar kuru verilerine göre her yılın birim karbon vergisi, 5$ esas alınarak 

hesaplanmıştır. Buna göre, 2010 yılında ton başına 7,73 TL olan karbon vergisi miktarı, Doların 

artışına bağlı olarak her yıl artmakta ve 2017 yılında 18,89 TL olarak kabul edilmektedir. 

Senaryo 2b’de ise, Dolar kurunun değişiminden bağımsız olarak her yıl sabit miktarlı bir karbon 

vergisi alındığı varsayılmıştır. Dolar esas alınarak hesaplanan 2010-2017 yılları karbon vergisi 

miktarlarının ortalaması alınmış ve her yıl ton başına 12,45 TL karbon vergisi alındığı 

varsayılmıştır. 

Tablo 3. Birim Karbon Vergisi Miktarı Varsayımları 

  Senaryo 2a Senaryo 2b 

Yıllar Dolar Kuru (TL) 

Karbon Vergisi 

(TL/Ton) 

(5$ temel alınarak) 

Karbon Vergisi 

(TL/Ton) (sabit) 

2010 1,5450 7,73 12,45 

2011 1,8980 9,49 12,45 

2012 1,7862 8,93 12,45 

2013 2,1343 10,67 12,45 

2014 2,3311 11,66 12,45 

2015 2,9233 14,62 12,45 

2016 3,5255 17,63 12,45 

2017 3,7787 18,89 12,45 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2019) ve kendi hesaplamalarımız. 

TÜİK’in karbondioksit emisyonu verilerine ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve 

Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün gelir vergisi verilerine dayanarak Türkiye’de 2010-2017 

yılları arasında söz konusu koşulu sağlayacak vergi indirim oranını hesapladığımızda aşağıdaki 

iki farklı sonuç tablosuna ulaşabiliriz. 

 

 

 

Tablo 4. Senaryo 2a’nın Sonuç Tablosu 

Yıllar CO2 T KV TGV δ 
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CO2 (ton) 
Birim Başına 

Vergi (TL) 

Karbon Vergisi 

Hâsılatı (TL) 

Tahsil Edilen 

Gelir Vergisi 

(TL) 

Vergi İndirim 

Oranı (%) 

2010 398660533 7,73 3079652617 40392222000 7,62 

2011 427571905 9,49 4057657375 48807078000 8,31 

2012 446935087 8,93 3991577260 56493510000 7,07 

2013 438968822 10,67 4684455779 63760750000 7,35 

2014 457961868 11,66 5337774555 73901525000 7,22 

2015 472190810 14,62 6901776974 85755807000 8,05 

2016 498468939 17,63 8786761222 96604804000 9,10 

2017 526252988 18,89 9942760825 112400679000 8,85 

Kaynak: TÜİK (2019b), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

(2019) ve kendi hesaplamalarımız. 

Senaryo 2a’nın sonuç tablosuna göre, Dolar kuru esas alınarak karbon vergisinin uygulanması 

durumunda, hem karbondioksit emisyonundaki yıllık artışa hem de döviz kurundaki artışa bağlı 

olarak karbon vergisi hâsılatı yıldan yıla artmaktadır. Ancak gelir vergisi tahsilâtı da yıldan yıla 

artmaktadır. Bu nedenle karbon vergisinden elde edilen gelirin gelir vergisinin azaltılmasında 

kullanılacak vergi indirim oranı 2010-2017 döneminde birbirine yakın değerlerde olmuştur. Söz 

konusu dönemde elde edilen karbon vergisi geliri ile gelir vergisinde ortalama % 7,95’lik bir 

vergi indirimi yapılabilmektedir. Bu durum, hem karbondioksit emisyonu artış hızının 

yavaşlaması açısından hem de gelir vergisinin etkinlik kaybına yol açan etkisinin azaltılması 

açısından önemli bir sonuçtur ve çifte kazanç hipotezini işaret etmektedir. 

Tablo 5. Senaryo 2b’nin Sonuç Tablosu 

Yıllar 

CO2 T KV TGV δ 

CO2 (ton) 
Birim Başına 

Vergi (TL) 

Karbon Vergisi 

Hâsılatı (TL) 

Tahsil Edilen 

Gelir Vergisi 

(TL) 

Vergi İndirim 

Oranı (%) 

2010 398660533 12,45 4963323635 40392222000 12,29 

2011 427571905 12,45 5323270212 48807078000 10,91 

2012 446935087 12,45 5564341830 56493510000 9,85 

2013 438968822 12,45 5465161828 63760750000 8,57 

2014 457961868 12,45 5701625259 73901525000 7,72 

2015 472190810 12,45 5878775584 85755807000 6,86 

2016 498468939 12,45 6205938290 96604804000 6,42 

2017 526252988 12,45 6551849698 112400679000 5,83 

Kaynak: TÜİK (2019b), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

(2019) ve kendi hesaplamalarımız. 

Senaryo 2b’nin sonuç tablosuna göre ise, ele alınan dönemde her yıl ton başına 12,45 TL gibi 

sabit bir karbon vergisinin uygulanması durumunda, karbon vergisi hâsılatında çok büyük 

değişiklikler olmayacaktır. Her ne kadar karbondioksit emisyonu yıldan yıla artsa da, her yıl 

sabit bir miktarda verginin uygulanması toplam vergi hasılatını sadece emisyon miktarına bağlı 

kılmaktadır. 2010-2017 döneminde gelir vergisi tahsilâtı artış hızının karbon vergisi hâsılatı 
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artış hızından fazla olması, gelir vergisi indirim oranının da her yıl azalma eğiliminde olduğunu 

göstermektedir. Söz konusu dönemde elde edilen karbon vergisi geliri ile gelir vergisinde 

ortalama % 8,55’lik bir vergi indirimi yapılabilmektedir. Ancak bu ortalama değer, yıllık 

azalma eğilimi düşünüldüğünde gerçekçi olmamaktadır. Her yıl sabit miktarlı bir karbon vergisi 

uygulandığında, elde dilen hâsılat ile gelir vergisinin daha küçük bir kısmı azaltılabilmektedir. 

Bu da çifte kazanç hipotezi açısından pek de arzulanmayan bir durumdur. Zira gelir vergisinin 

her yıl daha az bir kısmının vergi iadesine konu olması, söz konusu verginin etkinlik kaybını 

azaltıcı etkisini hafifletmektedir. 

 

SONUÇ 

Çevre ekonomisinde ve kamu ekonomisinde çevre vergilerinin sadece çevre kirliliğini caydırıcı 

etkisi ve devlete gelir sağlama etkisinin üzerinde durulmaktadır. Burada sadece bir kazanç elde 

edilmektedir. Ama kamu gelirlerini artırma etkisinden vazgeçerek, bir başka ifadeyle kamu 

gelirlerini sabit tutmayı göze alarak, çevre vergisi gelirlerinin etkinlik kaybına yol açan diğer 

vergilerin azaltılmasının finansmanında kullanılması, aynı zamanda etkinlik kaybının azalması 

gibi iktisadi bir amaca da hizmet etmektedir. Burada da ikinci kazanç söz konusudur. Bir vergi 

politikasıyla bu iki kazancın birlikte sağlanması durumu çifte kazanç hipoteziyle 

açıklanmaktadır. 

Türkiye’de bir karbon vergisi uygulanmadığı için veri bir uygulamanın sonuçları analiz 

edilememektedir. Ancak mevcut karbondioksit emisyonu verileri (karbon vergisi matrahı) ile 

belirli vergi miktarı varsayımları altında olası karbon vergisi gelirleri hesaplanmıştır. 

Analizimiz iki ana senaryo üzerinden yürütülmüştür. İlk senaryoda kamu bütçesindeki çevre 

koruma hizmetleri maliyetinin tamamını karşılayacak vergi hâsılatı için ne kadar birim karbon 

vergisi uygulanması gerektiği hesaplanmıştır. Yıllık olarak değişen karbondioksit emisyonu ve 

çevre koruma hizmetleri maliyetine bağlı olarak birim (ton) başına karbon vergisi miktarı 

merkezi yönetimin finansmanı için ortalama 1,06 TL, genel yönetimin finansmanı için ortalama 

21,44 TL’dir. Analizimizin ikinci senaryosunda ise belirli bir karbon vergisi uygulanması 

durumunda elde edilecek vergi hâsılatının gelir vergisinde ne kadar vergi iadesine yol 

açabileceği hesaplanmıştır. Bir başka ifadeyle çifte kazanç hipotezi etkisi hesaplanmaya 

çalışılmıştır. Burada da birim başına ne kadar karbon vergisi uygulanacağını belirlemek 

gerekmektedir. İkinci senaryoda kendi içinde ikili bir ayrıma gidilmiş, önce Amerikan Dolarına 

endeksli her yıl değişen bir vergi miktarının sonuçları hesaplanmış, ardından da her yıl sabit 

miktarlı uygulanan bir verginin sonuçları hesaplanmıştır. Her yıl sabit miktarlı bir karbon 

vergisi uygulandığında, elde dilen hâsılat ile gelir vergisinin her yıl daha küçük bir kısmı 

azaltılabilmektedir. Bu da çifte kazanç hipotezi açısından pek de arzulanmayan bir durumdur. 

Dolar kuru esas alınarak karbon vergisinin uygulanması durumunda, elde edilen karbon vergisi 

geliri ile gelir vergisinde ortalama % 7,95’lik bir vergi indirimi yapılabilmektedir. Bu durum, 

hem karbondioksit emisyonu artış hızının yavaşlaması açısından hem de gelir vergisinin 

etkinlik kaybına yol açan etkisinin azaltılması açısından önemli bir sonuçtur ve çifte kazanç 

hipotezini işaret etmektedir. 
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CARL CZERNY OP. 599 METODUNDA YER ALAN ETÜTLERİN PİYANO 

EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Arş. Gör. Dr. Çağla SERİN ÖZPARLAK 

Gazi Üniversitesi 

Özet 

Bu araştırmanın temel amacı Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan 100 etüdün teknik boyut, 

tonalite, süre değerleri ve ölçü türleri bakımından incelenmesidir. Belirtilen metotta yer alan 

etütlerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Carl Czerny Op. 599 metodunda 

bulunan 100 etüdün tamamı araştırmaya dâhil edilerek incelenmiştir ve araştırmanın örneklemi 

evreni temsil etmektedir. Etütlerin incelenmesinde araştırmacı tarafından geliştirilen “teknik 

boyut belirleme formu”, “tonalite belirleme formu”, “süre değerleri belirleme formu” ve “ölçü 

türleri belirleme formu” kullanılmıştır. Bu formlar aracılığı ile elde edilen veriler sonucunda 

Carl Czerny Op. 599 metodunda, teknik boyut olarak staccato, legato, portato, çift ses, akor, 

parmak geçişi, parmak tutma, çapraz el geçişi ve süsleme tekniklerine yer verildiği saptanmıştır.  

Tonalite olarak do majör, sol majör, fa majör, si bemol majör, re majör, la majör, mi bemol 

majör, la bemol majör, mi majör, si majör ve re bemol majör tonalitelerine; süre değerleri olarak 

ise birlik, ikilik, noktalı ikilik, dörtlük, noktalı dörtlük, sekizlik, noktalı sekizlik, onaltılık, otuz 

ikilik, sekizlik üçleme ve onaltılık üçleme değerlerine yer verildiği belirlenmiştir. Ölçü türleri 

bakımından ise 2/4’lük, 3/4’lük, 4/4’lük, 3/8’lik ve 6/8’lik ölçülere yer verildiği saptanmış ve 

sonuçlar ilgili başlıklar altında tablolar halinde sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Piyano eğitimi, Etüt, Carl Czerny 

 

ANALYSIS OF THE ETUDES IN CARL CZERNY OP. 599 METHOD IN TERMS OF 

PIANO EDUCATION  

 

Abstract 

Main purpose of this study is to analyze a total of 100 etudes in Carl Czerny Op. 599, in terms 

of technical aspects, tonality, time signature values, and meter types. In line with this purpose, 

content analysis was used in the analysis of these etudes. All of the 100 etudes present in Carl 

Czerny Op. 599 method were included in the study, and sample of the study represents the 

population. While analyzing the etudes; “technical aspect identification form”, “tonality 

identification form”, “time signature identification form”, and “meter identification form” were 

utilized, which were developed by the researcher. Data obtained from these forms revealed that; 

staccato, legato, portato, double stop, chord, finger cross, finger hold, cross hand shifts, and 
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ornaments are the techniques involved as the technical aspect of Carl Czerny Op. 59 method. 

C major, G major, F major, B flat major, D major, A major, E flat major, A flat major, E major, 

B major, and D flat major are observed in tonality; while semibreve, half notes, dotted half 

notes, dotted quarters, dotted eighths, sixteenth, triplet croche, triplet over eighth, and triplet 

over sixteenth notes were involved as time signatures. As for the meter types, it was found that 

2/4, 3/4, 4/4, 3/8, and 6/8 meters are used in the method, and the results are presented under 

related headings.  

Key Words: Piano education, Etude, Carl Czerny 

 

GİRİŞ 

 

Çalgı eğitimi, müzik eğitiminin alt boyutlarından bir tanesi olup; bireye çalma sevgisi 

kazandıran ve çeşitli icra tekniklerini öğreten oldukça uzun ve zorlu bir süreçtir. 

 

Piyano eğitimi ise müzik eğitimi veren kurumlarda yürütülmekte olan çalgı eğitiminin alt 

dallarından bir tanesidir ve hem solo çalgı hem de eşlik çalgısı olarak kullanılabilmesi sebebiyle 

ana çalgı ve yardımcı piyano (eşlik) dersi olarak müzik eğitimi kurumlarının öğretim 

programında yer almaktadır (Serin Özparlak, 2019). 

 

Piyano eğitimi de diğer çalgılar gibi bir takım teknik zorluklar içermektedir. Büyük ya da küçük 

fark etmeksizin, eserlerdeki zorlu pasajları icra edebilmek için; öncesinde alıştırmalar ve 

egzersizler yapmak gerekir. Bu egzersizler kimi zaman tek bir tekniği çalıştırmak üzere 

yazılmış olabileceği gibi, farklı birkaç tekniği pekiştirmek ya da bir tonaliteyi çalmayı 

kolaylaştırmak için de yazılmış olabilir. Bu şekilde her hangi bir tekniği ya da zorluğu 

pekiştirmek için yazılmış olan alıştırma ya da egzersizlere etüt adı verilmektedir. 

 

Say (2005) etüt kavramını müzik eğitiminde belirli zorlukları aşmak üzere hazırlanmış olan 

çalışma parçaları olarak tanımlamaktadır. Etütler, çalgı eğitiminde de büyük önem taşımaktadır. 

Eserlerde karşılaşılan zorlu pasajlardaki tekniklerin, öncesinde etütler ile desteklenip 

pekiştirilmesi, eserlerdeki pasajların daha rahat çalınabilmesine olanak sağlar. 

 

Onuk (2009)’a göre, çalgı eğitiminde bir ön çalışma niteliği taşıyan etütler, eğitimin 

başlangıcından ileri seviyelerine kadarki sürecin tamamında çalgı tekniğine ilişkin becerilerin 

oluşturulması için kullanılmaktadır. Etütler; bir ya da birkaç tekniğe yönelik yazılmış küçük 

çapta eserler olabildiği gibi; geniş, derin müzikal ifade biçimi olarak da karşımıza çıkabilir.  

 

Piyano etütleri de diğer çalgılar için yazılmış olan etütler gibi, çeşitli ton, yapı, doku ve 

sürelerde uygulanan eğitim amaçlı müzik parçalarıdır. Etütlerin; teknik becerileri geliştirmenin 

yanında, deşifre becerisi kazandırma, hızı geliştirme ve müzik duygusunu arttırma gibi işlevleri 

de vardır (Ercan, 2008).  
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Teknik anlamda piyano eğitiminde en önemli gelişimi sağlayan etütler, gerek güçlük düzeyi, 

gerek amacı, gerekse uygulanma biçimi itibariyle eğitim sürecinde oldukça etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır (Kurtuldu, 2009). 

 

Çimen (1994)’e göre, bir çalgıyı en iyi ve en etkili bir şekilde çalmanın yolu gerekli teknik 

becerileri edinmiş olmaktan geçer. Teknik çalışmalarla sinir yolları temizlenir; böylece motor 

merkezden (beyin hücreleri) çalma organlarına istemli dürtülerin geçişi çabuk ve kesintisiz 

gerçekleşir. Bu sebeple, teknik çalışmalara ne kadar çok önem verilirse, ne kadar çok alıştırma 

ve egzersiz yapılırsa parmak duyarlılıkları o kadar çok güçlendirilmiş olacaktır. 

 

Piyano müziğinde etüt çalışmalarına önemli katkılar sağlayan bestecilerden birisi de Çek asıllı 

Avusturyalı Carl Czerny’dir. Poyrazoğlu (2007)’na göre Czerny, klasik ve romantik dönem 

bestecileri arasında önemli bir köprü olmuştur. Klasik dönem içinde solo çalgı olarak önem 

kazanmaya başlayan piyanonun, romantik döneme geçiş sürecinde kullanım olanakları artmış 

ve besteciler piyano için yazdıkları eserlerde bu olanakları kullanarak yeni arayışlara 

girmişlerdir. Bu durum çalış tekniği bakımından bir takım zorlukları da beraberinde getirmiştir. 

Carl Czerny’nin bu alandaki önemi ise; o dönemdeki piyanistlerin karşılaşmakta olduğu teknik 

zorlukları çözümlemeye yönelik egzersizler ve etütler bestelemiş olması, daha da önemlisi bu 

etüt ve egzersizlerin günümüz piyano eğitiminde hala sıklıkla kullanılıyor olmasıdır.  

 

Carl Czerny’nin, piyano müziğine 1000 kadar beste kazandırdığı bilinmekle beraber, bu 

çalışmada Op. 599 “Il Primo Maestro Di Pianoforte” kitabı (Ricordi edisyonu) incelenecektir.  

 

Problem Durumu 

Tüm bu bilgilerden hareketle araştırmanın alt problemleri şu şekilde oluşturulmuştur: 

Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan etütler teknik boyut yönünden nasıl bir görünüm 

sergilemektedir? 

Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan etütler tonalite yönünden nasıl bir görünüm 

sergilemektedir? 

Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan etütler süre değerleri yönünden nasıl bir görünüm 

sergilemektedir? 

Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan etütler ölçü türleri yönünden nasıl bir görünüm 

sergilemektedir? 

 

Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırmanın amacı, piyano eğitimcilerinin özellikle başlangıç piyano eğitiminde sıklıkla 

kullandıkları bir metot olan Carl Czerny Op. 599 metodunun içinde yer alan etütleri piyano 

eğitiminde teknik boyut, tonalite, süre değerleri ve ölçü türleri yönlerinden incelemek ve daha 

sonra ilgili konularda yapılacak olan araştırmalara kaynak sağlamaktır. Araştırmanın bir diğer 

amacı ise; ilgili metotta yer alan etütleri teknik boyut, tonalite, süre değerleri ve ölçü türleri 
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bakımından sınıflayarak; piyano eğitimcilerinin, çalıştırmak istedikleri tekniklere ilişkin 

etütlere daha kolay ulaşabilmelerine olanak sağlamaktır.  

 

Tanımlar 

 

Akor Çalma: Piyanoda aynı anda en az üç ya da daha fazla sesi tek bir elde birlikte çalma 

tekniği. 

Çapraz El Geçişi: Klavyeli çalgılarda elleri birbirinin üzerinden aşırtarak çapraz biçimde 

kullanma tekniği (Say, 2005). 

Çift Ses Çalma: Piyanoda aynı anda iki sesi tek bir elde birlikte çalma tekniği. 

Legato (Bağlı Çalma): İki nota arasında boşluk bırakmadan çalma tekniği (Mete, 2004). 

Ölçü: Avrupa müziğinde 13. yüzyıldan başlayarak kullanılan nota yazısında bir eserin süre 

olarak birbirine eşit birimleri (Say, 2005). 

Parmak Geçişi: El yuvarlak bir şekilde piyano tuşesinin üzerine konulduğunda, 1. parmağın 

elin iç kısmına doğru hareket ederek sıradaki tuşa basma sureti ile diziyi veya arpeji 

gerçekleştirmesi. 

Parmak Tutma: Piyanoda bir parmak tuşa basılı bir şekilde kalırken, aynı eldeki diğer 

parmakların çalmaya devam etmesi.  

Portato (Bağlı Staccato): Seslerin legatoya göre daha kısa, staccatoya göre daha uzun 

çalınması (Tufan, 2000).  

Staccato (Kısa ve Kesik Çalma): Notaları birbirinden kesik şekilde seslendirme tekniği (Say, 

2005). 

Süre Değeri: Bir notanın ya da suskunun içerdiği belirli zaman dilimi (Say, 2005). 

Süsleme: Müzik sanatında melodiye dekoratif amaçlarla eklenen öğeler (Say, 2005). 

Tonalite: Bir sesin egemenliğine dayanan kurallar bütünü (Karoly, 1995). 

 

GELİŞME 

 

Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları, 

verilerin analizi ve yorumlanması başlıklarına yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Carl Czerny Op. 599 metodunun piyano eğitiminde teknik boyut, tonalite, süre değerleri ve ölçü 

türleri yönlerinden incelenmesi isimli araştırma nitel bir çalışma olup, araştırmada veri toplama 

tekniklerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Evren, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür ve bu bütün, ortak 

özellikleri olan canlı ya da cansız her türlü elemanı içerebilir (Karasar, 2009). Bu araştırmanın 

evrenini, piyano eğitiminde önemli bir yer tutan Carl Czerny Op. 599 metodunun içinde yer 

alan 100 etüt oluşturmaktadır.  
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Örneklem ise belli bir evrenden belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliği 

kabul edilen küçük kümedir. Araştırmalar genellikle örneklem kümeler üzerinde yapılır ve 

alınan sonuçlar ilgili evrenlerine genellenir (Karasar, 2009). Bu araştırmanın örneklemini de 

Carl Czerny Op. 599 metodunun içinde yer alan 100 etüt oluşturmaktadır. Bu durumda yapılan 

araştırmada evrenin örneklemi temsil ettiği söylenebilir.  

Veri Toplama Araçları  

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 

Anabilim Dalı’nda piyano sınavları komisyon önünde gerçekleştirilmekte iken; başlangıç 

düzeyindeki öğrenciler tarafından en sık çalınan etütler gözlemlenmiş, çoğunluğunun Carl 

Czerny Op. 599 metodunda bulunan etütler olduğu tespit edilmiştir. Sonrasında Carl Czerny 

Op. 599 metodu ile ilgili literatür taraması yapılmış; form özellikleri, eşlik modelleri ve bazı 

teknik özellikler gibi alanlarda çalışmaların olduğu görülmüş; ancak Carl Czerny Op. 599 

metodunun içermekte olduğu bütüncül teknik boyutlar, tonalite, süre değerleri ve ölçü türleri 

bakımından incelenmediği saptanmıştır. Özellikle başlangıç piyano eğitiminde, piyano 

eğitimcilerinin en sık kullandığı metot olan Carl Czerny Op. 599 metodunun, hangi teknik 

boyutları, tonaliteleri, süre değerlerini ve ölçü türlerini içermekte olduğunun belirlenmesinin 

piyano eğitimcilerine ve öğrencilerine faydalı olacağı düşünülmüştür. Böylelikle ilgili metodun 

içermekte olduğu teknik boyutların belirlenebilmesi için “teknik boyut belirleme formu”, 

tonalitelerinin belirlenebilmesi için “tonalite belirleme formu”, süre değerlerinin 

belirlenebilmesi için “süre değerleri belirleme formu” ve ölçü türlerinin belirlenebilmesi için 

ise “ölçü türü belirleme formu” kullanılmıştır.  

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan 100 etüdün içermekte olduğu teknik boyutlar, 

tonaliteler, süre değerleri ve ölçü türleri; “teknik boyut belirleme formu”, “tonalite belirleme 

formu”, “süre değerleri belirleme formu” ve “ölçü türü belirleme formu”  yardımı ile 

belirlenmiş; elde edilen veriler tablolar halinde ilgili başlıklar altında sınıflandırılmış ve frekans 

yüzde biçiminde sunulmuştur. 

 

Bulgular ve Yorum 

 

Tablo 1. “Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan etütler teknik boyut yönünden nasıl 

bir görünüm sergilemektedir?” Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Metotta 

Yer Alan 

Teknik 

Boyutlar 

 

Teknik Boyutu İçeren Etüt Numarası 

 

Toplam 

 

Genel 

Toplam 

f % f % 

Legato 

Çalma 

10 numaralı etüt hariç, hepsi. 99 99 100 100 
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Çift Ses 

Çalma 

8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 

 

 

85 

 

 

85 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Staccato 

Çalma 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 72, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 

 

 

82 

 

 

82 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

Akor 

Çalma 

8, 9, 10, 11,12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 

27, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 

84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100. 

 

 

72 

 

 

72 

 

 

100 

 

 

100 

Parmak 

Geçişi 

(Dizi & 

Arpej) 

19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39, 40, 41, 44, 

45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100.  

 

 

61 

 

 

61 

 

 

100 

 

 

100 

Parmak 

Tutma 

13, 15, 16, 30, 42, 54, 55, 62, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 100.  

23 23 100 100 

Süsleme 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 86, 95, 97. 13 13 100 100 

Portato 

Çalma 

31, 34, 36, 39, 42, 52, 54, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 

86. 

15 15 100 100 

Çapraz El 

Geçişi 

86. 1 1 100 100 

 

Tablo 1’ de görüldüğü üzere; Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan 100 etütten 99 tanesi 

legato tekniğini, 85 tanesi çift ses çalma tekniğini, 82 tanesi staccato tekniğini, 72 tanesi akor 

çalma tekniğini, 61 tanesi dizi ve arpejlerde kullanılan parmak geçişi tekniğini, 23 tanesi 

parmak tutma tekniğini, 13 tanesi süsleme tekniğini, 15 tanesi portato tekniğini, 1 tanesi ise 

çapraz el geçişi tekniğini içermektedir. Bir başka deyişle, Carl Czerny Op. 599 metodunda yer 

alan etütlerin %99’u legato tekniğini, %85’i çift ses çalma tekniğini, %82’si staccato tekniğini, 

%72’si akor çalma tekniğini, %61’i parmak geçişi tekniğini, %23’ü parmak tutma tekniğini, 

%13’ü süsleme tekniğini,  %15’i portato tekniğini ve %1’i ise çapraz el geçişi tekniğini 

içermektedir. 
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Tablo 2. “Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan etütler tonalite yönünden nasıl bir 

görünüm sergilemektedir?” Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Metotta Yer 

Alan 

Tonaliteler 

 

Tonaliteyi İçeren Etüt No 

Toplam Genel 

Toplam 

f % f % 

 

Do Majör 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

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

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 46, 57, 58, 61, 

68, 74, 80, 81, 84, 86, 90, 92, 98. 

 

51 

 

51 

 

100 

 

100 

Sol Majör 3(*), 6(*), 39, 41, 45, 55, 59, 62, 76, 89, 91, 97. 12 12 100 100 

Fa Majör 40, 42, 47, 56, 60, 67, 71, 78, 82, 87. 10 10 100 100 

Sib Majör 48, 49, 53, 54, 64, 72, 79, 83, 88. 9 9 100 100 

Re Majör 50, 51, 52, 63, 65, 69, 73, 85, 96. 9 9 100 100 

La Majör 66, 77, 95. 3 3 100 100 

Mib Majör 70, 75. 2 2 100 100 

Lab Majör 93. 1 1 100 100 

Mi Majör 94. 1 1 100 100 

Si Majör 99. 1 1 100 100 

Reb Majör 100. 1 1 100 100 

 

Tablo 2’ de görüldüğü üzere, Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan 100 etütten 51 tanesi do 

majör, 12 tanesi sol majör, 10 tanesi fa majör, 9 tanesi si bemol majör, 9 tanesi re majör, 3 

tanesi la majör, 2 tanesi mi bemol majör, 1 tanesi la bemol majör, 1 tanesi mi majör, 1 tanesi si 

majör ve 1 tanesi de re bemol majör tonlarında yazılmıştır. Bir başka deyişle, Carl Czerny Op. 

599 metodunda yer alan etütlerin %51’i do majör, %12’si sol majör, %10’u fa majör, %9’u si 

bemol majör, %9’u re majör, %3’ü la majör, %2’si mi bemol majör, %1’i la bemol majör, %1’i 

mi majör, %1’i si majör, %1’i re bemol majör tonlarında yazılmıştır.  

(*) 3 ve 6 numaralı etütler, sol majör tonalitesi henüz öğrenilmediği için donanımına sol majör 

tonunun değiştirici işaretlerini almamıştır. Ancak başlangıç/bitiş sesleri ve armonik yapısı göz 

önünde bulundurulduğunda, uzman görüşü alınarak sol majör olarak ifade edilmesinin daha 

uygun olduğu sonucuna varılmış ve sol majör başlığı altında sınıflandırılmıştır. 

Tablo 3. “Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan etütler süre değerleri yönünden nasıl 

bir görünüm sergilemektedir?” Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Metotta Yer 

Alan Süre 

Değerleri 

 

Süre Değerini İçeren Etüt Numarası 

Toplam Genel 

Toplam 

f % f % 

 

 

12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

 

 

76 

 

 

76 

 

 

100 

 

 

100 
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Sekizlik 

Süre 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99. 

 

 

Dörtlük 

Süre 

5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 

92, 95, 96, 100. 

 

 

75 

 

 

75 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

İkilik Süre 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 

42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 67, 70, 

71, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 92, 100. 

 

 

58 

 

 

58 

 

 

100 

 

 

100 

 

Onaltılık 

Süre 

16, 18, 22, 26, 27, 30, 33, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 51, 

54, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 

77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94. 

 

42 

 

42 

 

100 

 

100 

 

Birlik Süre 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 32, 35, 39, 61, 74, 76, 78, 81, 84. 

 

28 

 

28 

 

100 

 

100 

Noktalı 

Dörtlük 

Süre 

23, 24, 26, 29, 34, 37, 38, 41, 46, 47, 48, 52, 54, 67, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 

 

24 

 

24 

 

100 

 

100 

Noktalı 

İkilik Süre 

21, 24, 29, 30, 31, 42, 50, 54, 65, 66, 72, 75, 76, 77, 

78, 84, 92, 100. 

 

18 

 

18 

 

100 

 

100 

Sekizlik 

Üçleme 

 

15, 31, 62, 63, 70, 84, 86, 100. 

 

8 

 

8 

 

100 

 

100 

Noktalı 

Sekizlik 

Süre 

 

51, 54, 55, 75, 76. 

 

5 

 

5 

 

100 

 

100 

Otuz İkilik 

Süre 

 

58, 59, 69, 98, 99. 

 

5 

 

5 

 

100 

 

100 

Onaltılık 

Üçleme 

 

80, 82, 97, 99. 

 

4 

 

4 

 

100 

 

100 

 

Tablo 3’ de görüldüğü üzere, Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan 100 etütten 76 tanesi 

sekizlik, 75 tanesi dörtlük, 58 tanesi ikilik, 42 tanesi onaltılık, 28 tanesi birlik, 24 tanesi noktalı 

dörtlük, 18 tanesi noktalı ikilik, 8 tanesi sekizlik üçleme, 5 tanesi noktalı sekizlik, 5 tanesi otuz 

ikilik, 4 tanesi ise onaltılık üçleme süre değerlerini içermektedir. Bir başka deyişle, Carl Czerny 

Op. 599 metodunda yer alan etütlerin %76’sı sekizlik, %75’i dörtlük, %58’i ikilik, %42’si 

onaltılık, %28’i birlik, %24’ü noktalı dörtlük, %18’i noktalı ikilik, %8’i sekizlik üçleme,  %5’i 

noktalı sekizlik, %5’i otuz ikilik, %4’ü ise onaltılık üçleme süre değerlerini içermektedir. 
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Tablo 4. “Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan etütler ölçü türleri yönünden nasıl bir 

görünüm sergilemektedir?” Alt Problemine İlişkin Bulgular ve Yorum 

Metotta Yer 

Alan Ölçü 

Türleri 

 

Ölçü Türünü İçeren Etüt Numarası 

Toplam Genel 

Toplam 

f % f % 

 

4/4 

(Dört Dörtlük) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 39, 43, 

44, 49, 51, 61, 63, 70, 71, 74, 76, 78, 81, 84, 85, 

86. 

 

43 

 

43 

 

100 

 

100 

2/4 

(İki Dörtlük) 

22, 40, 45, 48, 52, 53, 55, 58, 59, 64, 69, 80, 82, 

89, 90, 93, 94, 97, 98, 99.  

20 20 100 100 

3/4 

(Üç Dörtlük) 

21, 30, 31, 42, 47, 50, 54, 65, 66, 67, 72, 75, 91, 

92, 95, 96, 100. 

17 17 100 100 

6/8 

(Altı Sekizlik) 

23, 24, 29, 34, 37, 38, 57, 60, 73, 77, 83, 87, 88. 13 13 100 100 

3/8 

(Üç Sekizlik) 

26, 41, 46, 56, 62, 68, 79. 7 7 100 100 

 

Tablo 4’ de görüldüğü üzere, Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan 100 etütten 43 tanesi 

4/4’lük ölçüde, 20 tanesi 2/4’lük ölçüde, 17 tanesi 3/4’lük ölçüde, 13 tanesi ise 6/8’lik ölçüde, 

7 tanesi 3/8’lik ölçüde, yazılmıştır. Bir başka deyişle, Carl Czerny Op. 599 metodunda yer alan 

etütlerin %43’ü 4/4’lük ölçüde, %20’si 2/4’lük ölçüde, %17’si 3/4’lük ölçüde, %13’ü 6/8’lik 

ölçüde %7’si 3/8’lik ölçüde yazılmıştır.  

 

SONUÇ 

 

Araştırmanın birinci alt problemine ilişkin ulaşılan sonuçlara göre Carl Czerny Op. 599 

metodunda en çok yer alan teknik boyutlar legato(%99),  staccato (%82), çift ses çalma (%85) 

ve akor çalma (%72) teknikleridir. Bu tekniklerin, piyano eğitiminin başlangıç aşamasında 

üzerinde en çok durulan ve öğrenciye öncelikli kazandırılması amaçlanan teknik boyutlar 

olduğu düşünüldüğünde; metodun başlangıç piyano eğitiminde öğrenciye kazandırılması 

gereken en önemli davranışları kazandırmayı amaçlayan bir metot olduğu sonucuna ulaşılabilir. 

Bu tekniklerin hemen arkasından dizi ve arpejlerde kullanılan parmak geçişi (%61) tekniği 

gelmektedir. Parmak geçişi tekniği, beş parmağın sabit pozisyonda çalınışı doğru bir şekilde 

öğrenildikten ve pekiştirildikten sonra öğretilmesi gereken bir tekniktir. Carl Czerny Op. 599 

metodu ağırlıklı olarak parmak geçişi tekniğini de çalıştıran bir metot olduğu için, başlangıç 

piyano eğitiminde kullanımının uygun olduğu söylenebilir.  

 

Araştırmanın ikinci alt problemine ilişkin ulaşılan sonuçlara göre Carl Czerny Op. 599 

metodunda %51’lik bir oranla en çok üzerinde durulan tonalitenin do majör olduğu 
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görülmektedir. Donanımına hiçbir değiştirici işaret almayan ve temel tonalite kabul edilen do 

majör, piyano eğitiminde de ilk çalışılan ve öğrenilen tonalitedir. Bu sebeple, Carl Czerny Op. 

599 metodunun en çok do majör tonalitesi üzerinde durmasının ve temel teknikleri do majörden 

yazılmış etütler üzerinden kazandırmayı amaçlamasının olumlu bir özellik olduğu söylenebilir. 

Metotta daha düşük oranlarla diğer tonalitelere de yer verildiği ve siyah tuşlarda da alıştırmalar 

yaparak öğrencinin farklı tonlara hakim olmalarının da amaçlandığı gözlemlenmektedir. Ancak 

araştırmada, metotta yer alan tüm etütlerin majör tonalite ile yazıldığı; hiç minör tonalite 

kullanılmadığı saptanmıştır.  

 

Araştırmanın üçüncü alt problemine ilişkin ulaşılan sonuçlara göre Carl Czerny Op. 599 

metodunda en çok kullanılan süre değerlerinin sekizlik (%76), dörtlük (%75), ikilik (%58) ve 

onaltılık (%42) süreler olduğu saptanmıştır. Metotta daha düşük oranlarla diğer süre değerlerini 

içeren etütler de bulunmaktadır. Ulaşılan bu sonuçtan yola çıkılarak; özellikle ikilik, dörtlük, 

sekizlik ve onaltılık süre değerlerini öğrenme ve pekiştirmede Carl Czerny Op. 599 metodunun 

uygun bir çalışma aracı olduğu söylenebilir. 

 

Araştırmanın dördüncü alt problemine ilişkin ulaşılan sonuçlara göre Carl Czerny Op. 599 

metodunda en fazla üzerinde durulan ölçülerin %43 oranı ile 4/4’lük, %20 oranı ile ise 2/4’lük 

ölçüler olduğu görülmektedir. Metotta daha düşük oranlar ile 3/4’lük, 3/8’lik, 6/8’lik ölçülere 

de yer verildiği saptanmıştır. Başlangıç piyano eğitimi için 4/4’lük ölçünün diğer ölçülere göre 

daha fazla üzerinde durulması beklenen bir durumdur. Diğer bir yandan, farklı ölçü türlerinin 

de kullanılması, öğrencinin 4/4’lük ölçünün yanında diğer ölçüleri de pekiştirmesini 

sağlayacaktır. Bu durumun da metot için olumlu bir özellik olduğu söylenebilir.  

 

Ulaşılan bu sonuçlardan yola çıkılarak Carl Czerny Op. 599 metodunun içerdiği teknik 

boyutlar, tonaliteler, süre değerleri ve ölçü türleri bakımından çeşitlilik gösterdiği ve başlangıç 

piyano eğitiminde kullanılabilirliğinin uygun olduğu söylenebilir. Piyano eğitimcilerine; 

öğrencilerine ağırlıklı olarak çalıştırmak istedikleri tekniği, tonaliteyi, süre değerini veya ölçü 

türünü belirledikten sonra, yukarıdaki sınıflamalardan yola çıkarak o tekniği, tonaliteyi, süre 

değerini veya ölçü türünü içeren etütleri bulmaları ve çalıştırmaları önerilmektedir. Ancak Carl 

Czerny Op. 599 metodu hiç minör tonalitede etüt içermediğinden, minör tonalite çalıştırılmak 

istendiğinde bu metoda başvurulmamalıdır.  

 

Bundan sonra yapılacak olan araştırmalarda ise farklı etüt kitaplarının da incelenerek; hangi 

etüdün hangi tekniği ve tonaliteyi çalıştırdığının belirlenmesi, hangi ölçü ve süre değerlerini 

pekiştirdiğinin saptanması önerilmektedir. Bu sayede piyano eğitimcileri, bu sınıflamalardan 

faydalanarak çalıştırmak istedikleri teknik boyut, tonalite, süre değeri ya da ölçü türü için en 

yararlı olacak etütlere kolaylıkla ulaşabileceklerdir. 
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EVALUATION OF WELDING OPINIONS OF STUDENTS WHO STUDY METAL 

TECHNOLOGY IN VOCATIONAL HIGH SCHOOLS 
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Abstract 

Students graduated from the department of metal technology of vocational high schools are 

mainly employed in industry. However, industrial production conditions are constantly 

changing with the developing technology. Many applications made in advance by manpower 

have been replaced by automation systems in today's conditions. Students who will graduate 

from vocational high schools should have the application and technology to meet the current 

needs of the industry. 

With the development of new materials in the industry, the welding methods needed to combine 

these materials have also improved. To train qualified technical labor force in the field of 

welding technology; in addition to meeting the increasing need of our country's industry, it will 

also contribute to the employment of our technical work force in the international arena. In the 

scope of the Department of metal technology curriculum, the courses given to students about 

various welding methods vary depending on the quality of theoretical education, workshop 

opportunities and opportunities. In the department of metal technology, there are two groups of 

students: technical high school and industrial vocational high school. While Technical High 

School students receive theoretical education more, industrial Vocational High School students 

receive applied education more. All 2nd grade students in the department of metal technology 

take only basic metal forming courses within the scope of workshop classes. In the 3rd grade, 

metal technology division, including iron joinery technology and welding technology, is 

divided into 2 areas. Students who choose welding technology take courses of welding 

technology both theoretically and practically for 2 days per week in the third and fourth grades. 

In this research, it is aimed to determine the opinions of the students on the effectiveness of 

welding technology courses. Approximately 100 students who were educated in Metal 

Technology Department at Aksaray technical and industrial Vocational High School and 

selected by neutral sampling method were participated in the study. The opinions of the students 

on the subject were determined by questionnaire. 

 

Keywords: Welding technology, student views, Vocational High School, Technical Vocational 

High School, welding, student, education 

 

 

MESLEK LİSELERİNDE METAL EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KAYNAK 

TEKNOLOJİSİ DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Meslek liselerinin metal teknolojisi bölümünden mezun olan öğrenciler ağırlıklı olarak 

endüstride istihdam edilmektedirler. Ancak, endüstriyel üretim koşulları gelişen teknolojiyle 

birlikte sürekli değişmektedir. Önceden insan gücüyle yapılan uygulamalar günümüz 

koşullarında yerini otomasyon sistemlerine bırakmıştır. Meslek liselerinden mezun olacak 

öğrencilerin endüstrinin günümüzdeki ihtiyaçlarına cevap verecek uygulama ve teknolojiye 

sahip olmaları gerekmektedir. 

 

Endüstride yeni malzemelerin geliştirilmesiyle bu malzemelerin birleştirilmesi için gereken 

kaynak yöntemleri de beraberinde gelişme göstermiştir. Kaynak teknolojisi alanında nitelikli 

teknik iş gücünün yetiştirilmesi; ülkemiz endüstrisinin artan ihtiyacının karşılanmasının 

yanında, teknik iş gücümüzün uluslararası arenada istihdam edilmesine de katkı sağlayacaktır. 

Metal teknolojisi bölümü altında verilen çeşitli kaynak yöntemlerine ait dersler, mevcut ve yeni 

yöntemlerinin öğretilmesi, verilen teorik eğitimin niteliğine, atölye imkân ve olanaklarına bağlı 

olarak değişmektedir. Metal teknolojisi bölümünde  teknik lise ve endüstri meslek lisesi olmak 

üzere iki farklı öğrenci grubu vardır. Teknik lise öğrencileri teorik eğitimi daha fazla alırken, 

endüstri meslek lisesi öğrencileri uygulamalı eğitimi daha fazla almaktadır. 2. Sınıfta tüm metal 

teknolojisi bölümü öğrencileri temel metal şekillendirme derslerini alır. 3. sınıfta demir 

doğrama teknolojisi ve kaynak teknolojisi olmak üzere metal teknolojisi bölümü 2 alana ayrılır. 

Kaynak teknolojisi dalını seçen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü sınıflarda hem teorik hem de 

uygulamalı olmak üzere haftada 2 gün kaynak teknolojisi derslerini alırlar. 

Bu araştırmada, öğrencilerin kaynak teknolojisi dersleri etkililiğine ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmaya Aksaray Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde 

Metal Teknolojisi bölümünde öğrenim gören ve yansız örneklem yöntemi ile seçilen yaklaşık 

100 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin konuya ilişkin görüşleri anketle belirlenmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Kaynak teknolojisi, öğrenci görüşleri, Meslek Lisesi, Teknik Meslek 

Lisesi, kaynak, öğrenci, eğitim 

 

Giriş  

18. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen sanayi devrimi ile birlikte endüstriyel üretimin artması 

nitelikli iş gücüne olan talebi de beraberinde arttırmıştır. 1800’lü yıllarda toplumların sanayi 

devrimini yakalayabilmesi için nitelikli insan gücünün önemi anlaşıldı. Nitelikli insan gücüne 

sahip olan toplumlar sanayi devrimiyle ortaya çıkan makineleri ilk kullanan toplumlardı. Ulusal 

anlamda insan kaynağının işlenip değerlendirilmesi ve nitelikli hale getirilmesi, o toplumun 

diğer toplumlar arasında farklılığını ortaya koymakla beraber kendi toplumu içinde de sağlıklı 

etkileşimin yaratılmasına sebeptir. Nitelikli insan gücünün oluşturulması da kuşkusuz eğitimle 

mümkün olmaktadır [1].  

Öğrencilere iş ve mesleğe yönelik becerilerin kazandırılmasının eğitimsel bir konu olarak ele 

alınmasıyla ortaya çıkan meslekî eğitim, özellikle 18. yüzyıl ve sonrasında profesyonel bir 

eğitim alanı olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Meslekî ve teknik eğitim vermesi amacıyla 
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kurulan “İş Okulu” ve “Üretim Okulu”, öğrencilere belirli konularda meslekî beceri ve 

yeterliliklerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Meslekî ve teknik eğitim, günümüzde eğitimin 

mesleklere yönelik insan ihtiyacının karşılanmasında, mezunlar ile istihdam alanları arasında 

denge kurulmasında önemli rol oynamaktadır [2]. 

Metal; elektrik, ısıl iletkenliği olan ve kendine ait parlaklığı olan elementlerin geneline verilen 

addır. Metal teknolojisi, metal ve metal alaşımların sıcak ya da soğuk olarak biçimlendirildiği 

bir sanayi dalıdır. Endüstri Meslek Liseleri Metal Teknolojisi alanında çeşitli metaller ısıl 

işlemlere tabi tutularak kaynak, perçin ya da cıvatayla birleştirilir. Ayrıca, çelik yapımı ve metal 

süsleme işleri de alandaki faaliyetler arasında yer alır. Bu alan; malzemeyi işleyen ve şekil 

veren makineler, ekipmanlar ve süreçlerden oluşmaktadır. Metal demir çelikten beyaz eşyaya, 

havacılıktan uçak ve gemi yapımına kadar aklımıza gelebilecek birçok sanayi alanında yaygın 

olarak kullanılmaktadır [3]. Şekil 1’de Aksaray Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde eğitim 

alan öğrencilerin teorik derslerden sonra uygulama yaptıkları çalışma ortamı görülmektedir [3]. 

 

Şekil 1. Teorik derslerden sonra öğrencilerin metal işlerine yönelik yaptıkları uygulama. 

Son yıllarda endüstriyel üretimde meydana gelen teknolojik gelişmeler metal teknolojisini de 

doğrudan etkilemiştir. Bu gelişimler ürün kalitesini arttırmanın yanı sıra ürün çeşitliliğini de 

beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla üretim sürecinde makine ve teçhizata hâkim, işlemleri 

profesyonel biçimde yapacak nitelikli iş gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 

Meslek liselerinin metal teknolojisi alanını tercih eden öğrencilerin, mezun olduktan sonra 

endüstride teknisyen veya teknik eleman olarak yüksek oranda endüstride istihdam 

edilmektedir. Diğer yandan bu alanda lise eğitimini tamamlayan öğrenciler kendi alanlarında 

ön lisans ve lisans eğitimine devam edebilmektedirler. Başarılı öğrenciler bu alanda akademik 

çalışmalar yapmak üzere, lisans üstü eğitim alarak yüksek lisans ve doktora yapabilir, 

eğitimlerini en üst seviyeye kadar sürdürebilirler [3]. Şekil 2’de Aksaray Teknik ve Endüstri 

Meslek Lisesi öğrencilerinin çalışma koşullarını ve çalışma biçimlerini denetlemeye gelen 

yetkililer görülmektedir [3]. 
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Şekil 2. Metal teknolojisi alanında çalışma yapan meslek lisesi öğrencilerini denetleyen 

yetkililer. 

Eğitim anlayışımızı mesleklere odaklı bir eğitim çerçevesine aldığımızda ülkenin gelişimine en 

büyük katkıyı sağlayacak unsur, mesleki teknik eğitimdir. Mesleki teknik eğitim, insanların 

sınırsız ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bir önceki günden çok daha fazlasını toplumlarının 

hizmetine sunmalıdır. Mesleki teknik eğitimde tek tip insan yetiştirilmemesinin gerekliliği 

diğer eğitim görüşleriyle uyuşmuyor gibi gözükse de mesleki gelişme ancak, mesleğinde iyi 

birikime sahip, geleceği kurgulayabilen ve kurgularını bilimsel araştırmalarla sunabilen iş 

görenlerle mümkün olacaktır. Bu meziyetler ancak bireyin iyi bir mesleki eğitim almasıyla 

mümkündür [4].  

Bu araştırmada, metal teknolojisi alanında lise eğitimi alan öğrencilerin birleştirme 

yöntemlerinden birisi olan kaynak teknolojisi dersleri etkililiğine ilişkin görüşlerinin 

belirlenmesini amaçlanmaktadır. Araştırmaya Aksaray Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde 

öğrenim gören ve yansız örneklem yöntemi ile seçilen yaklaşık 100 öğrenci katılmıştır. 

Öğrencilerin konuya ilişkin görüşleri anketle belirlenmiştir. 

 

Kaynak Teknolojisi Derslerinde Kaynak Yöntemleri 

Kaynak; iki ya da daha fazla malzemenin ısı veya basınç ya da her ikisi yardımıyla ilave metal 

kullanarak veya kullanmadan yapılan sökülemez birleştirme işlemlerine denir. 

Aksaray Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (ATEM) Metal Teknolojisi alanında 

öğrenciler gaz altı kaynakları, elektrik ark kaynağı ve elektrik direnç kaynağı yapabilmektedir. 

Ayrıca öğrenciler teorik kaynak eğitiminden sonra direkt olarak pratik uygulamaya başlamadan 

simülasyon yöntemiyle kaynak yaparak makinenin vereceği not değerine göre kaynak yapmaya 

başlarlar. Kaynak dersini veren öğretmenin belirleyeceği not limitine ulaşan veya bu limiti 

geçen öğrenciler pratik olarak kaynak makineleriyle kaynak yapmaya başlarlar. ATEM Metal 

Teknolojisi alanında kullanılan kaynak yöntemleri aşağıda alt başlıklar hâlinde açıklanmıştır. 

Şekil 3’de öğrenciler tarafından yapılan kaynak işlemi görülmektedir.  
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Şekil 3. Teorik ve simülasyon eğitimini tamamlamış öğrencinin gaz altı kaynak işlemi ile 

metalleri kaynak ile birleştirmesi. 

 TIG Kaynağı (Tungsten Inert Gas)  

TIG kaynak yönteminde kaynak arkı ergimeyen bir tungsten elektrot ile iş parçası arasında 

oluşmakta olan ark, elektrot ve erimiş banyo havanın tesirinden bir argon veya helyum 

atmosferi ile korunmaktadır. Koruyucu gazın soy bir gaz olması dolayısıyla oksidasyon ve 

nitrür etkisi gibi, istenmeyen haller önlenmektedir. Kaynak işlemi için bir kaynak ilave metaline 

(kaynak teli veya çubuğuna) ihtiyaç vardır [5].  

TIG kaynak yöntemi çok geniş bir uygulama alanına sahiptir, demir esaslı alaşımların 

kaynağında ve endüstride karşılaşılan demir dışı metal ve alaşımların çok büyük bir kısmının 

kaynatılmasında başarı ile kullanılabilmekte ve bütün kaynak pozisyonlarında sağlıklı sonuçlar 

alınabilmektedir. Bu yöntem ince levhaların kaynağında çok başarılı sonuçlar vermesinin 

yanısıra kalın parçalara da kolaylıkla uygulanabilmektedir. Erimeyen Tungsten elektrod 

kullanılması, gerektiğinde esas metal eritilerek, ilave kaynak metaline olan gereksinmeyi de 

ortadan kaldırmaktadır. Bu yöntemde kaynak süresince kaynakçı kaynak banyosunu çok iyi bir 

biçimde görebilmekte, dolayısı ile de kontrol altında tutabilmektedir; banyo üzerinde cüruf 

olmayışı da dikişte cüruf kalma tehlikesini ortadan kaldırmaktadır. Şekil 4.a görselinde TIG 

kaynak makinesi ve makineye bağlanan kaynak bölgesini koruyacak gazın tüpü görülmektedir. 

Önceleri sadece doğru akım ile kullanılan bu yöntem yüksek frekans stabilizasyon sisteminin 

geliştirilmesi ile alternatif akım ile de uygulanabilir hale gelmiştir [5]. 

 

 MIG Kaynağı (Metal Inert Gas) 

Örtülü elektrod kullanarak, el ile yapılan ark kaynağının en büyük dezavantajları, güvenilir bir 

bağlantı elde edilebilmesi için kaynakçının belirli bir düzeyde yetiştirilmiş olması ve kaynak 

hızının sınırlı oluşudur. Bu iki husus da sonucun pahalı olmasına ve acele yapılması gereken 

işlerin belirli bir termin süresinden önce bitirilememesine neden olmaktadır. Özellikle kalın 

parçaların kaynağında, kaynak süresi çok uzun olmaktadır; zira elektrod çapı belirli bir ölçüden 

sonra arttırılamamaktadır; örneğin 6 mm.'den daha kalın çaplı elektrodlar kullanıldığında, 

kaynakçının işlem esnasında kaynak banyosuna hâkimiyeti güçleşmektedir. Bu durumda gaz 

altı kaynak yöntemleri ön plana çıkmaktadır [5]. MIG kaynağında genel olarak argon atmosferi 
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altında kaynak yapılmaktadır. Kaynak makinesi, gaz tüpleri ve MIG kaynak işlemi Şekil 6’da 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4. MIG ve TIG kaynağına ait çeşitli görseller a) MIG ve TIG kaynak makineleri, b) 

Kullanıma hazır soygaz tüpleri bağlanmış MIG kaynak makineleri, c) MIG kaynak 

yönteminin teknisyen tarafından öğrenciye uygulama öğretmek amaçlı gösterimi. 

Metal matrisli kompozit malzemelerin kaynağı için MIG kaynağı TIG kaynak yönteminden 

arkın kaynak yerine otomatik olarak gelen ilave metal ile iş parçası arasında etki etmesiyle 

ayrılır. Bu yöntemin uygulanması çok basittir, operatör hiçbir zorlukla karşılaşmaz; toprak 

kablosunu iş parçasına bağlayıp, torçun ucundaki tel elektrodu kaynak ağzına değdirmek kâfi 

gelmektedir, zira sistem uygun ark boyunu, kendisi otomatik olarak sabit tutmaktadır. 

Uygulama kolaylığı nedeni ile bütün demir dışı metal ve alaşımlarının kaynağında çok popüler 

ve aranılan bir yöntem haline gelen MIG yönteminin sade karbonlu ve az alaşımlı çelikler için 

uygulama alanı bulamamasına asal gazın pahalılığı neden olmuştur [6]. 

 

 Elektrik Ark Kaynağı 

Elektrik ark kaynağı, metalik parçaların, elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesi 

özelliğinden yararlanıp ergitilerek, aynı cins veya esas metale yakın özellikte olan elektrotla ek 

yerlerinden birleştirilmesidir. Elektrik ark kaynağında 3 mm ve daha kalın parçaların kaynağı 

rahatlıkla yapılabilmektedir. Makinenin seyyar olması ve değişik pozisyonlarda kaynak 

yapılabilmesi en büyük avantajlarındandır. Günümüzde, elektrik ark kaynağı, makine, gemi, 

yapı ve benzeri imalat ve onarım alanlarında geniş bir kullanıma sahiptir.  

Elektrik ark ve oksijen kaynaklarında ısının fazla olmasından dolayı kimyasal ve fiziksel 

değişmeler diğer yöntemlerle kıyaslandığında daha çok meydana gelmektedir. Elektrik ark 

kaynağında meydana gelen yaklaşık 4500C sıcaklık kaynak banyosundan iş parçasına 

yayılmaktadır. Yüksek sıcaklıklara ulaşan iş parçasında hızlı soğuma oluştuğunda çarpılma 

oluşur. Elektrotların örtülü yapılmasının bir sebebi de kaynak bölgesinin yavaş soğumasını 

sağlamaktır. Özellikle kaynaktan sonra sıcak olan iş parçasının su ile soğutulmaması 

gerekmektedir [7]. 

 Oksi Gaz Kaynağı 

a) b) c) 
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Oksi-gaz kaynağı; yakıcı gaz olarak kullanılan oksijenin yanıcı gazlarla meydana getirdiği 

karışımın üfleç ucunda yanmasıyla oluşan kaynak alevi ile yapılan bir ergitme kaynak türüdür. 

Oksi-gaz kaynağında, yanıcı gaz olarak değişik gazların kullanımı mümkündür ancak yakıcı 

gaz olarak sadece oksijen gazı kullanılır. Kaynak işleminin adı buradan gelmektedir. Elektrik 

ark ve oksijen kaynaklarında ısının fazla olmasından dolayı kimyasal ve fiziksel değişmeler 

diğer yöntemlerle kıyaslandığında daha çok meydana gelmektedir. Elektrik ark kaynağında 

meydana gelen yaklaşık 4500C sıcaklık kaynak banyosundan iş parçasına yayılmaktadır. 

Yüksek sıcaklıklara ulaşan iş parçasında hızlı soğuma oluştuğunda çarpılma oluşur. 

Elektrotların örtülü yapılmasının bir sebebi de kaynak bölgesinin yavaş soğumasını 

sağlamaktır. Özellikle kaynaktan sonra sıcak olan iş parçasının su ile soğutulmaması 

gerekmektedir [8]. 

 Kaynak Simülasyonu  

Öğrencilerin teorik konulara kıyasla uygulama alanında bilgi düzeylerinin yetersiz 

görülmektedir. Bu eksikliği gidermek amacıyla uygulamaya yönelik simülasyon cihazları 

kullanılmaktadır. ATEM, Metal Teknolojisi alanında öğrencilere teorik bilgilerin yanında 

kaynak uygulamasının öğretilebilmesi adına kaynak simülasyon cihazı bulunmaktadır. Bu 

makinede öğrenciler teorik dersler ve uygulama dersleri arasında becerilerini gerçekçi sanal 

ortamda geliştirebilmektedirler. Bu simülasyon makinesinde bulunan VR (Sanal Gerçeklik) 

maskesi ile öğrenciler kendini bir kaynak laboratuvarında ya da farklı mekanlarda kaynak 

yapıyormuş gibi hissedebiliyorlar. VR sanal ortam simülasyonuyla, öğrencinin yaptığı işe ve 

uygulamaya tam olarak konsantre olması sağlanır. ATEM Metal Teknolojisi alanında bulunan 

kaynak simülasyon makinesini Şekil 5’de gösterilmiştir. Bu sistem sayesinde; geleneksel 

kaynak eğitimlerindeki gibi herhangi bir malzeme ve enerji kaybı oluşmadan öğrencilerin 

kaynak kabiliyetinin arttırılması mümkün olmaktadır. Kaynakçılar, iyi bir kaynak uygulaması 

gerçekleştirebilmek için ortam, ses ve hissetme duygularıyla edindikleri bilgilerden 

faydalanarak simülasyonda elde ettikleri ipuçlarını ve tecrübeleri gerçek kaynak 

uygulamalarında kolay ve etkili bir biçimde kullanabilirler. Bu sayede öğrenciler, uygulama 

eksiklerini simülasyon ortamında kolayca giderebilmektedir. 
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Şekil 5. Kaynak simülasyon cihazı. 

Bu sistem farklı kaynak yöntemleri ile çalışma olanağı sağlar ve farklı birleştirme yöntemleri 

mevcuttur. Öğrenciler sistemde bulunan ipuçları sayesinde uygulanan kaynak tekniği ile gerçek 

zamanlı geri bildirim alabilirler. Kaynak teknolojisi dersini veren öğretmenler öğrencinin 

yaptığı sanal kaynak uygulamasını sürekli denetleyebilir. Kaynak metre sayesinde enerji ve 

sanal sarf malzemesi tüketiminin sürekli olarak takip edilmesi mümkündür. Herhangi bir sarf 

malzemesi kullanılmadığı, malzeme atığı oluşmadığı ve kaynak uygulaması sırasında çevreye 

zararlı dumanlar yayılmadığı için çevre dostudur. Öğrenciler yaptıkları kaynakta hatalarını 

görebilir ve bu hatalarının nedenlerini sistem üzerinden öğrenebilirler. Kaynak hataları ve 

kaynak parametreleri ile ilgili örnek simülasyon ekranı Şekil 6’da gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Kaynak parametrelerinin simülasyon ekranında anlık olarak görülmesi ve simülasyon 

cihazının hataları renklerine göre göstermesi. 

a) Yeşil renk; İyi, b) Sarı renk; Orta, c) Kırmızı renk; Kötü. 

Öğrenciler kaynak esnasında, torç açısı, ilerleme hızı, kaynak teli boyu gibi parametreleri 

sistem yardımıyla ayarlayabilir ve burada uygulamalarını geliştirebilirler. Bu sayede gerçek 

kaynak yapmadan önce burada el becerilerini geliştirebilirler. Şekil 7’de simülasyon olarak 

yapılan kaynak işleminden sonra cihazın kaynak sonrası değerlendirmeleri ve kaynak işlemine 

verdiği puan değeri görülmektedir. 
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Şekil 7. Simülasyon cihazında yapılan kaynak işleminden sonra cihazın değerlendirmeleri ve 

verdiği puan. 

Öğrenciler kaynak bitiminde sistem tarafından belirlenen hatalarını görebilirler ve bu hata 

üzerinde çalışabilirler. Buna bağlı olarak kaynak kalitesi ve parametrelere uyum tespit edilir, 

sistem tarafından not verilir.  
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Öğrenci Görüşlerinin Analizi 

 

 

Şekil 8. Kaynağın tanımı sorusunda elde 

edilen veriler. 

Kaynağın tanımı göz önüne alındığında 

verilen cevaplardan öğrencilerin %30 oranı 

ile çok iyi derecede biliyorum düzeyinde, 

%46,7 oranı ile iyi derecede biliyorum 

düzeylerinde konuya hâkimiyetleri 

gözlenmiştir. Bunun yanında %21,7 

oranında orta derecede biliyorum, %1,7 oranı 

ile de hiç bilmiyorum düzeyleri ile 

öğrencilerin yetersizlikleri belirlenmiştir. 

 

Şekil 9. Kaynağın uygulandığı malzeme 

sorusunda elde edilen veriler. 

“Kaynağın uygulandığı (esas) malzemeye 

göre sınıflandırma yapabiliyorum.” sorusuna 

öğrenciler tarafından verilen cevaplardan 

konuya olan hâkimiyet %21,7 oranında çok 

iyi derecede biliyorum seviyesinde 

belirlenmiş, %60 oranında iyi derecede 

biliyorum, %16,7 oranında orta derecede 

biliyorum seviyeleri saptanmıştır. 

Devamında %1,7 oranında hiç bilmiyorum 

seviyeleri yetersizliği gösteren oranlar olarak 

kaydedilmiştir. 

30,00%

46,70%

21,70%
1,70%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz

21,70%

60,00%

17%
1,70%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz
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Şekil 10. Kaynak amacına göre sorusunda 

elde edilen veriler. 

“Kaynağın amacına göre sınıflandırılmasını 

yapabiliyorum.” sorusuna verilen cevaplar 

ile %15 oranı ile çok iyi derecede biliyorum 

seviyesinde, %53,3 oranı iyi biliyorum ve 

%30 oranı orta derecede seviyeleri ile 

yeterlilik oranlarındaki bir miktar düşüş göze 

çarpmaktadır. Bununla birlikte %1,7 

oranında hiç bilmiyorum seviyeleri ortaya 

çıkmıştır. 

 

 

Şekil 11. Elektrik Ark Kaynağı yöntemi 

sorusunda sorusunda elde edilen veriler. 

“Elektrik Ark Kaynağı tekniği” sorusu ile ark 

kaynağı öğrenciler tarafından gözlenmiştir. 

Verilen cevaplardan öğrencilerin %21,7 oranı 

ile çok iyi derecede biliyorum düzeyinde, 

%51,7 oranı ile iyi biliyorum düzeyinde, %25 

oranı ile orta derecede biliyorum 

düzeylerinde konuya hâkimiyetleri 

gözlenmiştir. Sonrasında %1,7 oranı ile de 

hiç bilmiyorum düzeyleri ile öğrencilerin 

yetersizlikleri belirlenmiştir. 

15,00%

53,30%

30%

1,70%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz

21,70%

51,70%

25%

1,70%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz
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Şekil 12. Elektrik Ark Kaynağı uygulaması 

sorusunda elde edilen veriler. 

“Elektrik Ark Kaynağı yapabiliyorum.” ile 

ilgili öğrencilerin %31,7 oranında konuyu 

çok iyi bildikleri, %51,7 oranında ise iyi 

bildiklerini ifade ettikleri 

görülebilmektedir. %15 oranına sahip 

öğrenci grubu ise sadece orta derecede 

biliyorum cevabını işaretlemiştir. Ancak 

Öğrencilerin %1,7 oranı ise hiç bilmiyorum 

cevabını vermişlerdir. 

 

 
 

Şekil 13. Elektrik Ark Kaynağı ekipmanları 

sorusunda elde edilen veriler. 

Elektrik Ark Kaynağı Ekipmanları göz önüne 

alındığında verilen cevaplardan öğrencilerin 

%33,3 oranı ile çok iyi derecede biliyorum 

düzeyinde, %48,3 oranı ile iyi derecede 

biliyorum düzeylerinde konuya hâkimiyetleri 

gözlenmiştir. Bunun yanında %16,7 oranında 

orta derecede biliyorum, %1,7 oranı ile de hiç 

bilmiyorum düzeyleri ile öğrencilerin 

yetersizlikleri belirlenmiştir. 

 

31,70%

51,70%

15%

1,70%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz

33,30%

48,30%

16,7%

1,70%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz
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Şekil 14. Elektrot sorusunda elde edilen 

veriler. 

“Kaynak elektrotları hakkında bilgim var.” 

sorusuna öğrenciler tarafından verilen 

cevaplardan konuya olan hâkimiyet %30 

oranında çok iyi derecede biliyorum 

seviyesinde belirlenmiş, %33,3 oranında iyi 

derecede biliyorum, %33,3 oranında orta 

derecede biliyorum seviyeleri saptanmıştır. 

Devamında %3,3 oranında hiç bilmiyorum 

seviyeleri yetersizliği gösteren oranlar olarak 

kaydedilmiştir. 

 
 

Şekil 16. Kaynak arkı sorusunda elde edilen 

veriler. 

“Kaynak arkı” sorusuna öğrenciler 

tarafından verilen cevaplardan konuya olan 

hâkimiyet %23,3 oranında çok iyi derecede 

biliyorum seviyesinde belirlenmiş, %33,3 

oranında iyi derecede biliyorum, %38,3 

oranında orta derecede biliyorum seviyeleri 

saptanmıştır. Devamında %5 oranında hiç 

bilmiyorum seviyeleri yetersizliği gösteren 

 
  

Şekil 15. Ark üflemesi sorusunda elde edilen 

veriler. 

Ark üflemesi göz önüne alındığında verilen 

cevaplardan öğrencilerin %23,3 oranı ile çok 

iyi derecede biliyorum düzeyinde, %40 oranı 

ile iyi derecede biliyorum düzeylerinde 

konuya hâkimiyetleri gözlenmiştir. Bunun 

yanında %31,7 oranında orta derecede 

biliyorum, %5 oranı ile de hiç bilmiyorum 

düzeyleri ile öğrencilerin yetersizlikleri 

belirlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 17. TIG Kaynağı sorusunda elde edilen 

veriler. 

 

“TIG Kaynağı hakkında bilgim var.” 

sorusuna verilen cevaplar ile %20 oranı ile 

çok iyi derecede biliyorum seviyesindeki 

düşüş, %26,7 oranı iyi biliyorum ve %41,7 

oranı orta derecede seviyeleri ile yeterlilik 

oranlarındaki bir miktar düşüş göze 

çarpmaktadır. Bununla birlikte %11,7 

30,00%

33,30%

33,3%

3,30%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz

23,30%

33,30%

38,30%

5,00%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz

23,30%

40,00%

31,7%

5,00%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz

20,00%

26,70%41,70%

11,70%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz
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oranlar olarak kaydedilmiştir. 

 

oranında hiç bilmiyorum seviyeleri ortaya 

çıkmıştır. 
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Şekil 18. TIG Kaynağı uygulaması 

sorusunda elde edilen veriler. 

“TIG kaynağı yapabiliyorum.” sorusu 

öğrenciler tarafından gözlenmiştir. Verilen 

cevaplardan öğrencilerin %21,7 oranı ile çok 

iyi derecede biliyorum düzeyinde, %26,7 

oranı ile iyi biliyorum düzeyinde, %41,7 

oranı ile orta derecede biliyorum 

düzeylerinde konuya hâkimiyetleri 

gözlenmiştir. Sonrasında %10 oranı ile de hiç 

bilmiyorum düzeyleri ile öğrencilerin 

yetersizlikleri belirlenmiştir. 

 
 

Şekil 20. MIG/MAG Kaynağı sorusunda 

elde edilen veriler. 

MIG/MAG kaynağı tekniği göz önüne 

alındığında verilen cevaplardan öğrencilerin 

%18,3 oranı ile çok iyi derecede biliyorum 

düzeyinde, %40 oranı ile iyi derecede 

biliyorum düzeylerinde konuya 

hâkimiyetleri gözlenmiştir. Bunun yanında 

%31,7 oranında orta derecede biliyorum, 

 
 

Şekil 19. TIG Kaynağı ekipmanları 

sorusunda elde edilen veriler. 

“TIG kaynağı ekipmanlarını tanıyorum.” ile 

ilgili öğrencilerin %16,7 oranında konuyu 

çok iyi bildikleri, %28,3 oranında ise iyi 

bildiklerini ifade ettikleri 

görülebilmektedir. %40 oranına sahip öğrenci 

grubu ise sadece orta derecede biliyorum 

cevabını işaretlemiştir. Ancak öğrencilerin 

%15 oranı ise hiç bilmiyorum cevabını 

vermişlerdir. 

 

 
 

Şekil 21. MIG/MAG Kaynağı uygulaması 

sorusunda elde edilen veriler. 

“MIG/MAG kaynağı yapabiliyorum.” sorusu 

öğrenciler tarafından gözlenmiştir. Verilen 

cevaplardan öğrencilerin %23,3 oranı ile çok 

iyi derecede biliyorum düzeyinde, %35 oranı 

ile iyi biliyorum düzeyinde, %28,3 oranı ile 

orta derecede biliyorum düzeylerinde konuya 

hâkimiyetleri gözlenmiştir. Sonrasında 

21,70%

26,70%41,70%

10,00%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz

18,30%

40,00%

31,70%

10,00%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz

16,70%

28,30%
40,00%

15,00%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz

23,30%

35,00%

28,30%

13,30%

Çok iyi İyi Orta Yetersiz
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%10 oranı ile de hiç bilmiyorum düzeyleri ile 

öğrencilerin yetersizlikleri belirlenmiştir. 

%13,3 oranı ile de hiç bilmiyorum düzeyleri 

ile öğrencilerin yetersizlikleri belirlenmiştir. 
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 Şekil 22. MIG/MAG Kaynağı 

ekipmanları sorusunda elde edilen veriler. 

“MIG/MAG kaynağı ekipmanlarını 

tanıyorum.” ile ilgili öğrencilerin %23,3 

oranında konuyu çok iyi bildikleri, %23,3 

oranında ise iyi bildiklerini ifade ettikleri 

görülebilmektedir. %43,3 oranına sahip 

öğrenci grubu ise sadece orta derecede 

biliyorum cevabını işaretlemiştir. Ancak 

öğrencilerin %10 oranı ise hiç bilmiyorum 

cevabını vermişlerdir. 

 

 
Şekil 1. Oksi-asetilen kaynak uygulaması 

sorusunda elde edilen veriler. 

“Oksi-asetilen kaynağı” sorusu öğrenciler 

tarafından gözlenmiştir. Verilen cevaplardan 

%13,3 oranı ile çok iyi derecede biliyorum 

düzeyinde, %38,3 oranı ile iyi biliyorum 

düzeyinde, %36,7 oranı ile orta derecede 

biliyorum düzeylerinde konuya 

hâkimiyetleri gözlenmiştir. Sonrasında 

%11,7 oranı ile de hiç bilmiyorum düzeyleri 

ile öğrencilerin yetersizlikleri belirlenmiştir. 

 
Şekil 23. Oksi-asetilen kaynağı sorusunda 

elde edilen veriler. 

Oksi-asetilen kaynağı tekniği göz önüne 

alındığında verilen cevaplardan öğrencilerin 

%16,7 oranı ile çok iyi derecede biliyorum 

düzeyinde, %28,3 oranı ile iyi derecede 

biliyorum düzeylerinde konuya hâkimiyetleri 

gözlenmiştir. Bunun yanında %46,7 oranında 

orta derecede biliyorum, %8,3 oranı ile de hiç 

bilmiyorum düzeyleri ile öğrencilerin 

yetersizlikleri belirlenmiştir. 

 
Şekil 25. Oksi-asetilen ekipmanları 

sorusunda elde edilen veriler. 

“Oksi-asetilen kaynağı ekipmanlarını 

tanıyorum.” ile ilgili öğrencilerin %11,7 

oranında konuyu çok iyi bildikleri, %41,7 

oranında ise iyi bildiklerini ifade ettikleri 

görülebilmektedir. %35 oranına sahip öğrenci 

grubu ise sadece orta derecede biliyorum 

cevabını işaretlemiştir. Ancak öğrencilerin 

%11,7 oranı ise hiç bilmiyorum cevabını 

vermişlerdir. 
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Şekil 26. Kaynak Üfleçleri sorusunda elde 

edilen veriler. 

Kaynak üfleçleri göz önüne alındığında 

verilen cevaplardan öğrencilerin %20 oranı 

ile çok iyi derecede biliyorum düzeyinde, 

%38,3 oranı ile iyi derecede biliyorum 

düzeylerinde konuya hâkimiyetleri 

gözlenmiştir. Bunun yanında %33,3 

oranında orta derecede biliyorum, %8,3 oranı 

ile de hiç bilmiyorum düzeyleri ile 

öğrencilerin yetersizlikleri belirlenmiştir. 

 

 
 

Şekil 28. Elektrik direnç kaynağı sorusunda 

elde edilen veriler. 

Elektrik direnç kaynağı göz önüne 

alındığında öğrencilerin %21,7 oranı ile çok 

iyi derecede biliyorum düzeyinde, %53,3 

oranı ile iyi derecede biliyorum düzeylerinde 

konuya hâkimiyetleri gözlenmiştir. Bunun 

yanında %20 oranında orta derecede 

biliyorum, %5 oranı ile de hiç bilmiyorum 

 
 

Şekil 27. Kaynak alevi sorusunda elde edilen 

veriler. 

Kaynak alevi göz önüne alındığında verilen 

cevaplardan öğrencilerin %18,3 oranı ile çok 

iyi derecede biliyorum düzeyinde, %38,3 

oranı ile iyi derecede biliyorum düzeylerinde 

konuya hâkimiyetleri gözlenmiştir. Bunun 

yanında %25,0 oranında orta derecede 

biliyorum, %18,3 oranı ile de hiç bilmiyorum 

düzeyleri ile öğrencilerin yetersizlikleri 

belirlenmiştir. 

 

Şekil 29. Elektrik direnç kaynağı uygulaması 

sorusunda elde edilen veriler. 

“Elektrik direnç kaynağı.” sorusu öğrenciler 

tarafından gözlenmiştir. Verilen cevaplardan 

öğrencilerin %20 oranı ile çok iyi derecede 

biliyorum düzeyinde, %56,7 oranı ile iyi 

biliyorum düzeyinde, %18,3 oranı ile orta 

derecede biliyorum düzeylerinde konuya 

hâkimiyetleri gözlenmiştir. Sonrasında %5 

oranı ile de hiç bilmiyorum düzeyleri ile 

öğrencilerin yetersizlikleri belirlenmiştir. 
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düzeyleri ile öğrencilerin yetersizlikleri 

belirlenmiştir. 
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Şekil 30. Elektrik direnç kaynağı 

ekipmanları sorusunda elde edilen veriler. 

 

“Elektrik direnç kaynağı ekipmanlarını 

tanıyorum.” ile ilgili öğrencilerin %11,7 

oranında konuyu çok iyi bildikleri, %65 

oranında ise iyi bildiklerini ifade ettikleri 

görülebilmektedir. %16,7 oranına sahip 

öğrenci grubu ise sadece orta derecede 

biliyorum cevabını işaretlemiştir. Ancak 

öğrencilerin %6,7 oranı ise hiç bilmiyorum 

cevabını vermişlerdir. 

 

 

 
 

Şekil 32. Kaynak ağızları sorusunda elde 

edilen veriler. 

Kaynak ağızlarının hazırlanması göz önüne 

alındığında verilen cevaplardan öğrencilerin 

%23,3 oranı ile çok iyi derecede biliyorum 

düzeyinde, %51,7 oranı ile iyi derecede 

biliyorum düzeylerinde konuya 

hâkimiyetleri gözlenmiştir. Bunun yanında 

 
Şekil 31. Kaynak makinelerinde kesme 

sorusunda elde edilen veriler. 

 

“Kaynak makineleri ile kesme 

yapabiliyorum.” ile ilgili öğrencilerin %28,3 

oranında konuyu çok iyi bildikleri, %45 

oranında ise iyi bildiklerini ifade ettikleri 

görülebilmektedir. %20 oranına sahip öğrenci 

grubu ise sadece orta derecede biliyorum 

cevabını işaretlemiştir. Ancak öğrencilerin 

%6,7 oranı ise hiç bilmiyorum cevabını 

vermişlerdir. 

 

 
Şekil 33. Kaynak pozisyonları sorusunda 

elde edilen veriler. 

Çeşitli kaynak pozisyonları ve kaynak 

bağlantıları göz önüne alındığında verilen 

cevaplardan öğrencilerin %25 oranı ile çok 

iyi derecede biliyorum düzeyinde, %45 oranı 

ile iyi derecede biliyorum düzeylerinde 

konuya hâkimiyetleri gözlenmiştir. Bunun 

yanında %26,7 oranında orta derecede 

biliyorum, %3,3 oranı ile de hiç bilmiyorum 

düzeyleri ile öğrencilerin yetersizlikleri 
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%21,7 oranında orta derecede biliyorum, 

%3,3 oranı ile de hiç bilmiyorum düzeyleri 

ile öğrencilerin yetersizlikleri belirlenmiştir. 

belirlenmiştir. 
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Şekil 34. Kaynak hataları ve giderilmesi 

sorusunda elde edilen veriler. 

“Başlıca kaynak hatalarının sebepleri ve 

giderilmesi hakkında bilgim var.” ile ilgili 

öğrencilerin %25 oranında konuyu çok iyi 

bildikleri, %50 oranında ise iyi bildiklerini 

ifade ettikleri görülebilmektedir. %23,3 

oranına sahip öğrenci grubu ise sadece orta 

derecede biliyorum cevabını işaretlemiştir. 

Ancak öğrencilerin %1,7 oranı ise hiç 

bilmiyorum cevabını vermişlerdir. 

 

 
 

Şekil 36. Kaynak sonundaki işlemler 

sorusunda elde edilen veriler. 

“Kaynak işlemi bittiğinde yapılması 

gerekenleri biliyorum.” ile ilgili öğrencilerin 

%38,3 oranında konuyu çok iyi bildikleri, 

%50 oranında ise iyi bildiklerini ifade 

ettikleri görülebilmektedir. %10 oranına 

sahip öğrenci grubu ise sadece orta derecede 

biliyorum cevabını işaretlemiştir. Ancak 

öğrencilerin %1,7 oranı ise hiç bilmiyorum 

 

 
Şekil 35. Kaynakta iş sağlığı ve güvenliği 

sorusunda elde edilen veriler. 

“Kaynakta iş sağlığı ve güvenliği kurallarını 

biliyorum.” ile ilgili öğrencilerin %28,3 

oranında konuyu çok iyi bildikleri, %61,7 

oranında ise iyi bildiklerini ifade ettikleri 

görülebilmektedir. %8,3 oranına sahip 

öğrenci grubu ise sadece orta derecede 

biliyorum cevabını işaretlemiştir. Ancak 

öğrencilerin %1,7 oranı ise hiç bilmiyorum 

cevabını vermişlerdir.  
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cevabını vermişlerdir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Anket sonucunda Teknik Lise kapsamında eğitim alan öğrencilerin teorik bilgiye daha hâkim 

olduğu, uygulama bilgisi ve teknik bilgiye kısmen hâkim olduğu görülmüştür. Bu sonuç, 

Teknik Lise öğrencilerinin uygulama (atölye) derslerini daha az görmesinden dolayı 

kaynaklanmaktadır. Endüstri meslek lisesi kapsamında eğitim alan öğrencilerin uygulama ve 

teknik bilgilerinin daha yüksek olduğu ancak teorik bilgilere kısmen hâkim olduğu veya teorik 

bilgilerin hiç bilinmediği anketler sonucunda görülmüştür. 

Sınıf bazında değerlendirilme yapıldığında 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin anket verilerini 

düşürdüğü gözlemlenmiştir. 4. Sınıf öğrencilerinin verdiği yanıtlar incelendiğinde seviye olarak 

çok iyi-iyi seviyede oldukları görülmektedir. Anket verilerine göre öğrencilerin temel kaynak 

bilgilerinin dışında ileri seviye teorik kaynak bilgilerinin yetersiz olduğu, iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda hem teorik hem de uygulama olarak öğrencilerin yetersiz olduğu görülmektedir. 

Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise’de Metal Teknolojisi Alanında eğitim alan öğrencilerin 

gelişmiş kaynak teknolojileriyle ilgili güncel eğitim almaları gerektiği araştırma sırasında ve 

anket sonuçlarında görülmüştür. 

Öğrenci eğitim programına; İş Sağlığı ve Güvenliği, Metalurji ve Malzeme Bilimi üzerine temel 

dersler eklenmesi öğrencilerin metal teknolojisi alanında gelişimi için faydalı olacaktır. 

Öğrenciler tarafından verilen cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde teorik, uygulama ve 

teknik bilgi bakımından öğrencilerin orta-iyi seviyede olduğu görülmüştür. Anket sırasında 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
289 

yapılan incelemelerde ve anket sonuçlarında görüldüğü üzere Endüstri Meslek Lisesi eğitimi 

alan öğrencilerin teknisyenliğe daha uygun olduğu, Teknik Lise eğitimi alan öğrencilerin ise 

üniversite eğitimi almak üzere sonrasında ise Teknik Mühendis olmaya daha uygun olduğu 

görülmüştür. 

Teşekkür 

Anket sorularının öğrencilere dağıtılması ve araştırmanın yapılmasına yardımcı olan Aksaray 

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Metal Teknolojisi Alanı öğretmenlerine ve anket verilerinin 

toplanması hususunda yardımcı olan değerli arkadaşım Furkan Fatih Keser’e teşekkürlerimi 

sunarım. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF WORK ACCIDENTS OCCURRING IN ALUMINUM 

MATERIAL STORAGE 
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OZKURTY. B 

Marmara University 

 

Abstract 

Aluminum is the favorite metal for both engineers and designers. However, with its smooth, 

aesthetic and elegant appearance, it ensures that it is a sought after material for many products, 

including mobile phones and computers. 

The world's aluminum trade volume exceeded $ 300 billion. In addition, it is a material that has 

a high raw material movement throughout the world due to the fact that it constitutes a part or 

raw material of many products used in daily life. 

Because aluminum creates raw materials for many products, it requires many activities in the 

areas of transportation, loading and unloading and storage of this product. Due to the packaging 

form and weight of the product, many undesirable dangerous situations and accidents are 

encountered in the transportation processes and especially in the storage areas. 

In this study, based on the accidents and undesired situations, the results and the findings are 

evaluated by evaluating the existing statistical data about the steps to be taken in order to 

prevent the occurrence of accidents in the storage periods. 

 

Keywords: Aluminum, accidents at work, storage, material storage, occupational diseases 

 

 

ALÜMİNYUM MALZEME DEPOLAMALARDA MEYDANA GELEN İŞ 

KAZALARININ İSTATİSTİKİ ANALİZİ 

 

Özet 

Alüminyum, sadece mühendisler tarafından değil tasarımcılar tarafından da tercih edilen bir 

malzemedir. Düzgün, estetik ve şık görünüşü ile cep telefonları, tabletler bilgisayarlar da dahil 

olmak üzere birçok üründe kullanımı yaygındır. 

Dünya alüminyum ticaret hacminin 300 milyar dolarları aşmış olmasının yanı sıra gündelik 

hayatta birçok kullanılan ürünün ham maddesini ya da bir kısmını oluşturmasından dolayı 

dünya genelinde çok yüksek ham madde hareketi olan bir malzemedir. 

Alüminyumun birçok ürün için ham madde oluşturması nedeni ile bu ürünün nakliye, yükleme 

ve boşaltma ve depolama alanlarında birçok faaliyetlerin gerçekleştirilmesini gerektirmekte. 
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Ürününün ambalaj şekli ve ağırlığı nedeni ile nakliye süreçlerinde ve özellikle depolama 

alanlarında birçok istenmeyen tehlikeli durum ve kazalar ile karşılaşılmaktadır. 

Meydana gelen kazalar ve istenmeyen durumlardan yola çıkarak özellikle depo sürelerinde 

kazaların meydana gelmesinin önüne geçebilmek adına hangi adımların atılabileceği 

konusunda mevcut istatistiki verilerin değerlendirmesi yapılarak tespit edilen bulgular ile 

öneriler sıralanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, iş kazaları, depolama, malzeme depolama, meslek 

hastalıkları 

GİRİŞ 

Türkiye, özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla, iş sağlığı ve güvenliği konusunda adım atmakta 

geç kalmış bir ülkedir. 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 20.06.2012’de resmi 

gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013 itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa olan işyerlerine 

iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorunlu kılınmıştır [1,2]. Bu kanun ülkemizin iş sağlığı 

ve güvenliği ile ilgili ilk kanunudur. 6331 sayılı iş kanunundan önce 4857 sayılı “İş Kanunu” 

içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kısımlar mevcuttur. 6331 sayılı İSG Kanunu’nu ile 

birlikte bu kısımlar yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye, iş kazaları yönünden sicili bozuk bir 

ülkedir. 2005-2017 yılları arasında ülkemizde meydana gelen iş kazalarının sayısı Tablo 1’de, 

grafik dağılımı ise Şekil 1’de gösterilmiştir [3].  

 

Tablo 1. 2005-2017 yılları arası Türkiye’de meydana gelen iş kazası sayısı [3]. 

Yıl Kaza Sayısı 

2005 73.932 

2006 79.027 

2007 80.602 

2008 72.963 

2009 64.316 

2010 62.903 

2011 69.227 

2012 74.871 

2013 191.389 

2014 221.336 

2015 241.547 

2016 286.068 

2017 359.653 
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Şekil 1. 2005-2017 yılları arası Türkiye’de meydana gelen iş kazası sayısının grafiksel 

dağılımı [3]. 

2013 yılında iş kazası sayısında meydana gelen artışın sebebi iş kazası bildirimlerinin zorunlu 

hale gelmesidir. 2013 yılından önce sadece resmi işlemleri tamamlanan kazalar istatistiklere 

geçerken 2013 yılından sonra işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmadan bildirimi 

yapılan tüm iş kazalarının istatistiği tutulmaya başlanmıştır. [1-3] 

Alüminyum, tabiatta en çok bulunan metallerden birisidir. Alüminyum, esnek yapıda olma, 

tekrar kullanılabilme, ve düşük yoğunluk özelliklerinden dolayı endüstride çelikten sonra en 

yaygın kullanılan metaldir. Bu özelliklerinin yanı sıra alüminyumun işlevselliği, kolay 

işlenebilirliği ve ekonomiklik gibi özellikleri de alüminyum metalinin endüstride kullanımının 

artarak devam edeceğini göstermektedir [4]. Tablo 2’de alüminyum alaşımları ve çeşitli 

metallerin spesifik çekme değerleri verilmiştir [5]. 

Tablo 2. Alüminyum alaşımı ve çeşitli metal alaşımlarının çekme mukavemeti değerleri [5]. 

Malzeme Çekme Mukavemeti [(N/mm2)/(gr/cm3)] 

Alüminyum Alaşımı 

(AlZn6MgCu) 
170-220 

Magnezyum Alaşımları  41-160 

Titanyum Alaşımları 38-290 

Çelik-HX 180 (NiMoCo) 

alaşımı 
159-200 

Demir metaline göre 3 kat daha hafif olan alüminyum, alaşımlama işlemi yapılarak çelik 

malzemelerin veya demir malzemelerin mekanik özellik değerlerine ulaşabilmektedir. Çeşitli 

alaşım elementleri ilave edildikten sonra alüminyum alaşımları otomotiv, havacılık ve uzay gibi 

alanlarda düşük ağırlık yüksek mukavemet sağladığından dolayı kullanım alanı bulmaktadır 

[4,6]. Literatürde bazı alüminyum alaşımlarının akma sınırı değerlerinin 500 MPa değerini 

geçtiği görülmektedir, bu değer pek çok çelik türünün akma sınır değerinden yüksektir [5]. 
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Teknolojinin, küresel ısınmanın, insan nüfusunun ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte 

alüminyum kullanım oranı da artmaktadır. Dünyada alüminyum ticaret hacmi 2010 yılı itibari 

ile 292.7 milyar dolar gibi büyük bir rakama ulaşmıştır. Türkiye ise 4,4 milyar dolarlık ticaret 

hacmi ile dünya alüminyum ticaret hacminde %1,5’luk pay almıştır 7. 

Ayrıca, alüminyum malzemesinin sağladığı düşük hafiflik özelliği çok büyük oranda pozitif 

yönde çevresel etkiye sahiptir. Başta taşımacılık olmak üzere birçok endüstride ağırlığın 

azaltılması ile yakıt tüketimi ve çevre kirliliğini azaltır.   Alüminyumun bu özelliği mühendislik 

konuları açısından çok önemlidir [4].  

Alüminyum, estetik, şık görünüşü ve yüzey düzgünlüğü özellikleri ile tasarımcıların da 

dikkatini çekmeyi başarmıştır. Tasarımcılar, alüminyum malzemesinin estetik özelliklerini 

kullanarak bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi teknolojik ürünlerde kullanmaya başlamışlardır 

[8]. 

Üretimi ve kullanım alanı oldukça yaygın olan alüminyum metalinin dezavantajı olarak 

işlenmeden önce, depolanması, taşınması ve elleçlenmesi sırasında birçok iş kazası meydana 

gelmektedir [9]. 

Bu iş kazalarının başında; 

Depolanma, taşıma ve elleçleme sırasında çalışanın üzerine malzeme düşmesi, 

Malzemenin değerli olmasından dolayı depolama sırasında yaşanılan hırsızlık olayları [10]. 

Bu çalışmada, genel bilgiler bölümünde sektöre ilişkin temel bilgiler paylaşılmıştır. Bunun yanı 

sıra doğru ve yanlış yapılan uygulamalardan görsel örnekler verilmiştir. Sonuç̧ ve öneriler 

bölümünde ise SGK İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinden elde edilen bilgilerin 

değerlendirilmesi ve araştırmalar sonucu elde edilen veriler paylaşılarak sektör için en önemli 

tehlike kaynakları ve bu tehlikelere ilişkin çözüm önerileri belirlenmiştir. 

GENEL BİLGİLER 

Alüminyum Sanayi 

Alüminyum Malzemesinin Bulunması ve Dünya’da Alüminyum Sanayi 

Alüminyum tarihsel açıdan incelendiğinde ilk olarak 1808 yılında İngiltere’de metal haline 

getirilmiştir. Alüminyumun bulunmasından sonra endüstriyel oranda üretimi ancak 78 yıl sonra 

elektroliz yönteminin geliştirilmesiyle mümkün olmuştur. Alüminyum malzemesi endüstriyel 

olarak 1886 yılında elektroliz yöntemi ile üretilmeye başlamıştır. Elektroliz yöntemi 

günümüzde halen kullanıldığından dolayı 1886 yılı alüminyum endüstrisinin başladığı yıl 

olarak dünyaca kabul görmektedir. Alüminyumun verimli olarak kullanımı ise 1895 yılında 

başlamıştır [11]. Şekil 2’de alüminyum malzemesinin dünyada üretiminin bölgesel dağılımı 

verilmiştir [12,13].  
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Şekil 2. 2016 yılı itibariyle dünya alüminyum üretiminin bölgesel dağılımı [12,13]. 

 

Alüminyum pazarındaki stratejilerin daha iyi anlaşılabilmesi açısından alüminyum değer 

zincirini iyi okumak ve değerlendirmek gerekmektedir. Şekil 2’de alüminyum değer zinciri 

gösterilmiştir [14]. 

 

Şekil 3. Alüminyum değer zinciri [14]. 

 

Yurtdışından ülkemize ithal edilen alüminyum malzemelerin büyük çoğunluğu birincil-ikincil 

alüminyum ve yarı mamul alüminyum şeklinde depo ve antrepolarda depolanmaktadır.  

Türkiye’de Alüminyum Sanayi 

Ülkemizde alüminyum metalinin aktif olarak kullanımı 1950’li yıllarda başlamıştır. 1950’li 

yıllardan itibaren ülkemizde alüminyum, inşaat sektörü, mutfak gereçleri ve elektrik enerjisinin 

naklinde kullanılan iletkenlerin yapımında kullanılmıştır. Gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında 

ülkemiz alüminyum metali ile 50 yıl sonra tanışmıştır. 1956’lı yıllarda küçük çaplı atölye ve 

küçük çaplı üretim merkezlerinde yaklaşık 100 ton alüminyum üretimi olduğu bilinmektedir. 

1960’lardan itibaren, uzun süre dayanıklı ürünlerin üretimi ve otomotiv sektöründe yaşanılan 

gelişmeler ile birlikte ülkemizde alüminyum üretimi hızla artış göstermiştir. 1967 yılında Eti 

Alüminyum A.Ş.'nin iştiraki Seydişehir Alüminyum Tesisleri ülkemizde alüminyum metali 
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üretimine başlamıştır. Tesise, 1970’li yıllardan itibaren çeşitli ünitelerin eklenmesiyle fabrika 

sürekli olarak gelişim gösterdi. 1980'li yıllarda yaşanan enerji krizleri nedeniyle kapasitede 

dalgalanmalar yaşandı. 1985 yılında enerji krizi sorununun çözülmesiyle birlikte kapasite %100 

geri kazanılmıştır. Ülkemizdeki, özel sektör alüminyum üreticisi kuruluşları yarı ya da uç ürün 

(işlenmiş alüminyum) üretimi yapmaktadır [11].  

 

Alüminyum Malzemesi Kullanım Alanları 

Endüstride, mühendisler ve tasarımcıların çeşitli metaller yerine alüminyumu tercih etmesi 

üretim oranının diğer metallere göre daha fazla arttığını göstermektedir. Teknolojinin gelişme 

paralelinde alüminyum kendisine yeni kullanım alanları bulmakta, üretim metotları, ürün 

tasarımı ve kalite kontrol için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilerek devam edilmektedir [4].  

Ülkemizin alüminyum üretim kapasitesi Avrupa kıtasının toplam üretim kapasitesi miktarına 

eşittir. Türkiye alüminyum üretim kapasitesi açısından dünyada ilk 10’da yer almaktadır. 

Ancak, kişi başı alüminyum tüketim oranları incelendiğinde Avrupa’da  kişi başına tüketim 25-

30 kg arasındayken ülkemizde 15-20 kg arasındadır. Şekil 4’de yıllara göre Türkiye’de kişi başı 

alüminyum tüketimi, Şekil 5’de ise 2015 yılında ülkelerin kişi başı alüminyum tüketimi 

gösterilmiştir [15]. 

 

Şekil 4. Kişi Başı Alüminyum Tüketimi – Türkiye (kg) [15]. 
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Şekil 5. Dünya kişi başı alüminyum tüketim ortalaması ve çeşitli ülkelerde kişi başı 

alüminyum tüketimi (2015, kg) [15]. 

 

Lojistik 

Depolama 

Lojistik operasyonlar bakımından depolar antrepo ve serbest depo olmak üzere iki başlık altında 

incelenebilir [9]. Şekil 6’da lojistik bir depo fotoğrafı gösterilmiştir [16]. 

 
Şekil 6. Lojistik Depo [16]. 

 

Antrepo 

Firmalar tarafından yurt dışına ürün gönderildiğinde veya yurtdışından ürün alındığında 

yapılması gereken işlemler vardır. Nakliye olacak ürünlerin, gerekli işlemler tamamlanana 

kadar depolanması gerekmektedir. Ara depolama olarak kullanılan bu depolar gümrük 

binalarına yakın konumda bulunur. Bu depolara antrepo depo denir. Antrepo depoya konulan 

ürünlerin vergisi henüz ödenmemiş ve gerekli işlemleri tamamlanmamıştır. Malların vergisi 
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ödeninceye ve gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar ürünler bu depolarda bekletilir.  Antrepo 

depoda bulunan ürünler ticari ürün olarak geçmektedir [9]. 

Antrepo Tipleri; 

Antrepo depoları kendi içerisinde 6 farklı çeşide ayrılmaktadır [9]. Antrepo depo türleri aşağıda 

açıklanmıştır [9].  

 

A Tipi 

Bu genel antrepo tipinde işletici depoda bulunan ürünlerde herhangi bir noksanlık bulunması 

durumunda gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür. Eşya bu antrepolara konulduğunda 

işletmecileri de kira kazancı elde ederler. 

B Tipi 

B tipi antrepolarda ise kullanıcı eşyadan sorumludur. Antrepo işleticisine sınırlı ölçüde 

sorumluluk verilir. Eğer gümrük idaresi izin verirse B tipi antrepodaki ürün gümrüğe sunulmaz. 

C Tipi 

C tipi antrepolar özel antrepolardır. İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişidir. Buraya konulan 

eşyaların eşya listesinde belirtilen eşyalar dışında olmaması gerekmektedir. 

D Tipi 

D tipi antrepolarda da işletici ve kullanıcı aynı kişidir. Buradaki ürünlerin gümrüğe sunulmasına 

gerek olmadan işlem yapabilme imkanı vardır. Eşya listesi haricinde bu antrepoya ürün 

konulabilir ancak gümrükler genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. 

E Tipi 

E tipinde de işletici ve kullanıcı aynı kişidir. Depolama yeri olmadan da işlemler 

yapılabilmektedir. Burada antrepo stok defteri tutulmaktadır. 

F Tipi 

F tipi antrepolar gümrük idareleri tarafından işletilmektedir. Genel antrepolar olarak geçer. 

Geçici depolama yerleri F tipi antrepo olarak kullanılabilmektedir. 

Serbest Depo 

Gümrük işleri tamamlanmış emtiaların muhafaza edildiği gerektiğinde satışa hazırlandığı, bayi 

ağlarını ya da müşterilere dağıtım organizasyonlarının yapıldığı serbest depolardır [17].  

Depo Ekipman, Araç ve Alanlar 

Alüminyum malzemelerin ağırlıkları nedeni ile depolama alanları olarak raflı alanlar yerine 

depo kapalı / açık zeminleri kullanılmaktadır. Bununla beraber kullanılan tavan vinci, vinç ve 

forkliftler kapasite olarak taşınacak malzemenin özelliklerine uygun olarak belirlenir. Fakat 

kaldırma ekipmanların kapasiteleri belirlenirken taşınacak ürünün ağırlığı ve taşıma şekli 

belirleyici olmaktadır. 
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Şekil 7. Alüminyum rulo taşıma ekipmanı 

 
Şekil 8. Alüminyum rulo taşıma ekipmanı 

 
Şekil 9. Alüminyum billet taşıma ekipmanı 
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Şekil 2. Alüminyum külçe taşıma ekipmanı  

 
Şekil 3. Alüminyum ingot taşıma ekipmanı. 

Yük İstifleme 

Depo alanlarının verimli kullanımı için yüklerin istif tabir edilen üst üste konması kaçınılmaz 

bir durumdur. Ancak bu durum hem yüklere zarar vermesi hem de yıkılma tehlikesi sebebiyle 

tehlikeler arz etmektedir. Bunun için raf sistemleri geliştirilmiştir. Raf sistemleri ile yüklerin 

birbirleri üzerine konulmasından kaçınılmakta böylece hem yükün zarar görmesi 

engellenmekte hem de devrilme riski azaltılmaktadır [18].  

Raf sistemleri de kendi içlerinde gruplandırılmaktadır. Bu gruplar sırt sırta, ikili derinlikte, tek 

paletli, içine girilebilir ve kayar olarak sıralanabilir.  

Rafların kullanılmadığı depolarda istif yapılması mecburi ise istif güvenliğine dikkat 

edilmelidir. İstif güvenliği konusunda pek çok hususa dikkat edilmelidir bunlar, istiflenecek 

malzemenin ağırlığı, mukavemeti, esnekliği, katı veya sıvı olması vb. olarak sayılabilir. Bütün 

bu bilgiler bilinerek uygun istif şekli belirlenmelidir. Alimünyum malzemelerin 

depolanmasında raf opsiyonu kullanım alanlarının kapasiteden dolayı sınırlı olması, hızlı giriş 

/ çıkış işlemlerin ürünün raflara zarar verme ihtimaline karşı çok fazla tercih edilmez [18]. 
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Şekil 4. Aliminyum rulo, külçe, billet ve ingot istif şekilleri 

Depolama Operasyonlarında Yaşanan Kazalara Ait İstatistikler 

“Depolama ve ambarlama” meslek gruplarında, 2012 ile 2017 yılları arasında yaşanan iş 

kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin veriler karşılaştırılmıştır. Kullanılan veriler SGK’nın 

2012 ile 2017 yıllarına ilişkin yayınlamış olduğu istatistikler sonucu oluşturulmuştur [3]. 
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Tablo 3. Taşımacılık içim depolama ve destekleyici faaliyetlerde iş göremezlik sürelerine 

(gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları [3]. 

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2) 

52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 

1-Depolama ve ambarlama 

0-Depolama ve ambarlama 

İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları 

Meslek hastalığına 

tutulan sigortalı sayısı 

Yıllar 

Erkek Kadın Toplam 
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2017 1.901 88 178 233 58 992 433 13 28 33 6 112 3.450 625 4.075 2 0 2 

2016 1.354 73 161 170 36 835 290 13 29 19 12 111 2.629 474 3.103 1 0 1 

2015 946 59 126 172 39 855 183 7 13 19 1 79 2.197 302 2.499 5 1 6 

2014 868 33 75 102 32 480 108 3 8 8 4 52 1.590 183 1.773 0 0 0 

2013 707 28 67 85 16 508 1.411 95 4 6 14 2 40 161 1.572 0 0 0 

2012 - - - - - - - - - - - - 1.378 311 1.689 5 0 5 

Yapılan değerlendirmelerde ilgili sektöre ait çalışan sayıları ve buna bağlı olarak yıllar 

içerisinde sektör çalışanlarında herhangi bir istihdam artışı olup olmadığı SGK verilerinden ne 

yazık ki çıkartılamamakta.  

2015 yılından 2017 yılına gelindiğinde depolama ve ambarlama sektöründe meydana gelen 

kaza sayısı neredeyse iki katına çıkmıştır. Şekil 12’de 2012-2017 yılları arasında depolama ve 

ambarlama sektöründe meydana gelen kaza sayısı verilmiştir [3]. 
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Şekil 5. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan "Depolama ve 

Ambarlama" sektöründe iş kazası geçiren ve meslek hastalığına tutulan sigortalı sayılarının 

yıllara göre dağılımı, 2012-2017 [3]. 

Yıllar içerisinde depolama ve ambarlama sektöründe hızla artan kaza sayısı yine aynı sektör 

içerisinde yaşanan iş kazaları sonucu meydana gelen ölüm sayılarında bir azalma görülmüştür.  

 

Şekil 13’de ölüm sayılarının yıllara göre dağılımı gösterilmiştir [3]. 

 
Şekil 6. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan, "Depolama ve 

Ambarlama" sektöründe, yıl içinde iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölenlerin sayılarının 

yıllara göre dağılımı, 2012-2016 [3]. 

2013 ve 2016 yılları arasında depolama ve ambarlama sektöründe iş kazası geçiren sigortalıların 

iş göremezlik süreleri Şekil 14’te verilmiştir. Tablo da yer alan verilerden görülebileceği gibi 
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meydana gelen kazaların etkileri ya çok hafif (kaza günü – çalışır) ya da çok ağır (5+ gün iş 

göremez) şeklinde yaşanmaktadır [3]. 

 
Şekil 7. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan, depolama ve 

ambarlama sektöründe iş kazası geçiren sigortalıların iş göremezlik sürelerine (gün) göre 

yıllara dağılımı, 2013-2016 [3]. 
 

Malzeme Türüne Göre İstiflemede Uyulması Gereken Temel Kurallar 

Rulo 

Rulo şeklinde depolanan alüminyumlar ile ilgili önemli konuların başında yüksek ağırlıkları 

gelmekte. Depolama alanların buna göre güvenli çalışma alanlarını yaratılabileceği şekilde 

dizayn edilmesi büyük önem taşımakta. Şekil 15’de alüminyum rulolar için hazırlanan beton 

bariyerler gösterilmiştir. 

 

2013 2014 2015 2016

Kaza Günü (Çalışır) 802 976 1129 1644

Kaza Günü (İşgöremez) 32 36 66 86

2 73 83 139 190

3 99 110 191 189

4 18 36 40 48

5+ 548 532 934 946
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Şekil 8. Alüminyum rulolar için hazırlanan beton bariyerler 

Rulolar zemine tek sıra şeklinde istiflenebilecekleri gibi zaman zaman üst üste istiflenmeleri 

mümkündür. Her iki tip istifleme yönteminde rulonun sabitlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bunun için üçgen takoz destekler kullanılmaktadır. Takozlamada dikkat edilmesi gereken 

önemli noktaların başında takozların uzun tarafından yapılması gerektiğidir. Şekil 16 ve Şekil 

17’de takoz koyma işlemine ait hatalı ve doğru uygulama örnekleri gösterilmiştir. 

                         
Şekil 9. a) Takozlanmamış rulo, b) Üçgen takoz yapılmış rulo. 

 
Şekil 17. a) Yanlış takozlama, b) Doğru takozlama 

Takozlama esnasında dikkat edilmesi gereken ek konular; 

Ruloların her iki tarafına en az iki adet takoz yerleştirilmelidir. Şekil 21’de örnek uygulama 

gösterilmiştir. 

a) b) 

a) b) 
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Zemin şartlarının depolamaya uygunluğu kontrol edilmeli.  Yağ dökülmüş ya da yağlı 

zeminlerde ruloların sabitlenmesi mümkün olmayabilir. 

Yan yana istiflenen ruloların sabitlenebilmesi için stok başlarına bariyer yapılmalı.  

Stok aralarına kaldırma ekipmanlarının giriş / çıkışları planlanarak uygun çalışma alanları 

bırakılmalıdır. 

 
Şekil 18. İki sıra dizilimde itme kuvveti. 

 
Şekil 19. Rulonun takoz üzerinden tırmanması ya da takozun kayması durumu. 

 
Şekil 20. Doğru istif ve takozlama gösterimi. 
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Şekil 21. Plastik takoz yuvaları ile güvenli depolama örneği. 

Operasyonel süreçlerin tanımlandığı ve değişimlerin olmadığı çalışma alanlarında ruloların 

sabitlenmesi için zeminlere açılacak çepler sayesinde sağlanabilmektedir. Şekil 22’de beton 

rulo kuyu örneği verilmiştir. 

 
Şekil 22. Beton rulo kuyusu ya da çukuru. 

 
Şekil 23. Tavan vinci ile rulo taşınması. 
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Şekil 24. Araç yükleme esnasında güvenli bekleme / çalışma alanlarının belirlenmesi 

 
Şekil 25. Ruloların tavan vinci ile taşınması 

Külçe 

Alüminyum külçelerden kaynaklı kazaların veya istenmeyen durumların çoğunluğu istifin 

dağılması sonucu külçelerin bazıların çalışanların ayaklarına ya da üzerlerine düşmesi ile 

meydana gelmektedir. Şekil 26’da dağınık alüminyum külçe örneği gösterilmiştir. 

 
Şekil 26. Dağınık alüminyum külçeler 

Külçelerin taşınmasında ürünün özelliklerine göre üretici tarafından oluşturulmuş paketleme 

talimatı uyarınca gerekli hazırlıklar yapılır. Şekil 27’de külçe alüminyum paketleme talimatı 

örneği verilmiştir. Bu durum ürünün taşınması esnasında olası zarar görmesi durumuna karşı 

tekrar paketleme yapılması gerekliliği durumlarında aynan kullanılır. 
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Şekil 27. Külçe alüminyum paketleme talimatı örneği 

Paketleme esnasında elle kaldırma sonucu meydana gelebilecek sırt, bel ve kas iskelet sistemi 

rahatsızlıkların önüne geçebilmek adına, külçelerin tanesinin yaklaşık 4-5 kg civarında olduğu 

düşünüldüğünde ayrıca paketleme esnasında çalışanların el ya da ayaklarına külçelerin düşmesi 

sonucu oluşabilecek yaralanmaların önüne geçebilmek adına otomatik külçe alüminyum 

sistemleri kullanılmaktadır. Şekil 28’de külçe alüminyum otomatik paketleme ekipmanı 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 28. Külçe alüminyum otomatik paketleme ekipmanı 

 

Billet 

Billet alüminyumların, depolanması esnasında en sık görülen kazaların başında istifin dağılması 

sonucu çalışanların ürünlerin arasında sıkışması, uzuvların ağır alüminyum billetler arasında 

sıkışması gelmektedir. Şekil 29’da billet halindeki alüminyum gösterilmiştir. 
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Şekil 29. Billet alüminyum 

Depolama esnasında istenmeyen durumların engellenmesi adına temel alınması gereken 

önlemlerin başında ürün stok alanlarının belirlenmesi ve olası araç çarpması sonucu istiflerin 

dağılmasının engellenmesidir.  

Ürünlerin uzunluğundan dolayı forklift operatörlerinin depolama sahası içerisinde ürün ile 

birlikte hareket halinde iken saha içerisinde yer alan diğer çalışan ve ekipmanları çok dikkatli 

gözetmesi gerekmektedir. Ürünün uzunluğundan dolayı yapılacak ufak bir manevra ürünün 

diğer ucunda büyük bir hareket olarak iletilmekte ve etrafta olası bir çalışan ve / veya ekipmana 

hazar verme durumunu arttırmaktadır. Operasyon sahasında çalışanların etkilerinin en aza 

indirgenmesi adına kullanılan otomatik billet alüminyum imalat ve paketleme cihazları 

bulunmaktadır. Şekil 30’da billet alüminyum otomatik üretim ve paketleme sistemi 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 
Şekil 30. Billet alüminyum otomatik üretim ve paketleme sistemleri  
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Depolama ve ambarlama faaliyetlerinde meydana gelen ölümlü kaza sayıları son yıllarda düşüş 

eğiliminde olsa bile meydana gelen iş kazası sayısının ciddi oranda artması konu hakkında ek 

tedbirler alınması gerekliliğini doğurmaktadır. Alüminyum depolamanın en büyük dezavantajı 

ürünlerin tonajları nedeni ile meydana gelecek bir kazanın genellikle yaralanma ya da ölüm ile 

sonuçlanma ihtimalinin yüksek olmasına neden olmaktadır. 

Bu durumun engellenebilmesi için en temel konuların başında personellerin uygun depolama 

kuralları çerçevesinde bilinçlendirilmesi gelmektedir. Bilgilendirmenin daha etkin 

yapılabilmesi adına ilgili ürün gruplarına göre depolama kurallarını belirten talimatların 

oluşturulması ve ilgili çalışanlara bu kuralların aktarılması ve sonrasında yönetim ve ilgili saha 

sorumluları tarafından çalışanlara aktarılan konuların saha uygulamalarının kontrol edilmesi 

önem arz etmektedir. 

Fiziki saha koşulları önemli bir diğer tehlikeli ortam nedenlerin başında gelmektedir. Depolama 

alanlarının fiziki şartlarından zeminlerin depolanacak ağır ve özel malzemeye uygun olduğu 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle çok katlı depolarda üst katların metrekare başına 

kaldırma tonajı kontrol edilmeden istifleme yapılması engellenmelidir. 

Ürünlerin doğru istiflenmesi ilerleyen çalışmalarda olası kazaların engellenmesinde büyük rol 

oynadığı kadar bu ürünlerin depoya alınmasında ve depodan çıkması esnasında yapılan 

yükleme ya da boşaltma faaliyetlerinde kullanılan taşıma araçları ve operatörler büyük önem 

kazanmaktadır. Bunun için ekipmanların düzenli bakıp ve kontrollerinin yapılmasının yanı sıra 

operatörlerin yetkin ve deneyimli kişilerden seçilmesi gerekmektedir. 

Yüksek kapasiteli depolama faaliyetlerinin yürütüldüğü ihtisas depolarda olası kazaya neden 

olabilecek personel hatalarını ve kazadan etkilenebilecek personel sayısını en aza indirmek 

adına depolama süreçlerinin otomasyon sistemleri ile gerçekleştirilmesini sağlayan sistemler 

kullanılabilir.  
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OZKURTY. B 
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Abstract 

Aluminum is the favorite metal for both engineers and designers. However, with its smooth, 

aesthetic and elegant appearance, it ensures that it is a sought after material for many products, 

including mobile phones and computers. 

The world's aluminum trade volume exceeded $ 300 billion. In addition, it is a material that has 

a high raw material movement throughout the world due to the fact that it constitutes a part or 

raw material of many products used in daily life. 

Because aluminum creates raw materials for many products, it requires many activities in the 

areas of transportation, loading and unloading and storage of this product. Due to the packaging 

form and weight of the product, many undesirable dangerous situations and accidents are 

encountered in the transportation processes and especially in the storage areas. 

In this study, based on the accidents and undesired situations, the results and the findings are 

evaluated by evaluating the existing statistical data about the steps to be taken in order to 

prevent the occurrence of accidents in the storage periods. 

 

Keywords: Aluminum, accidents at work, storage, material storage, occupational diseases 

 

 

ALÜMİNYUM MALZEME DEPOLAMALARDA MEYDANA GELEN İŞ 

KAZALARININ İSTATİSTİKİ ANALİZİ 

 

Özet 

Alüminyum, sadece mühendisler tarafından değil tasarımcılar tarafından da tercih edilen bir 

malzemedir. Düzgün, estetik ve şık görünüşü ile cep telefonları, tabletler bilgisayarlar da dahil 

olmak üzere birçok üründe kullanımı yaygındır. 

Dünya alüminyum ticaret hacminin 300 milyar dolarları aşmış olmasının yanı sıra gündelik 

hayatta birçok kullanılan ürünün ham maddesini ya da bir kısmını oluşturmasından dolayı 

dünya genelinde çok yüksek ham madde hareketi olan bir malzemedir. 

Alüminyumun birçok ürün için ham madde oluşturması nedeni ile bu ürünün nakliye, yükleme 

ve boşaltma ve depolama alanlarında birçok faaliyetlerin gerçekleştirilmesini gerektirmekte. 

Ürününün ambalaj şekli ve ağırlığı nedeni ile nakliye süreçlerinde ve özellikle depolama 

alanlarında birçok istenmeyen tehlikeli durum ve kazalar ile karşılaşılmaktadır. 

Meydana gelen kazalar ve istenmeyen durumlardan yola çıkarak özellikle depo sürelerinde 

kazaların meydana gelmesinin önüne geçebilmek adına hangi adımların atılabileceği 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
314 

konusunda mevcut istatistiki verilerin değerlendirmesi yapılarak tespit edilen bulgular ile 

öneriler sıralanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, iş kazaları, depolama, malzeme depolama, meslek 

hastalıkları 

 

GİRİŞ 

Türkiye, özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla, iş sağlığı ve güvenliği konusunda adım atmakta 

geç kalmış bir ülkedir. 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 20.06.2012’de resmi 

gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013 itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa olan işyerlerine 

iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorunlu kılınmıştır [1,2]. Bu kanun ülkemizin iş sağlığı 

ve güvenliği ile ilgili ilk kanunudur. 6331 sayılı iş kanunundan önce 4857 sayılı “İş Kanunu” 

içerisinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kısımlar mevcuttur. 6331 sayılı İSG Kanunu’nu ile 

birlikte bu kısımlar yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye, iş kazaları yönünden sicili bozuk bir 

ülkedir. 2005-2017 yılları arasında ülkemizde meydana gelen iş kazalarının sayısı Tablo 1’de, 

grafik dağılımı ise Şekil 1’de gösterilmiştir [3].  

Tablo 1. 2005-2017 yılları arası Türkiye’de meydana gelen iş kazası sayısı [3]. 

Yıl Kaza Sayısı 

2005 73.932 

2006 79.027 

2007 80.602 

2008 72.963 

2009 64.316 

2010 62.903 

2011 69.227 

2012 74.871 

2013 191.389 

2014 221.336 

2015 241.547 

2016 286.068 

2017 359.653 
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Şekil 1. 2005-2017 yılları arası Türkiye’de meydana gelen iş kazası sayısının grafiksel 

dağılımı [3]. 

2013 yılında iş kazası sayısında meydana gelen artışın sebebi iş kazası bildirimlerinin zorunlu 

hale gelmesidir. 2013 yılından önce sadece resmi işlemleri tamamlanan kazalar istatistiklere 

geçerken 2013 yılından sonra işlemlerin tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmadan bildirimi 

yapılan tüm iş kazalarının istatistiği tutulmaya başlanmıştır. [1-3] 

Alüminyum, tabiatta en çok bulunan metallerden birisidir. Alüminyum, esnek yapıda olma, 

tekrar kullanılabilme, ve düşük yoğunluk özelliklerinden dolayı endüstride çelikten sonra en 

yaygın kullanılan metaldir. Bu özelliklerinin yanı sıra alüminyumun işlevselliği, kolay 

işlenebilirliği ve ekonomiklik gibi özellikleri de alüminyum metalinin endüstride kullanımının 

artarak devam edeceğini göstermektedir [4]. Tablo 2’de alüminyum alaşımları ve çeşitli 

metallerin spesifik çekme değerleri verilmiştir [5]. 

Tablo 2. Alüminyum alaşımı ve çeşitli metal alaşımlarının çekme mukavemeti değerleri [5]. 

Malzeme Çekme Mukavemeti [(N/mm2)/(gr/cm3)] 

Alüminyum Alaşımı 

(AlZn6MgCu) 
170-220 

Magnezyum Alaşımları  41-160 

Titanyum Alaşımları 38-290 

Çelik-HX 180 (NiMoCo) 

alaşımı 
159-200 

Demir metaline göre 3 kat daha hafif olan alüminyum, alaşımlama işlemi yapılarak çelik 

malzemelerin veya demir malzemelerin mekanik özellik değerlerine ulaşabilmektedir. Çeşitli 

alaşım elementleri ilave edildikten sonra alüminyum alaşımları otomotiv, havacılık ve uzay gibi 

alanlarda düşük ağırlık yüksek mukavemet sağladığından dolayı kullanım alanı bulmaktadır 

[4,6]. Literatürde bazı alüminyum alaşımlarının akma sınırı değerlerinin 500 MPa değerini 

geçtiği görülmektedir, bu değer pek çok çelik türünün akma sınır değerinden yüksektir [5]. 
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Teknolojinin, küresel ısınmanın, insan nüfusunun ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte 

alüminyum kullanım oranı da artmaktadır. Dünyada alüminyum ticaret hacmi 2010 yılı itibari 

ile 292.7 milyar dolar gibi büyük bir rakama ulaşmıştır. Türkiye ise 4,4 milyar dolarlık ticaret 

hacmi ile dünya alüminyum ticaret hacminde %1,5’luk pay almıştır 7. 

Ayrıca, alüminyum malzemesinin sağladığı düşük hafiflik özelliği çok büyük oranda pozitif 

yönde çevresel etkiye sahiptir. Başta taşımacılık olmak üzere birçok endüstride ağırlığın 

azaltılması ile yakıt tüketimi ve çevre kirliliğini azaltır.   Alüminyumun bu özelliği mühendislik 

konuları açısından çok önemlidir [4].  

Alüminyum, estetik, şık görünüşü ve yüzey düzgünlüğü özellikleri ile tasarımcıların da 

dikkatini çekmeyi başarmıştır. Tasarımcılar, alüminyum malzemesinin estetik özelliklerini 

kullanarak bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi teknolojik ürünlerde kullanmaya başlamışlardır 

[8]. 

Üretimi ve kullanım alanı oldukça yaygın olan alüminyum metalinin dezavantajı olarak 

işlenmeden önce, depolanması, taşınması ve elleçlenmesi sırasında birçok iş kazası meydana 

gelmektedir [9]. 

Bu iş kazalarının başında; 

Depolanma, taşıma ve elleçleme sırasında çalışanın üzerine malzeme düşmesi, 

Malzemenin değerli olmasından dolayı depolama sırasında yaşanılan hırsızlık olayları [10]. 

Bu çalışmada, genel bilgiler bölümünde sektöre ilişkin temel bilgiler paylaşılmıştır. Bunun yanı 

sıra doğru ve yanlış yapılan uygulamalardan görsel örnekler verilmiştir. Sonuç̧ ve öneriler 

bölümünde ise SGK İş Kazası ve Meslek Hastalıkları İstatistiklerinden elde edilen bilgilerin 

değerlendirilmesi ve araştırmalar sonucu elde edilen veriler paylaşılarak sektör için en önemli 

tehlike kaynakları ve bu tehlikelere ilişkin çözüm önerileri belirlenmiştir. 

GENEL BİLGİLER 

Alüminyum Sanayi 

Alüminyum Malzemesinin Bulunması ve Dünya’da Alüminyum Sanayi 

Alüminyum tarihsel açıdan incelendiğinde ilk olarak 1808 yılında İngiltere’de metal haline 

getirilmiştir. Alüminyumun bulunmasından sonra endüstriyel oranda üretimi ancak 78 yıl sonra 

elektroliz yönteminin geliştirilmesiyle mümkün olmuştur. Alüminyum malzemesi endüstriyel 

olarak 1886 yılında elektroliz yöntemi ile üretilmeye başlamıştır. Elektroliz yöntemi 

günümüzde halen kullanıldığından dolayı 1886 yılı alüminyum endüstrisinin başladığı yıl 

olarak dünyaca kabul görmektedir. Alüminyumun verimli olarak kullanımı ise 1895 yılında 

başlamıştır [11]. Şekil 2’de alüminyum malzemesinin dünyada üretiminin bölgesel dağılımı 

verilmiştir [12,13].  
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Şekil 2. 2016 yılı itibariyle dünya alüminyum üretiminin bölgesel dağılımı [12,13]. 

Alüminyum pazarındaki stratejilerin daha iyi anlaşılabilmesi açısından alüminyum değer 

zincirini iyi okumak ve değerlendirmek gerekmektedir. Şekil 2’de alüminyum değer zinciri 

gösterilmiştir [14]. 

 

Şekil 3. Alüminyum değer zinciri [14]. 

Yurtdışından ülkemize ithal edilen alüminyum malzemelerin büyük çoğunluğu birincil-ikincil 

alüminyum ve yarı mamul alüminyum şeklinde depo ve antrepolarda depolanmaktadır.  

Türkiye’de Alüminyum Sanayi 

Ülkemizde alüminyum metalinin aktif olarak kullanımı 1950’li yıllarda başlamıştır. 1950’li 

yıllardan itibaren ülkemizde alüminyum, inşaat sektörü, mutfak gereçleri ve elektrik enerjisinin 

naklinde kullanılan iletkenlerin yapımında kullanılmıştır. Gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında 

ülkemiz alüminyum metali ile 50 yıl sonra tanışmıştır. 1956’lı yıllarda küçük çaplı atölye ve 

küçük çaplı üretim merkezlerinde yaklaşık 100 ton alüminyum üretimi olduğu bilinmektedir. 

1960’lardan itibaren, uzun süre dayanıklı ürünlerin üretimi ve otomotiv sektöründe yaşanılan 

gelişmeler ile birlikte ülkemizde alüminyum üretimi hızla artış göstermiştir. 1967 yılında Eti 

Alüminyum A.Ş.'nin iştiraki Seydişehir Alüminyum Tesisleri ülkemizde alüminyum metali 

üretimine başlamıştır. Tesise, 1970’li yıllardan itibaren çeşitli ünitelerin eklenmesiyle fabrika 

sürekli olarak gelişim gösterdi. 1980'li yıllarda yaşanan enerji krizleri nedeniyle kapasitede 
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dalgalanmalar yaşandı. 1985 yılında enerji krizi sorununun çözülmesiyle birlikte kapasite %100 

geri kazanılmıştır. Ülkemizdeki, özel sektör alüminyum üreticisi kuruluşları yarı ya da uç ürün 

(işlenmiş alüminyum) üretimi yapmaktadır [11].  

 

Alüminyum Malzemesi Kullanım Alanları 

Endüstride, mühendisler ve tasarımcıların çeşitli metaller yerine alüminyumu tercih etmesi 

üretim oranının diğer metallere göre daha fazla arttığını göstermektedir. Teknolojinin gelişme 

paralelinde alüminyum kendisine yeni kullanım alanları bulmakta, üretim metotları, ürün 

tasarımı ve kalite kontrol için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilerek devam edilmektedir [4].  

Ülkemizin alüminyum üretim kapasitesi Avrupa kıtasının toplam üretim kapasitesi miktarına 

eşittir. Türkiye alüminyum üretim kapasitesi açısından dünyada ilk 10’da yer almaktadır. 

Ancak, kişi başı alüminyum tüketim oranları incelendiğinde Avrupa’da  kişi başına tüketim 25-

30 kg arasındayken ülkemizde 15-20 kg arasındadır. Şekil 4’de yıllara göre Türkiye’de kişi başı 

alüminyum tüketimi, Şekil 5’de ise 2015 yılında ülkelerin kişi başı alüminyum tüketimi 

gösterilmiştir [15]. 

 

Şekil 4. Kişi Başı Alüminyum Tüketimi – Türkiye (kg) [15]. 
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Şekil 5. Dünya kişi başı alüminyum tüketim ortalaması ve çeşitli ülkelerde kişi başı 

alüminyum tüketimi (2015, kg) [15]. 

 

Lojistik 

Depolama 

Lojistik operasyonlar bakımından depolar antrepo ve serbest depo olmak üzere iki başlık altında 

incelenebilir [9]. Şekil 6’da lojistik bir depo fotoğrafı gösterilmiştir [16]. 

 
Şekil 6. Lojistik Depo [16]. 

Antrepo 

Firmalar tarafından yurt dışına ürün gönderildiğinde veya yurtdışından ürün alındığında 

yapılması gereken işlemler vardır. Nakliye olacak ürünlerin, gerekli işlemler tamamlanana 

kadar depolanması gerekmektedir. Ara depolama olarak kullanılan bu depolar gümrük 

binalarına yakın konumda bulunur. Bu depolara antrepo depo denir. Antrepo depoya konulan 

ürünlerin vergisi henüz ödenmemiş ve gerekli işlemleri tamamlanmamıştır. Malların vergisi 

ödeninceye ve gerekli işlemler tamamlanıncaya kadar ürünler bu depolarda bekletilir.  Antrepo 

depoda bulunan ürünler ticari ürün olarak geçmektedir [9]. 
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Antrepo Tipleri; 

Antrepo depoları kendi içerisinde 6 farklı çeşide ayrılmaktadır [9]. Antrepo depo türleri aşağıda 

açıklanmıştır [9].  

 

A Tipi 

Bu genel antrepo tipinde işletici depoda bulunan ürünlerde herhangi bir noksanlık bulunması 

durumunda gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür. Eşya bu antrepolara konulduğunda 

işletmecileri de kira kazancı elde ederler. 

B Tipi 

B tipi antrepolarda ise kullanıcı eşyadan sorumludur. Antrepo işleticisine sınırlı ölçüde 

sorumluluk verilir. Eğer gümrük idaresi izin verirse B tipi antrepodaki ürün gümrüğe sunulmaz. 

C Tipi 

C tipi antrepolar özel antrepolardır. İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişidir. Buraya konulan 

eşyaların eşya listesinde belirtilen eşyalar dışında olmaması gerekmektedir. 

D Tipi 

D tipi antrepolarda da işletici ve kullanıcı aynı kişidir. Buradaki ürünlerin gümrüğe sunulmasına 

gerek olmadan işlem yapabilme imkanı vardır. Eşya listesi haricinde bu antrepoya ürün 

konulabilir ancak gümrükler genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. 

E Tipi 

E tipinde de işletici ve kullanıcı aynı kişidir. Depolama yeri olmadan da işlemler 

yapılabilmektedir. Burada antrepo stok defteri tutulmaktadır. 

F Tipi 

F tipi antrepolar gümrük idareleri tarafından işletilmektedir. Genel antrepolar olarak geçer. 

Geçici depolama yerleri F tipi antrepo olarak kullanılabilmektedir. 

Serbest Depo 

Gümrük işleri tamamlanmış emtiaların muhafaza edildiği gerektiğinde satışa hazırlandığı, bayi 

ağlarını ya da müşterilere dağıtım organizasyonlarının yapıldığı serbest depolardır [17].  

Depo Ekipman, Araç ve Alanlar 

Alüminyum malzemelerin ağırlıkları nedeni ile depolama alanları olarak raflı alanlar yerine 

depo kapalı / açık zeminleri kullanılmaktadır. Bununla beraber kullanılan tavan vinci, vinç ve 

forkliftler kapasite olarak taşınacak malzemenin özelliklerine uygun olarak belirlenir. Fakat 

kaldırma ekipmanların kapasiteleri belirlenirken taşınacak ürünün ağırlığı ve taşıma şekli 

belirleyici olmaktadır. 
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Şekil 7. Alüminyum rulo taşıma ekipmanı 

 
Şekil 8. Alüminyum rulo taşıma ekipmanı 

 
Şekil 9. Alüminyum billet taşıma ekipmanı 
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Şekil 10. Alüminyum külçe taşıma ekipmanı  

 
Şekil 11. Alüminyum ingot taşıma ekipmanı. 

Yük İstifleme 

Depo alanlarının verimli kullanımı için yüklerin istif tabir edilen üst üste konması kaçınılmaz 

bir durumdur. Ancak bu durum hem yüklere zarar vermesi hem de yıkılma tehlikesi sebebiyle 

tehlikeler arz etmektedir. Bunun için raf sistemleri geliştirilmiştir. Raf sistemleri ile yüklerin 

birbirleri üzerine konulmasından kaçınılmakta böylece hem yükün zarar görmesi 

engellenmekte hem de devrilme riski azaltılmaktadır [18].  

Raf sistemleri de kendi içlerinde gruplandırılmaktadır. Bu gruplar sırt sırta, ikili derinlikte, tek 

paletli, içine girilebilir ve kayar olarak sıralanabilir.  

Rafların kullanılmadığı depolarda istif yapılması mecburi ise istif güvenliğine dikkat 

edilmelidir. İstif güvenliği konusunda pek çok hususa dikkat edilmelidir bunlar, istiflenecek 

malzemenin ağırlığı, mukavemeti, esnekliği, katı veya sıvı olması vb. olarak sayılabilir. Bütün 

bu bilgiler bilinerek uygun istif şekli belirlenmelidir. Alimünyum malzemelerin 

depolanmasında raf opsiyonu kullanım alanlarının kapasiteden dolayı sınırlı olması, hızlı giriş 

/ çıkış işlemlerin ürünün raflara zarar verme ihtimaline karşı çok fazla tercih edilmez [18]. 
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Şekil 12. Aliminyum rulo, külçe, billet ve ingot istif şekilleri 

Depolama Operasyonlarında Yaşanan Kazalara Ait İstatistikler 

“Depolama ve ambarlama” meslek gruplarında, 2012 ile 2017 yılları arasında yaşanan iş 

kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin veriler karşılaştırılmıştır. Kullanılan veriler SGK’nın 

2012 ile 2017 yıllarına ilişkin yayınlamış olduğu istatistikler sonucu oluşturulmuştur [3]. 
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Tablo 3. Taşımacılık içim depolama ve destekleyici faaliyetlerde iş göremezlik sürelerine 

(gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları [3]. 

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması (NACE Rev. 2) 

52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 

1-Depolama ve ambarlama 

0-Depolama ve ambarlama 

İş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları 

Meslek hastalığına 

tutulan sigortalı sayısı 

Yıllar 

Erkek Kadın Toplam 
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2017 1.901 88 178 233 58 992 433 13 28 33 6 112 3.450 625 4.075 2 0 2 

2016 1.354 73 161 170 36 835 290 13 29 19 12 111 2.629 474 3.103 1 0 1 

2015 946 59 126 172 39 855 183 7 13 19 1 79 2.197 302 2.499 5 1 6 

2014 868 33 75 102 32 480 108 3 8 8 4 52 1.590 183 1.773 0 0 0 

2013 707 28 67 85 16 508 1.411 95 4 6 14 2 40 161 1.572 0 0 0 

2012 - - - - - - - - - - - - 1.378 311 1.689 5 0 5 

Yapılan değerlendirmelerde ilgili sektöre ait çalışan sayıları ve buna bağlı olarak yıllar 

içerisinde sektör çalışanlarında herhangi bir istihdam artışı olup olmadığı SGK verilerinden ne 

yazık ki çıkartılamamakta.  

2015 yılından 2017 yılına gelindiğinde depolama ve ambarlama sektöründe meydana gelen 

kaza sayısı neredeyse iki katına çıkmıştır. Şekil 12’de 2012-2017 yılları arasında depolama ve 

ambarlama sektöründe meydana gelen kaza sayısı verilmiştir [3]. 
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Şekil 13. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan "Depolama ve 

Ambarlama" sektöründe iş kazası geçiren ve meslek hastalığına tutulan sigortalı sayılarının 

yıllara göre dağılımı, 2012-2017 [3]. 

Yıllar içerisinde depolama ve ambarlama sektöründe hızla artan kaza sayısı yine aynı sektör 

içerisinde yaşanan iş kazaları sonucu meydana gelen ölüm sayılarında bir azalma görülmüştür. 

Şekil 13’de ölüm sayılarının yıllara göre dağılımı gösterilmiştir [3]. 

 
Şekil 14. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan, "Depolama ve 

Ambarlama" sektöründe, yıl içinde iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölenlerin sayılarının 

yıllara göre dağılımı, 2012-2016 [3]. 

2013 ve 2016 yılları arasında depolama ve ambarlama sektöründe iş kazası geçiren sigortalıların 

iş göremezlik süreleri Şekil 14’te verilmiştir. Tablo da yer alan verilerden görülebileceği gibi 

meydana gelen kazaların etkileri ya çok hafif (kaza günü – çalışır) ya da çok ağır (5+ gün iş 

göremez) şeklinde yaşanmaktadır [3]. 
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Şekil 15. 5510 Sayılı kanunun 4-1/a maddesi kapsamındaki sigortalılardan, depolama ve 

ambarlama sektöründe iş kazası geçiren sigortalıların iş göremezlik sürelerine (gün) göre 

yıllara dağılımı, 2013-2016 [3]. 

Malzeme Türüne Göre İstiflemede Uyulması Gereken Temel Kurallar 

Rulo 

Rulo şeklinde depolanan alüminyumlar ile ilgili önemli konuların başında yüksek ağırlıkları 

gelmekte. Depolama alanların buna göre güvenli çalışma alanlarını yaratılabileceği şekilde 

dizayn edilmesi büyük önem taşımakta. Şekil 15’de alüminyum rulolar için hazırlanan beton 

bariyerler gösterilmiştir. 

 
Şekil 16. Alüminyum rulolar için hazırlanan beton bariyerler 

2013 2014 2015 2016

Kaza Günü (Çalışır) 802 976 1129 1644

Kaza Günü (İşgöremez) 32 36 66 86

2 73 83 139 190

3 99 110 191 189

4 18 36 40 48

5+ 548 532 934 946
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(gün) Göre Yıllara Dağılımı, 2013-2016
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Rulolar zemine tek sıra şeklinde istiflenebilecekleri gibi zaman zaman üst üste istiflenmeleri 

mümkündür. Her iki tip istifleme yönteminde rulonun sabitlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bunun için üçgen takoz destekler kullanılmaktadır. Takozlamada dikkat edilmesi gereken 

önemli noktaların başında takozların uzun tarafından yapılması gerektiğidir. Şekil 16 ve Şekil 

17’de takoz koyma işlemine ait hatalı ve doğru uygulama örnekleri gösterilmiştir. 

                         
Şekil 17. a) Takozlanmamış rulo, b) Üçgen takoz yapılmış rulo. 

 
Şekil 17. a) Yanlış takozlama, b) Doğru takozlama 

Takozlama esnasında dikkat edilmesi gereken ek konular; 

Ruloların her iki tarafına en az iki adet takoz yerleştirilmelidir. Şekil 21’de örnek uygulama 

gösterilmiştir. 

Zemin şartlarının depolamaya uygunluğu kontrol edilmeli.  Yağ dökülmüş ya da yağlı 

zeminlerde ruloların sabitlenmesi mümkün olmayabilir. 

Yan yana istiflenen ruloların sabitlenebilmesi için stok başlarına bariyer yapılmalı.  

Stok aralarına kaldırma ekipmanlarının giriş / çıkışları planlanarak uygun çalışma alanları 

bırakılmalıdır. 

a) b) 

a) b) 
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Şekil 18. İki sıra dizilimde itme kuvveti. 

 
Şekil 19. Rulonun takoz üzerinden tırmanması ya da takozun kayması durumu. 

 
Şekil 20. Doğru istif ve takozlama gösterimi. 

 
Şekil 21. Plastik takoz yuvaları ile güvenli depolama örneği. 

Operasyonel süreçlerin tanımlandığı ve değişimlerin olmadığı çalışma alanlarında ruloların 

sabitlenmesi için zeminlere açılacak çepler sayesinde sağlanabilmektedir. Şekil 22’de beton 

rulo kuyu örneği verilmiştir. 
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Şekil 22. Beton rulo kuyusu ya da çukuru. 

 
Şekil 23. Tavan vinci ile rulo taşınması. 

 
Şekil 24. Araç yükleme esnasında güvenli bekleme / çalışma alanlarının belirlenmesi 
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Şekil 25. Ruloların tavan vinci ile taşınması 

Külçe 

Alüminyum külçelerden kaynaklı kazaların veya istenmeyen durumların çoğunluğu istifin 

dağılması sonucu külçelerin bazıların çalışanların ayaklarına ya da üzerlerine düşmesi ile 

meydana gelmektedir. Şekil 26’da dağınık alüminyum külçe örneği gösterilmiştir. 

 
Şekil 26. Dağınık alüminyum külçeler 

Külçelerin taşınmasında ürünün özelliklerine göre üretici tarafından oluşturulmuş paketleme 

talimatı uyarınca gerekli hazırlıklar yapılır. Şekil 27’de külçe alüminyum paketleme talimatı 

örneği verilmiştir. Bu durum ürünün taşınması esnasında olası zarar görmesi durumuna karşı 

tekrar paketleme yapılması gerekliliği durumlarında aynan kullanılır. 

 
Şekil 27. Külçe alüminyum paketleme talimatı örneği 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
331 

Paketleme esnasında elle kaldırma sonucu meydana gelebilecek sırt, bel ve kas iskelet sistemi 

rahatsızlıkların önüne geçebilmek adına, külçelerin tanesinin yaklaşık 4-5 kg civarında olduğu 

düşünüldüğünde ayrıca paketleme esnasında çalışanların el ya da ayaklarına külçelerin düşmesi 

sonucu oluşabilecek yaralanmaların önüne geçebilmek adına otomatik külçe alüminyum 

sistemleri kullanılmaktadır. Şekil 28’de külçe alüminyum otomatik paketleme ekipmanı 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 28. Külçe alüminyum otomatik paketleme ekipmanı 

 

 

Billet 

Billet alüminyumların, depolanması esnasında en sık görülen kazaların başında istifin dağılması 

sonucu çalışanların ürünlerin arasında sıkışması, uzuvların ağır alüminyum billetler arasında 

sıkışması gelmektedir. Şekil 29’da billet halindeki alüminyum gösterilmiştir. 

 

Şekil 29. Billet alüminyum 

Depolama esnasında istenmeyen durumların engellenmesi adına temel alınması gereken 

önlemlerin başında ürün stok alanlarının belirlenmesi ve olası araç çarpması sonucu istiflerin 

dağılmasının engellenmesidir.  

Ürünlerin uzunluğundan dolayı forklift operatörlerinin depolama sahası içerisinde ürün ile 

birlikte hareket halinde iken saha içerisinde yer alan diğer çalışan ve ekipmanları çok dikkatli 
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gözetmesi gerekmektedir. Ürünün uzunluğundan dolayı yapılacak ufak bir manevra ürünün 

diğer ucunda büyük bir hareket olarak iletilmekte ve etrafta olası bir çalışan ve / veya ekipmana 

hazar verme durumunu arttırmaktadır. Operasyon sahasında çalışanların etkilerinin en aza 

indirgenmesi adına kullanılan otomatik billet alüminyum imalat ve paketleme cihazları 

bulunmaktadır. Şekil 30’da billet alüminyum otomatik üretim ve paketleme sistemi 

gösterilmiştir. 

 
Şekil 30. Billet alüminyum otomatik üretim ve paketleme sistemleri 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Depolama ve ambarlama faaliyetlerinde meydana gelen ölümlü kaza sayıları son yıllarda düşüş 

eğiliminde olsa bile meydana gelen iş kazası sayısının ciddi oranda artması konu hakkında ek 

tedbirler alınması gerekliliğini doğurmaktadır. Alüminyum depolamanın en büyük dezavantajı 

ürünlerin tonajları nedeni ile meydana gelecek bir kazanın genellikle yaralanma ya da ölüm ile 

sonuçlanma ihtimalinin yüksek olmasına neden olmaktadır. 

Bu durumun engellenebilmesi için en temel konuların başında personellerin uygun depolama 

kuralları çerçevesinde bilinçlendirilmesi gelmektedir. Bilgilendirmenin daha etkin 

yapılabilmesi adına ilgili ürün gruplarına göre depolama kurallarını belirten talimatların 

oluşturulması ve ilgili çalışanlara bu kuralların aktarılması ve sonrasında yönetim ve ilgili saha 

sorumluları tarafından çalışanlara aktarılan konuların saha uygulamalarının kontrol edilmesi 

önem arz etmektedir. 

Fiziki saha koşulları önemli bir diğer tehlikeli ortam nedenlerin başında gelmektedir. Depolama 

alanlarının fiziki şartlarından zeminlerin depolanacak ağır ve özel malzemeye uygun olduğu 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle çok katlı depolarda üst katların metrekare başına 

kaldırma tonajı kontrol edilmeden istifleme yapılması engellenmelidir. 

Ürünlerin doğru istiflenmesi ilerleyen çalışmalarda olası kazaların engellenmesinde büyük rol 

oynadığı kadar bu ürünlerin depoya alınmasında ve depodan çıkması esnasında yapılan 

yükleme ya da boşaltma faaliyetlerinde kullanılan taşıma araçları ve operatörler büyük önem 

kazanmaktadır. Bunun için ekipmanların düzenli bakıp ve kontrollerinin yapılmasının yanı sıra 

operatörlerin yetkin ve deneyimli kişilerden seçilmesi gerekmektedir. 

Yüksek kapasiteli depolama faaliyetlerinin yürütüldüğü ihtisas depolarda olası kazaya neden 

olabilecek personel hatalarını ve kazadan etkilenebilecek personel sayısını en aza indirmek 

adına depolama süreçlerinin otomasyon sistemleri ile gerçekleştirilmesini sağlayan sistemler 

kullanılabilir.  
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KIRSTEN BOIE’NIN “NICHT CHICAGO NICHT HIER” ESER ÖRNEĞİNDE 

AKRAN ZORBALIĞI 

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker ÇÖLTÜ 

Çukurova Üniversitesi 

 

 

Özet  

Farklı konuları işleyerek gençlerin gelişimi esnasında rehber görevi gören ve değerler eğitimine destek 

veren çocuk ve gençlik yazını insan yaşamında karşılaşılan birçok konuyu kendisine tema olarak 

seçmiştir. Salt yazın okumak ve yazınsal zevk almanın yanı sıra pedagojik yaklaşım ve okullarda 

didaktik çalışmalarla da çocuk ve gençlik yazını genç bireylerin etraflarındaki dünyayı keşfetmelerine 

ve onlara olumlu rol model olmayı amaçlar. Yine özellikle postmodern yazın ile daha çok ivme kazanan 

fantastik çocuk ve gençlik yazını her ne kadar okur kitlesi ve yayınevleri tarafından da tercih edilse bile, 

gençlik veya adolesan dönemine gelindiğinde daha da gerçekçi konular bu yazın türünün temelini 

oluşturur. Sorun odaklı eserler olarak karşılaştığımız bu dönem yazıları hem güncel hayatımızın bir 

parçasını yansıtır hem de okul ortamındaki öğrencilerin eğitim programlarına yardımcı olur. Sorun 

odaklı çocuk ve gençlik yazını eserleri konularından biri de şiddettir. Şiddet, disiplinler arası bir 

kavramdır. Negatif anlam içeriğine sahip olan şiddet veya diğer bir adıyla zorbalık çocuk ve gençlik 

yazınında postmodern edebiyat döneminde giderek yaygınlaşan bir konu haline gelmiştir. Şiddete maruz 

kalan çocuklar sadece sınıf ortamında değil, okul ortamının dışında da hemcinslerinin veya akranlarının 

hedefi haline gelirler. Mobbing yani bir diğer adıyla zorbalık olarak da adlandırabileceğimiz bu tür 

davranışlar güncel yaşamda sıkça rastlanan olgulardan biridir. Psikolojik veya fiziksel taciz anlamına 

gelen zorbalık, hoşgörü eksikliği veya kazanılmamış empati (duygudaşlık) sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle ergenlik dönemine giren kız veya erkekler fiziksel ve duygusal olarak yaşanan değişimlerin 

de etkisi ile bir takım huzursuzluklar ve iç çatışmalar yaşayabilmektedirler. Zorbalar fiziksel saldırının 

yanı sıra hırsızlık, yalan söyleme, mağdur olanı sindirme ve korkutma, aşağılama ve dışlama gibi 

eylemleri de gerçekleştirebilirler. İşte bu bağlamda bizler Kirsten Boie’nin gençlik yazını eseri olan 

“Nicht Chicago, nicht hier” adlı yapıtını okul ortamı ve okul ortamının dışında olmak koşulu ile 

öğrenciler arasında uygulanan şiddet açısından ele alacağız. Ortaokul üçüncü sınıf öğrencisi olan Niklas 

adlı başkişinin sınıfına yeni gelen Karl adlı arkadaşı tarafından sürekli olarak fiziksel ve ruhsal zorbalığa 

maruz kalması, başta ailesi ve öğretmeni tarafından da yalnız bırakılması ve bu zorbalıkla nasıl başa 

çıkılabileceğinin yolunun aranmasına gayret gösterilecektir. Sonunda ama ailesi durumun iç yüzünü 

anlar ve olayı yasal mercilere taşırlar. 

 

Anahtar kelimeler: Zorbalık, travma, pasif davranış, çocuk ve gençlik yazını, yalnızlık 

 

 

Abstract 

This type of literature, which serves as a guide during the development of young people by supporting 

different subjects and supporting them in the values education, by chosen many subjects that 

encountered in human life as a the theme. In addition to reading the literature and literary pleasure, the 

pedagogical approach and the didactic studies in schools, the child and youth literature aims to explore 

the world around young people and to be a positive role model for them. Again, even if it is preferred 

by the readers and publishers, the fantastic child and youth literature, which has gained more momentum 

especially in the postmodern period, constitutes the basis of this type of writing which is even more 
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realistic when it comes to youth or adolescent period. These period writings, which we encounter 

problem-oriented works, reflect a part of our current life and help the students in the school environment. 

One of the issues of problem-oriented youth and children’s literature is violence. Violence is an 

interdisciplinary concept. Violence, which has a negative meaning content, or bullying with its own 

name, has become an increasingly popular subject in the literature of children and youth. Children 

exposed to violence become the target of their fellow students or peers not only in the classroom but 

also in the school environment. This kind of behavior, which we can call mobbing and also called 

bullying, is one of the common cases in contemporary life. Bullying, meaning psychological or physical 

harassment, arises from lack of tolerance or unearned empathy. Especially the girls and boys entering 

adolescence period may experience some unrest and internal conflicts with the effect of physical and 

emotional changes. In addition to physical assault, bullies can also perform some acts such as theft, 

lying, intimidation of the aggrieved, humiliation and exclusion. In this context, we will examine Kirsten 

Boie’s youth literature “Nicht Chicago, nicht hier” in terms of the violence between students and the 

school environment. An eighth grade student, Niklas the protagonist, will constantly endeavor to be 

physically and mentally bullied by his friend Karl the antagonist who is also a newcomer to his class, to 

be left alone by his family and his teacher and to find ways to cope with this bullying. In the end, his 

family would understand the situation and carry the incident to the legal authorities. 

 

Key words: Bullying, trauma, passive behavior, child and youth literature, loneliness 

 

 

Giriş  

 

Günümüzde, ister ülkemizde olsun ister ise dünyanın birçok farklı yerinde, ister okul ortamında 

ister ise okul dışında eve giderken bir kimsenin veya bir grubun başka birine karşı uygulamış 

olduğu baskı veya kabadayılığa rastlamamız olasıdır. Yeni kavramıyla “bezdiri” diye 

adlandırdığımız ve okul ortamındaki zorbalığı betimleyen ifade yabancı dilde mobbing, 

mobbing kavramının okul ortamındaki biçimine ise bulying ifadesiyle karşılaşırız. Çocuk ve 

gençlik yazınında okul ve okul ortamı artık güncel bir konu haline gelmiştir. Birçok yazar okul 

ortamında öğrencilerin birbirlerine uygulamış olduğu bezdiriyi eserlerinin ana izleği haline 

getirmiş ve farklı boyutlarda işlemişlerdir. Çocuk ve gençlik yazınında bu konunun sıklıkla ele 

alınması bir nevi rol model olarak gösterilmek istenmesi ile sosyal yaşamda bir nevi caydırıcı 

ve küçük yaştaki çocukları aydınlatıcı bir amaç gütmektedir. Okul ortamında bezdiri izleğini 

konu alan yazarlardan biri de Kirsten Boie’dir. Yazarın eserinde sadece okul ortamında yapılan 

bir bezdiriye değil okul dışında da ve hatta bezdiriye uğrayan çocuğun aile yaşantısına varana 

dek de gerçekleşen bir zorbalık gözlemlenmektedir. Bazı bezdiri türleri sözel bazıları ise fiili 

olurken ele aldığımız eserimizde zorbalığın her iki türüne de rastlarız. “Nicht Chicago, nicht 

hier” başlıklı çalışmamızda yazarımız sürekli iyi niyetini korumak ister ve eserde meydana 

gelen zorbalıkların karşısında “burası Chicago (Şikago) değil burada böyle şeyler olmaz” diye 

kendini avutsa bile gençler arasında zorbalığı önleyemez. Bizler de bu çalışmamızda Kirsten 

Boie’nin “Nicht Chicago nicht hier” adlı eserinde okul ortamında ve okul ortamının dışında 

önce bir daha sonra birden fazla öğrencinin 13 yaşındaki anlatıcı olan başkişiye uyguladıkları 

akran zorbalığını ele alacağız. Saygı, hoşgörü ve duygudaşlık gibi değerler yok edilmekte ve 

başkişi ile ailesi adeta çıkmaz bir sokakta yaşadıkları zorbalığa çözüm aramaktadırlar. 
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1950 Hamburg doğumlu Kirsten Boie, lise öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 30 civarında 

çocuk ve gençlik yazını kitabı yazmıştır. Kitaplarındaki genel konular depresyon, ailelerin 

genel olarak sosyal açıdan çöküşü, yabancı düşmanlığı, şiddet ve radikal sağcılık olarak 

sıralanır (Knobloch & Peltsch, 1998, 10-11)  

 

 

Mobbing/ Bullying veya Zorbalık 

 

Alt sınıf, ayak takımı, serseri gibi anlamları olan İngilizce “mob” kelimesinden (Wahrig, 1992, 

896) türeyen mobbing kavramının eylemsel anlamı ise başkalarına kasıtlı olarak engel çıkarma 

veya tacizde bulunma (Greil, 2002, 217) tanımları ile verilir. Okul ortamındaki mobbing 

İngilizce kökenli yaygın kullanımda olan “bully” isminden türemiş ve fiilleştirilerek “bullying” 

olarak kavramlaştırılır. Bully; despot, zorba, zalim anlamlarında iken, bullying; çocuklar ve 

gençlerin aynı okuldan veya aynı sınıftan olan arkadaşlarına uygulamış oldukları sözel ve 

fiziksel şiddet olarak tanımlanır (Burnfeind, 1999, 138). Zorbalık, günümüz yaşam koşullarında 

ister çalışma ortamlarında veya ister okullarda olsun, belirli birisinin hedef alınarak çalışmasına 

engel olunma veya huzursuz edilmesi olarak algılanabilir ve aslında insanın her tür yaşadığı 

toplu ortamlarda kendisini gösterebilir. Bu toplu yaşam alanları arasında, akran grupları, 

hapishane, iş yeri, okul, hasta hane, bağlı bulunulan dernek veya sendika ve hatta aile ortamı 

dahi sıralanabilir. Ele almış olduğumuz eserde okul ortamında ve okul ortamının dışında da 

uygulanan bir zorbalık vardır. Zorba kavramını “gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan 

kimse, müstebit” olarak açıklayabilirken, zorbalık kavramını “zorba olma durumu, zorbaca 

davranış” olarak verebilmekteyiz (Alkan ve Koçak, 1999, 1507). Eser kahramanı Niklas ailesi 

tarafından ideal bir aile görüntüsü ile yetiştirilmektedir. Adeta pamuklar içinde ve sanki hiçbir 

zaman herhangi bir kötülük ile karşılaşılmayacakmış gibi bir aile yaşatışı içerisindedir Niklas. 

Annesi Niklas’ın sağlığı ve esenliği için elinden geleni yapmakta, babası ise Alman 

yaşantısında olması gereken ilkeliliğe sahip biridir. İşte böyle bir ailenin içerisine aniden Karl 

adlı zorba çocuk giriş yapar.  

 

Niklas’ın annesinin ne kadar umursamaz olduğunu eserin başlığı ile denk gelecek şekilde 

görebiliriz. Niklas’ın birçok elektronik aletini çalan veya zorla kendine mal eden Karl’a karşı 

artık polisin dahi pek bir şey yapmaması üzerine Niklas kendi hukukunu yaratmak ister. Anne 

ve babası buna karşı gelir. “Şiddet yok” dedi Karin, aynı anda “kendi hukukunu kendin 

yaratmayacaksın” dedi Thomas. Karin ayağa kalktı ve elini Niklas’ın omuzuna koydu. Biz 

nihayetinde Şikago’da değiliz ki” dedi (Boie, 2002, 92). Bu ifade ile anne ve babası yaşadıkları 

yerin Almanya olduğunu, Almanya’da hukuk sisteminin olduğunu ve herkesin sorunlarını 

hukuk çerçevesinde araması gerektiğini sezdirmeye çalışırlar. Amerika’nın şikago kentinde ne 

denli hukuksuzluk olduğuna gönderme yapan annesi burada böyle şeyler olmaz tesellisi 

içindedir. Yine bu bağlamda temel olarak, çekingen, özgüveni olmayan, ailesi tarafından 

korumacı olarak yetiştirilmiş bireylerin yani zaman zaman kendisini hangi ortamda nasıl 

savunacağını bilmeyenlerin zorbalığa uğradığını görmekteyiz.  
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Eserin olay örgüsü 

 

Kişilerarası etkileşimin yoğun bir biçimde yaşandığı bir ortam olan okulda öğrenciler hem 

birbirleri ile hem de öğretmenleri ile sürekli bir iletişim halinde bulunmaktadır (Taştan, 2010, 

s. 1). Ancak başkişi sınıf arkadaşı olan Karl’dan o denli yılmış ve korkmuştur ki, başına gelen 

olayları öğretmenine açıklayamaz veya açıklamak istemez. Öğretmeni ise başkişi ile Karl 

arasında yaşanmış olan olumsuz davranışlardan habersiz olarak sürekli olarak sanki Karl 

mağdur ve Niklas’ın ona yardım etmesi gerektiği yorumlarını yapmaktadır. Eserimizin giriş 

cümleleri ile sonuç cümleleri aynıdır. Niklas sinirinden “onu öldüreceğim, yemin ederim onu 

öldüreceğim..” (Boie, 2002, 5) cümleleri ile başlayan eser yine aynı cümleler ile (Boie, 2002, 

127) son bulur. Okur daha ilk sayfadan itibaren bir fail ve bir kurban ilişkisinin olduğunu 

sezinlemektedir. Eserin ilerleyen bölümlerinde kendi sınıfına yeni gelen Karl adlı bir sınıf 

arkadaşı tarafından terörize edildiği, psikolojik baskı altına alındığı, Niklas ve ailesinin bir 

çıkmaza girdikleri ve çaresizlik içerisinde bu sorundan kurtulmanın yollarını aradıklarını 

göreceğiz. Her ne kadar da şiddetin bizlere bir çözüm olmadığını öğretilmiş olsa da şiddete 

sürekli olarak maruz kalan insanların en nihayetinde kendi çözümlerini şiddet ile 

bulabilecekleri sezdirilmektedir eserde. Karl’ın Niklas’a karşı davranışları sanki yapılan şiddet 

ve zorbalıktan haz alıyormuşçasına sergilenmektedir. Okul ortamında başlayan zorbalık okul 

dışına da aktarılmış, hatta Niklas’ın evine dahi varmıştır. İyi bir arkadaşlık kurma arzusunda 

olan Niklas Karl’ı ders çalışmak gayesiyle evine davet ettiği daha ilk günden itibaren sorunlar 

yaşanmaya başlanır. Karl, hırsızlık yapan, yalan söyleyen, iftira atan ve şiddet uygulayan bir 

karakter olarak çıkar karşımıza. Artık Niklas şiddet, terör, korku ve baskı sarmalının içine 

düşmüştür. Eserin anlatımı geriye dönüş tekniği ile iç içedir. Sayzek (2013, 139) geriye dönüş, 

bir başka açıdan “olay zamanı” ile “anlatım zamanı” arasındaki ilintinin bir türevidir ifadesini 

kullanır. Geriye dönüş tekniği veya olay öncesi durumun aktarımı ile yaşanmış gerçekliklerin 

birkaç hafta önceki yapısını açıklar. Bu yapı önceleri Karl’ın kaba davranışları ile başlar ve 

daha sonra olay akıl almaz derecede olumsuz boyutlara ulaşır. Geriye dönüş tekniğindeki 

mekân ve konu sadece Niklas ve ailesinin polise başvurması ve Karl’dan şikâyetçi olmalarını 

anlatmaktadır.   

 

Arkadaşlık  

 

Toplumsallaşmanın ve sosyalleşerek sağlıklı bireyler olarak gelişebilmenin en önemli 

unsurlarından biri sağlam dostluklar ve arkadaşlıklar kurabilmektir. İster okul ortamında veya 

ister okul ortamının dışında kurulan arkadaşlıklar bireylerin birbirlerinden etkilenmelerini ve 

kişiliklerinin gelişimlerini ortaya koyar. Elbette olumsuz kurulan bir arkadaşlık kişinin 

karakterinde de toplum tarafından onaylanmayan davranışların kazanılmasına vesile olacaktır. 

Erwin (2000, 6) arkadaşlığı, iletişim, çatışma, yakınlık ve güvenden kaynaklanan sorunları 
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halletmek için gerekli bir sosyalleşme olarak tanımlamaktadır. Arkadaşlık kurmak aynı 

zamanda bireyin kişilik gelişiminde de etkin rol oynamaktadır.   

 

 

 

 

Okul ve okul dışı ortamda Bullying  

 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere zorbalık veya artık Türkçe kavramı ile bezdiri ifadesinin 

yabancı kelime karşılığı mobbing idi. Mobbing’in okul otamında birtakım öğrenciler tarafından 

okul ve sınıf ortamındaki arkadaşlarına uygulanmasına bullying demiştik. Planlı ve programlı 

eğitimin verildiği ve aynı akran gruplarını barındıran okul ortamında sosyalleşmeye çalışan 

bireyler arasında bullyingin yaşanılması kaçınılmaz bir durumdur. Gerekçesi ise okul ortamında 

kişilerarası iletişim ve etkileşimin yoğun bir biçimde yaşanmasıdır. Taştan (2010, 1) yoğun 

yaşanan iletişimde birtakım yanlış anlaşılmaların olabileceğini ve bunun ise anlaşmazlıkları ve 

böylelikle bezdiriyi de kendisi ile beraberinde getireceğini aktarmaktadır. Kendini geliştirmeye, 

duygularını kontrol etmeye çalışan öğrenci zaman zaman karşılaştığı sorunları tek başına 

çözebilse bile çoğunlukla bu sorunların karşısında çaresiz kalmaktadır. Bu durumda okul 

idarecileri, öğretmenler veya rehberlik birimi devreye girmeli, öğrencinin sorununa 

olabildiğince kalıcı çözümler sunabilmelidir. Okul ortamında bezdiri farklı biçimlerde 

karşımıza çıkabilir. Jannan (2015, 13-14) bunları bireyi aşağılama, çimdikleme, itme, düşürme, 

alay etme, tehdit etme, dövme, sms ile taciz etme gibi örneklerle sıralamaktadır. Sıralamış 

olduğumuz bu bezdiri örnekleri sadece okul ortamında değil bazen okul dışında da 

gerçekleşmektedir. Bu bağlamda eserimizde Niklas’ın sınıf arkadaşı Karl tarafından ne tür 

bezdirilere maruz kaldığını aşağıda belirtmek isteriz. Başlangıçta Niklas’ın evine gelen Karl 

zorbalığa önce Niklas’ın maddi eşyalarına zarar vermek ile başlar, daha sonra fiziksel 

saldırılarla devam eder. Daha sonra ise olay artık tehdit etme, para sızdırma, telefon ile saatlerce 

taciz etmeye varır. 

 

 

 Hırsızlık  

 

Karl’ın ilk vukuatı Niklas’ın evine ilk geldiği gün Niklas’ın  kız kardeşinin Boyz grubu CD’sini 

çalması ve geri vermemesidir (Boie, 2002, 21) 

 

 İzinsiz başkasının malını almak 

 

Karl ikinci gün yine Niklas’ın evine geldiğinde Niklas’ın babasının bilgisayarındaki sürücüyü 

kendisine izinsiz olarak mal eder ve bunu da geri vermez. “Sürücüyü bana ödünç verir misin? 

diye sorarken daha cevap almadan sürücüyü vidalarından sökmeye, kablolarını bilgisayardan 

çıkarmaya başlar. Hayır Karl bu olmaz! dedi Niklas ürkerek. Bu babama ait. Eğer babam bunun 
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farkına varırsa…Aptallık etme, dedi Karl…yarın geri veririm diye evden ayrıldı. (Boie, 2002, 

33) 

 

 Başkasının maddi veya manevi zarara uğramasına sevinmek (Schadenfreude) 

 

Belki de psikolojik bir rahatsızlık olarak değerlendirilebilecek olan bir davranış varsa o da 

başkasının acısından haz duyanların duygusal yapılarıdır. Toplumlarda bu duygusal 

yaşanımdan yani başkalarının çektiği acıdan haz alan ve bu hazzı zevke dönüştüren bireyler 

vardır. Almanca tabiri ile “Schadenfreude” olarak Nietsche ve Immanuel Kant’ın da bahsettiği 

bu kavram bir başkasının acısından alınan hazzı işaret eder (Kilborne, 2014, 26). 

Bilgisayar sürücüsü geri gelmeyince Niklas Karl’ın evine gidip sürücüyü ister. Kısa bir 

konuşmadan sonra pizza yemeye karar verirler. Niklas bıçakla pizzadan bir parça kesmek 

üzereyken Karl sebepsiz ve Niklas’ın gözüne biber gazı sıkar. “Nicklas bir anlığına artık bir 

daha göremeyeceğini zanneder. Gözleri yanarak lavaboya koşar ve gözlerini bolca su ile 

yıkar…dizlerinin titrediğini hisseder…sürekli somurtkan olan Karl’ın gülmekten iki büklüm 

olduğunu görür (Boie, 2002, 41)” 

 

 Pusu kurmak 

 

Bunca olay çok kısa bir zaman diliminde gelişmekte ve o güne kadar bu gibi davranışlara 

alışmamış olan Niklas günden güne yeni olaylarla şok olmaktadır. Babasının sürücüsünü 

alabilmek için okulda sürekli Niklas’a konuyu hatırlatması üzerine sert tepkilerle karşılaşan 

Niklas nasıl bir çözüm yolu bulabileceğini bilemez. Eve geldiğinde Karl’ın telefon ettiğini ve 

onunla ders çalışmak için onu evine çağırdığını öğrenir. Niklas bisikleti ile Karl’ın evine doğru 

yol alır. “Hava ilkbahar kokusu ile doluydu ve kuşların ötüşü duyuluyordu. Aniden görünmez 

bir değnek çalıların arasından çıkarak tekerlek göbeğine girdi, bisiklet öne doğru yükseldi, 

Niklas kendini yerde buldu…Dizinde oluşan bir sıyrıktan kan damlıyordu…avucunun derisi 

sıyrılmıştı…Niklas birisinin ona pusu kurduğunu bilmekteydi…Naber seni küçük sıçan diye 

seslenen Karl’ın elinde bir bıçak vardı…Niklas korkudan çareyi kaçmakta buldu 

(Boie, 2002, 54-55)   

 

 Yalan söyleyip çıkar sağlamak 

 

Niklas’ın babası bilgisayarındaki sürücünün yok olduğunu ve nasıl yok olduğu konusunu 

öğrenince Karl’ın evinde bulur kendini.  Sürücüyü geri isterler ama hiç umulmadık bir cevapla 

karşılaşırlar. Karl’ın annesi oğlunun sürücü için 100 Mark ödediğini belirtir. “Oğlunuz oğluma 

sürücüyü 100 Mark’a satmış…ama oğlum sürücüyü ödünç verdiğini söylüyor…Ne? Diye 

bağırdı Karl. Seni iğrenç küçük sıçan seni! Önce bana bozuk sürücüyü satıyor sonra…bozuk 

mu? diye sordu Thomas. Denesenize o zaman…Karl neredeyse sinirinden Niklas’ın üzerine 

yürüyecekti…Thomas cüzdanını çıkardı ve parayı ödedi (Boie, 2002, 79-81)” 
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 Telefonla taciz  

 

Karl’ın davranışları giderek şiddetlenmeye yaptığı kötülükler artmaya başlar. Sonunda işi 

telefon ile aileyi taciz etmeye kadar vardırır. “ Thomas eve geldiğinde , bugün öğleden sonra 

telefon yüz kez çaldı! Dedi Karin. Gerçekten de her beş dakikada bir çaldı. Telefonu açtığımda 

ses yoktu. Karşı tarafta hiç kimse yoktu…neden açtın ki, bıraksaydın da çalsaydı. Ama aralıksız 

çaldı! Dedi Karin…insan aklını yitirir…telefonu Niklas açtığında Karl onu tehdit eder…gece 

yarısına kadar bu taciz devam eder  (Boie, 2002, 117-119)    

             

 

Mobbing uygulayanlar çeteleşir  

 

Çete kavramı her ne kadar olumsuz algılansa dahi çocukların gelişim evrelerinde akran 

dayanışması olarak çıkar karşımıza. Özellikle okul ortamlarında belirli bir gruba ait olabilmek 

ve diğerlerine “bakın işte ben de varım” mesajını verebilmek kendini zayıf ve ilgi 

duyulmayanların seçtiği bir yol olarak görülür. Dolayısıyla Karl kendisine küçük bir çete 

kurmuş ve taraftar toplamıştır. Bunlardan biri Niklas’ın sınıf arkadaşı olan Rocky ‘dir. Rocky 

Niklas’a bir yalan uydurur ve kendisinde ona ait elektronik bir cihaz olduğunu söyler. Niklas’ı 

ormanlı8k bir alana gelmesi için ikna ettiğinde orada Karl da yer alır. Karl Niklas’a ait olan 

elektronik cihaz için yeniden yüz Mark ister. “Teşekkür etmem güzel bir şey seni küçük korkak! 

Bir yüzlük toka edersen cihazını geri alabilirsin…Niklas Rocky’e bakar ve telefonda bana dedin 

ki…Rocky gülümser…beni deli mi zannettiniz…bu cihazı sen çaldın ve benim iznim olmadan 

bunu artık zaten kullanamazsın…Karl elektronik cihazı yere atar ve üzerine basıp kırara…bunu 

bana veya babama ödeyeceksin…Niklas arkasını dönüp giderken Karl hızlıca başına vurup onu 

yere serer (Boie, 2002, 96-97)     

 

Okul ortamında çeteleşmeye örnek olabilecek olan alıntımızda Karl zorbası artık kendisine bir 

taraftar bulmuş ve sınıf arkadaşı Rocky’yi kendi safına katmıştır. Bu bağlamda zorbaların 

çeteleştiğini de görürüz. Budak’ın (2009, 759) da belirttiği gibi uydumculuk (conformity) 

kavramı “sıklıkla korku, sevilme, kabul edilme arzusunu” içermekte ve çeteleşmeye zemin 

hazırlamaktadır.      

    

 

Bezdiriye uğrayana destek olunmalıdır 

 

Eserimizde bezdiriye kurban gitmiş olan Niklas’a belki de okul ortamında en çok destek 

sağlaması beklenen sınıf öğretmeni Bayan Römer, Niklas’a yardım etmek şöyle dursun, onu 

Karl’a yardım etmeyen ve sanki Karl’ı kendisi dışlayan biriymiş gibi görüp Niklas’ı suçlayıcı 

tavırlarla adeta rencide etmektedir.    
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“Karl bana saldırdı. Nasıl saldırdı? diye sordu Bayan Römer. Bıçakla saldırdı, dedi Niklas… 

Peki diye düşünceli bir biçimde cevap verdi Bayan Römer. Ama hiçbir insan durup dururken 

bir başkasına saldırmaz ki. Muhakkak ki sen onu bir şeye zorlamış olmalısın…(Boie, 2002, 

65)” 

 

Alıntıdan da anlaşılacağı üzere okul ortamındaki en büyük destekçi olması beklenen öğretmen 

dahi maalesef Niklas’a yardımcı ve destek olmamaktadır. Eserimizin birçok bölümünde sınıf 

öğretmeni Bayan Römer bir şey yapmayan veya yapmak istemeyen bir karakterdir. Okurun 

kendisinden beklediği gözetmenlik ve danışman olma sıfatlarından uzak bir karakterdir. 

 

Niklas bıçakla kovalandıktan sonra eve geldiğinde “onu öldüreceğim” dedi Niklas…annesi 

olan Karin “söyleme böyle şeyler” dedi…ben de ona saldıracağım, öldüreceğim onu…Karin 

kendi kanununu kendin yaratmak diye bir şey olamaz bizde dedi. Karl’ın ailesini aradıktan 

sonra “neden böyle şeyler uyduruyorsun”? ne kadar mahcup olduğumu biliyor musun? Diye 

oğluna inanmaz ve Karl’ın ailesinin yalanına inanır. (Boie, 2002, 57-58) 

 

Niklas yine kendi hukukunu kendisi yaratmak isteyince annesi “ama burası Şikago değil ki” 

diyerek Amerika birleşik devletlerinin şikago şehrini küçümsemekte Almanya’yı bir hukuk 

devleti olması açısından yüceltmeye çalışmaktadır (Boie, 2002, 92)  

 

Niklas her zorbalık sonrası olayı ailesine ve polise aktarmaları gerektiğini anne ve babasına 

söylese de doğru dürüst etki görmez ve olaylar çoğu kez sineye çekilir. “Medeni insanlar olarak 

böyle davranmalıyız…en ufak bir şeyde çocuğun birini dava edecek halim yok herhalde” dedi 

babası (Boie, 2002, 103-104) 

 

Niklas’ın ailesinin yanı sıra öğretmeni ve hatta dava açmak için gittikleri karakoldaki polis bile 

ona inanmakta güçlük çeker ve bütün bunların birer masumane çocuk oyunu ve önemsiz şeyler 

olduğunu vurgulayarak konuya uzak kalır.  

 

 

Sonuç  

 

Çocuk yazını çocukları yaşam hakkında aydınlatmayı görev olarak seçmiştir. Kirsten Baoie’nin 

eserinde çocuklara mobbing veya bullying’in ne anlama geldiği ve buna maruz kalanların nasıl 

sıkıntılar yaşayabilecekleri anlatılmaya çalışılmaktadır. Sosyal bir varlık olan insan gelişiminin 

belirli bir süresini okul ortamında gerçekleştirmektedir. Bu gelişim esnasında ise olumlu olduğu 

gibi olumsuz davranışlarla da karşılaşır. Eserde farklı boyutlarda gösterilen bullying’in sözel 

olabileceği gibi fiziksel zorbalık niyetinde de olabileceği vurgulanır. Ayrıca yine bu eserde 

herkesin bullying’e maruz kalabileceği bu zorbalığa maruz kalmanın da illa kurbanın bir 

hatasının olmasının gerekmediği de vurgulanmaktadır. Çünkü eser kahramanı olan Niklas 

ödevlerine acaba yardımcı olabilecek bir arkadaş edinirim mi diye Karl’ı evine davet etmiş ve 

ortada hiçbir şey yok iken zorbalığın sarmalına düşmüştür. Karl hırsız, yalancı, pusu kuran, 

tacizci ve başkasının acısından haz duyan bir çocuktur. Aslında Niklas’ın da bu sarmala 
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düşmesinde kendisinin de payı vardır. Başına gelen olayları hem öğretmenine hem de ailesine 

çok geç anlatır. Yardım istemesi gerektiği yerde suskun kalmış bu durum ise ona mobbing 

uygulayan Karl’a daha da çok cesaret kazandırmıştır. Okulda başlayan ve daha sonra okul 

dışına da taşan bezdiri ile hem eser kahramanı hem de ailesi farklı yollara başvurmuş olmalarına 

rağmen sorunu henüz çözememişlerdir.   
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Abstract 

Gadolinium doped phosphors Ca3B2O6were synthesized by a sol–gel process technique. The 

reaction temperature of the sol–gelprocess was lower than that of the solid-state reaction and 

the reaction time of the sol–gel process was shorter. Detailed structural and microstructural 

investigations were carried out using x-ray diffraction (XRD) and Fourier transform infrared 

spectroscopy (FTIR) Excitation of the synthesized phosphors with near-UV radiation resulted 

in bright purple emission with excellentcolour saturation. The aim of this study presented was 

to obtain photoluminescence powder materials of a particular class of rare earth compounds, 

i.e. borates. The borate-based photoluminescence materials are known for their efficiency and 

stability and the demand for the new photoluminescence materials of potential application in 

light sources remains high. Mixed borates of rare earth and alkaline earth metals such as Ca, Sr 

and Ba have been scarcely investigated as powder phosphors, although they offer more 

possibilities of photoluminescence tuning via materials composition. Thus, the experimental 

part concerned optimization of the synthesis of the mixed borates in a powder (nanocrystalline) 

form and characterization of their physicochemical properties that is structure and 

photoluminescence. The other aim of this study was to provide theoretical descriptions of 

properties of the obtained materials in order to find out the effect of the structure of 

luminophores on their photoluminescence properties such as transition intensities and energy 

transfer processes. 

 

Keywords: Sol -gel method, rare earth metal, phosphor, borates 

 

 

INTRODUCTION 

Rare-earth ion doped luminescent materials have emerged as the potential choice in various 

kinds of modern lighting and displays, such as field emission displays (FED), plasma display 

panels (PDP), vacuum fluorescent displays (VFDs), solid state lasers, scintillators, and in 

fabrication of white light emitting diodes (WLEDs) (Han et al., 2010; Soares et al., 2012; Liao 

et al., 2011; Qin et al., 2012). Hence, the increasing demand in this field has motivated 

researchers to develop novel inorganic phosphor materials. These phosphors have received 
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much attention due to their advantageous luminescent characteristics such as high resolution, 

brightness, efficiency, stability, colour richness and industrial processing ability. It is necessary 

to find the proper host material which achieves excellent luminescence.Over the last few years, 

intensive research has been devoted to the realisation of efficient luminescent materials due to 

the versatility of their applications in the field of the florescent lamps, display devices, detector 

system represented by X- ray screens and scintallors of phosphor marking. The borates have 

proved to be potential candidates for the aforementioned applications. 

Although borate-based glasses and ceramics have important applications, there are only a small 

number of studies investigating the sol–gel route in simple borate systems (Tohge et al., 1984; 

Brinker et al., 1990; Kruener et al., 1990; Spierings et al., 1995;Chryssikos et al., 1995; Lopez 

et al., 1994; Medda et al., 1994; Huang et al., 2012).Some of the early work in this area reported 

the preparation of films and bulk samples in alkali borate systems (Tohge et al., 1984; Brinker 

et al., 1990; Kruener et al., 1990; Spierings et al., 1995;Chryssikos et al., 1995; Lopez et al., 

1994). Some studies followed in systems such as lead borate (Spierings et al., 1995), alkali 

borate (Chryssikos et al., 1995; Lopez et al., 1994; Medda et al., 1994), aluminoborate(Huang 

et al., 2012) and various more complex compositions. 

Alkaline earth borate is an important luminescent material because of its excellent chemical 

and thermal stabilization, facile synthesis and cheap raw material (H3BO3), so it has been 

extensively applied in phosphor for LEDs (Chang et al., 2007; Panlai et al., 2009). In the present 

work, we synthesized Ca3B2O6: Gd3+ purple phosphor and investigated the luminescence 

characteristics. Recently, the luminescent properties of RE activated borates have been 

investigated intensively (Yu et al., 2014; Zhang et al., 2014; Zhang et a1., 2014). The reason is 

that borate-base phosphors have many advantages, such as, low synthesis temperature, easy 

preparation and high quantum efficiency.  

Inorganic phosphors are widely used in modern life in a number of different applications such 

as light sources, lasers, electronic devices, medicine etc. Phosphor’s luminescent properties 

determines their quality and applications. Luminescence depend on a number of factors, such 

as chemical composition, crystal structure, dopants, etc., and can be controlled using various 

synthetic technique and treatments (Sychov et al., 2012; Tsvetkova etal., 2011; Sychov et al., 

2008; Bakhmetyev et al., 2016).   

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Samples of Ca3-xB2O6:xGd3+(x=0,01; 0,05 and 0,1) were prepared according to the sol-gel 

method. The starting materials were Ca(NO3)2.4H2O (Merck, 99%), Gd(NO3)3
.H2O(REO) Alfa 

Aesar and H3BO3(Merck). After the individual materials were mixed in the beaker, obtained 

gels calcined at 600 °C for 2h to produce Ca3B2O6:Gd3+ phosphors. The structure was checked 

by Bruker D8 Advance X-ray diffractometer. The emission and excitation spectra were 

measured on a PTI (Photon Technology International) Quanta Master 30 

Phosphorescence/Fluorescence Spectrofluorometric. All the photoluminescence properties of 

the phosphors were measured at room temperature. 
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RESULTS 

 

Figure 1 shows the X- ray diffraction (XRD) pattern of Ca3B2O6 powder phosphors. 

 

 

 
 

Fig. 1. XRD profiles of Gd3+:Ca3B2O6 powder phosphors. 

 

 

Photoluminescence Spectra 

 

The excitation and emission spectra of the samples are shown in Fig. 2. All the phosphors were 

activated with different ratioGd3+ -ions.The PL spectra of the phosphor samples were excited 

281 nm, which provided effective emissions.Theexcitation spectrums were recorded when 

monitoring emissions at 616 nm. The excitation bands originated from the f-f forbidden 

transitions of the Gd3+ ions. The most intense excitation at 269 nm are the charge-transfer (CTS) 

band of Gd3+ions. The emission band 709 nm was related to the 8Sj → 6Ijtransition of Gd3+.It is 

found that the strongest luminescence, from the x=0.05 phosphor. 
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Fig.2.  PL spectra of the Ca3B2O6:Gd3+ phosphors. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

This work describes the synthesis of Ca3B2O6:Gd3+by sol–gel process. Advantages of this 

synthesis technique comparatively to the traditionalsynthesis routes can be summarized as 

follows: control of the morphology, lower temperatureprocessing, higher homogeneity and 

purity of theprocessed samples. As a result, pure and well characterized phases were obtained. 

Among the different methods ofsynthesis, the sol–gel technique has appeared themost 

convenient route to prepare powders. 

Sol–gel chemistry is widely recognized as a tremendous tool for the preparation of materials 

with fine control over the structure, morphology and function in particular when coupled with 

template techniques. This aspect opens the way towards the design of materials with custom-

made characteristics. We believe that doping through sol–gel chemistry is a very interesting 

way to finely tune materials properties. The infinity of possible doping elements makes this 

issue an open research area. 
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Abstract 

In this work, luminescent Ba3B2O6 synthesised using lanthanide (Gd). Ba3B2O6:Gd3+ phosphors 

were fabricated by the sol gel method. The phosphor showed prominent luminescence in violet 

due to the transition of Gd3+. Luminescence properties were analysed by measuring the 

excitation and photoluminescence spectra. The aim of the study presented was to obtain 

photoluminescence powder materials of a particular class of rare earth compounds, i.e. borates. 

The borate-based photoluminescence materials are known for their efficiency and stability and 

the demand for the new photoluminescence materials of potential application in light sources 

remains high. Mixed borates of rare earth and alkaline earth metals such as Ca, Sr and Ba have 

been scarcely investigated as powder phosphors, although they offer more possibilities of 

photoluminescence tuning via materials composition. Thus, the experimental part concerned 

optimization of the synthesis of the mixed borates in a powder (nanocrystalline) form and 

characterization of their physicochemical properties that is structure and photoluminescence. 

The other aim of the study was to provide theoretical descriptions of properties of the obtained 

materials in order to find out the effect of the structure of luminophosphores on their 

photoluminescence properties such as transition intensities and energy transfer processes. 

 

 

Keywords: Sol-gel method, rare earth metal, phosphor, borates 

 

 

INTRODUCTION 

To obtain desired rare earth (RE) ions doped phosphors, wet chemical process, for example;co-

precipitation,hydrothermal synthesis, and colloidal chemistry are extensively used because 

starting materials in these methods can be mixed at the molecular level and the reaction 

temperature for forming the desired products is relatively low. However, most phosphors 

prepared from wet chemistry methods crystallize and exhibit luminescence only after being 

sintered at high temperature (Lind et al., 2001). Recently, great interest in phosphors has 

resulted in rapid developments in the promising display and illumination technologies. For 

general lighting, photoluminescent (PL) materials include oxides, silicates, aluminates, alumina 

silicates, nitrides, borates, etc. (Liu et al., 2008). Among these hosts structure due to their low 
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synthetic temperature, easy preparation and high brightness (Liu et al., 2008).The sol-gel 

process is considered to be the most practical method in recent years for preparing chemically 

homogeneous coatings and powders with a variety of useful applications such as coating 

materials (Chen, 2001), adsorbents (Sayılkan et al.,1999), catalysts (Diaz et al., 1999; Aegerter, 

2001)and biosensor (Ramanthan et al.,1997; Avnir et al., 1994; Ramanthan et al., 2001) or for 

chemical separation (Uhlmann, 1997). The synthesis of the sol-gel materialsconsists of the 

following major stages: hydrolysis of the precursors (metal alkoxides) to form a 

homogeneoussol, condensation of the sol to form a non-crystalline gel network, several steps 

to remove excess solventand unreacted precursors, and drying and calcination treatments to 

form the final oxide structure. Metal alkoxides, the starting materials of the sol-gel process, are 

known for their relatively high reactivity, especially to water.The sol-gel technique is 

advantageous in the synthesis of nano-sized materials because it has the advantages of simple 

procedure, low temperature processing and low cost. Factors such as temperature, time, pH and 

the environmental condition affect the final product. Sol-gel derived material has many 

applications in optics, electronics, sensors, medicine and separation technology (Marchisio 

Daniele et al., 2008). This process involved hydrolysis and condensation. Fast hydrolysis and 

fast condensation result in the almost instantaneous formation of gel. Also slow hydrolysis and 

fast condensation result in controlled precipitation (Liu et al.,2009). Sol involves the formation 

of an inorganic continues network containing a liquid phase gel. Normally alkoxide is dissolved 

in alcohol and hydrolysed by addition of water under acidic or basic or neutral condition 

(Cizauskaite et al., 2007; Gutamann et al., 2005; Lopez et al., 1991). Hydrolysis replaces an 

alkoxide ligand with hydroxyl ligand. 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Samples of Ba3-xB2O6:xGd3+(x=0,01;0,05 and 0,1) were prepared according to the sol-gel 

technique. The starting materials were Ba(NO3)2 (Merck, 99%), Gd(NO3)3
.H2O (REO) Alfa 

Aesar and H3BO3 (Merck).After the individual materials have been mixed in the beaker, 

obtained gels calcined at 600 °C for 2h to produce Ba3B2O6:Gd3+ phosphors. The structure was 

checked by Bruker D8 Advance X-ray diffractometer. The emission and excitation spectra were 

measured PTI (Photon Technology International) Quanta Master 30 

Phosphorescence/Fluorescence Spectrofluorometer. All the photoluminescence properties of 

the phosphors were measured at room temperature. 
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RESULTS 

 

Structure of Ba3B2O6:Gd3+ phosphor 

The XRD patterns of Ba3B2O6:Gd3+phosphors are shown in Fig 1. The measurements on the 

powder X-ray diffraction for all samples performed to verify the phase purity and to check the 

crystal structure. 

 

 
Fig 1. XRD profiles of Ba3B2O6:Gd3+powder phosphors. 

 

Photoluminescence spectra 

 

The excitation and emission spectra of the samples are shown in Fig.2. All the phosphors were 

activated with different ratio Gd3+ -ions. The PL spectra of the phosphor samples were excited 

281 nm, which provided effective emissions. The excitation bands originated from the f-f 

forbidden transitions of the Gd3+ ions. The most intense excitation at 299 nm isthe charge-

transfer (CTS) band of Gd3+ions. The emission band at 556nm was related to the 8Sj → 
6Ijtransition of Gd3+. 
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Fig. 2.  PL spectra of the Ba3B2O6:Gd3+ phosphors. 

CONCLUSION 

 

The sol-gel process is a liquid-phase method of preparing glasses, ceramics, fibres, powders at 

ambient temperatures.Compared with other well-known hosts for luminescent materials, e.g. 

oxides silicates, aluminates, and phosphates, borates are good candidates for not only the rich 

compound species resulting from great varieties of B-O groups, but also the low synthesis 

temperature, wide UV–VIS transparency, high optical damage threshold, and high 

luminescence efficiency. Therefore, rare earth activated borate phosphors have attracted more 

and more attentions in recent decades. 
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TÜRKİYE’DE GÖÇMENLERİN DİN EĞİTİMİNE DAİR YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Rıdvan DEMİR 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  

 

Özet 

Göç, günümüzün en önemli olgu ve sorunlarından birisidir. Son zamanlarda gerek dünya 

genelinde gerekse yakın coğrafyamızda yaşanan olumsuz bir takım olaylardan ötürü birçok 

insan göç etmek durumunda kalmıştır. Ülkemiz açısından bunun en somut ve yakın örneği ise 

Suriye’de yaşanan savaştan dolayı kitlesel akın ile gelen Suriyeli göçmenlerdir. Göçmenler 

geldikleri ülkede barınma, güvenlik, sosyo-ekonomik ve eğitim gibi birçok sorun ile karşı 

karşıya gelmektedirler. 2018 yılı istatistiklerine göre Türkiye’ye göç eden Suriyeli sığınmacı 

sayısı dört milyona yaklaşmıştır. Gelen göçmenlerin büyük çoğunluğunun okul çağında 

bulunan çocuk ve gençlerden oluştuğu dikkate alındığında; eğitim sorununun daha ön plana 

çıktığı ifade edilebilir. Eğitimin, göçmenlerin içinde bulundukları ülke ve topluma 

entegrasyonunda çok önemli bir işlevi olduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye’de göçmenlerin 

eğitimi ilgili pek çok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Yapılan bu 

çalışmalarda Türkiye’ye göç etmiş öğrencilerin eğitimleriyle alakalı genel olarak dil, 

oryantasyon, öğretmen ihtiyacı, müfredat, ders kitapları, materyaller vb. birçok sorun tespit 

edilmiştir. Konuya din eğitimi açısından yaklaşıldığında göçmenlerin din eğitimi ile ilgili bazı 

çalışmaların yapılmaya başlandığı görülmekle birlikte bu çalışmaların henüz istenilen seviyeye 

ulaşmadığı söylenebilir. Yapılan literatür taramasında bu konuyla ilgili yüksek lisans ve 

doktora çalışmalarının yer almadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan 2018 yılında göçmenlerin 

din eğitimi konusuyla ilgili dört makale çalışmasının yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmalardan 

üçü Suriyeli öğrencisi bulunan din eğitimcileri ile yapılan görüşmelerden oluşan nitel 

çalışmalardır. Diğeri ise hem öğrenci hem öğretmenler ile yapılmış ve karma yöntem tercih 

edilen bir araştırmadır. Bu çalışmada çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye’ye göç etmiş 

göçmenlerin din eğitimine yönelik yapılmış birbirinden bağımsız araştırmalardan elde edilen 

sonuçların birleştirilmesi amaçlanmıştır. Göçmenlerin, din eğitimi ile ilgili yapılmış 

çalışmaların benzer ve farklı yönlerini değerlendirmeyi amaçlayan betimsel nitelikli bu çalışma, 

nitel bir desenle hazırlanmış ve doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Eserlerin 

incelenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi sonucu elde edilen 

bulgular din eğitimi açısından ele alınarak genel bir değerlendirmeye gidilmiştir. Göçmenlerin 

din eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların sayıca yetersiz oluşundan dolayı bu çalışma 2018 

yılıyla ve belirtilen dört çalışma ile sınırlı tutulmuştur. 

Çalışma sonucuna göre yapılan araştırmalarda dil sorunu başta olmak üzere, okul kültürüne 

uyum, ötekileştirme, dini anlamada yorum farklılıkları gibi hususların benzeyen yönler olduğu 

tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mülteciler, Göçmenler, Din Öğretimi, Din Eğitimi 
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EVALUATION OF STUDIES ON THE RELIGIOUS EDUCATION OF MIGRANTS 

IN TURKEY 

 

Migration is one of the most important phenomena and the problem of our time. In recent years, 

due to a number of negative events in the world as well as in our close geography, many people 

have had to migrate. The most concrete and immediate example of this for our country is the 

Syrian migrants who come with mass influx due to the war in Syria. Migrants face many 

problems in the country they migrate such as housing, security, socio-economic and education. 

According to 2018 statistics, the number of Syrian refugees who migrated to Turkey has 

approached four million. Considering that the majority of the migrants are children and young 

people in school age; it can be stated that the education problem is more prominent. It is a 

known fact that education has a very important role in the integration of immigrants to the 

country and society. In Turkey, many studies have been made about the education of 

immigrants and continue to be made. The results of these studies are generally concerned with 

the education of students who have immigrated to Turkey have been identified many problems 

such as language, orientation, needs teachers, curriculum, textbooks, materials, etc. Considering 

the subject from the perspective of religious education, it is seen that some studies on the 

religious education of the migrants have started to be made, but these studies have not reached 

the desired level yet. It has been determined that there is no research related to this subject in 

the literature review. On the other hand, in 2018, four articles on the subject of religious 

education of immigrants were observed. Three of these studies are qualitative studies consisting 

of interviews with religious educators who have Syrian students. The other study was conducted 

with both students and teachers and the mixed method was preferred. This study aimed to 

combine the results obtained from each of the independent research conducted for the religious 

education of immigrants who have immigrated to Turkey for various reasons. This descriptive 

study, which aims to evaluate the similar and different aspects of the studies on the religious 

education of immigrants, was prepared with a qualitative design and document analysis method 

was used. Content analysis technique was used in the analysis of articles. The findings of the 

document analysis were evaluated in terms of religious education and a general evaluation was 

made. Due to the insufficient number of studies on the religious education of migrants, this 

study was limited to 2018 and four studies. According to the results of the study, it has been 

determined that there are similarities of issues such as language problems, adaptation to school 

culture, alienation and denominational differences. 

 

Keywords: Refugees, Immigrants, Religious Education, Religious Education 

 

GİRİŞ 

 

Göç, günümüzün en önemli olgu ve sorunlarından birisidir. Son zamanlarda gerek dünya 

genelinde gerekse yakın coğrafyamızda yaşanan olumsuz bir takım olaylardan ötürü birçok 

insan göç etmek durumunda kalmıştır. Ülkemiz açısından bunun en somut ve yakın örneği ise 

Suriye’de yaşanan savaştan dolayı kitlesel akın ile gelen Suriyeli göçmenlerdir. Göçmenler 
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geldikleri ülkede barınma, güvenlik, sosyo-ekonomik ve eğitim gibi birçok sorun ile karşı 

karşıya gelmektedirler. 2019 yılı istatistiklerine göre Türkiye’ye göç eden Suriyeli sığınmacı 

sayısı 3.605.615 olup dört milyona yaklaşmıştır (Göç İdaresi, 2019). Bunların arasında 5–18 

yaş aralığında okul çağındaki nüfus ise 1 milyon 150 bin üzerindedir (Göç idaresi, 2019). Gelen 

göçmenlerin büyük çoğunluğunun okul çağında bulunan çocuk ve gençlerden oluştuğu dikkate 

alındığında; eğitim sorununun daha ön plana çıktığı ifade edilebilir. Eğitimin, göçmenlerin 

içinde bulundukları ülke ve topluma entegrasyonunda çok önemli bir işlevi olduğu bilinen bir 

gerçektir (Taştan vd., 2016) . Türkiye’de göçmenlerin eğitimi ilgili pek çok çalışma yapılmış 

ve yapılmaya devam etmektedir. Yapılan bu çalışmalarda Türkiye’ye göç etmiş öğrencilerin 

eğitimleriyle alakalı genel olarak dil, oryantasyon, öğretmen ihtiyacı, müfredat, ders kitapları, 

materyaller vb. birçok sorun tespit edilmiştir (Emin, 2016; Duruel, 2016; Mert ve Çıplak, 2017; 

Tanrıkulu,  2017). Konuya din eğitimi açısından yaklaşıldığında Türkiye’de göçmenlerin din 

eğitimi ile ilgili bazı çalışmaların yapılmaya başlandığı görülmekle birlikte bu çalışmaların 

henüz istenilen seviyeye ulaşmadığı söylenebilir. Yapılan literatür taramasında bu konuyla ilgili 

yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yer almadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan 2018 

yılında göçmenlerin din eğitimi konusuyla ilgili dört makale çalışmasının yapıldığı 

görülmüştür. Bu çalışmalardan üçü Suriyeli öğrencisi bulunan din eğitimcileri ile yapılan 

görüşmelerden oluşan nitel çalışmalardır. Diğeri ise hem öğrenci hem öğretmenler ile yapılmış 

ve karma yöntem tercih edilen bir araştırmadır. Bu çalışmada çeşitli sebeplerden dolayı 

Türkiye’ye göç etmiş göçmenlerin din eğitimine yönelik yapılmış birbirinden bağımsız 

araştırmalardan elde edilen sonuçların birleştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Göçmenlerin, din eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların benzer ve farklı yönlerini 

değerlendirmeyi amaçlayan betimsel nitelikli bu çalışma, nitel bir desenle hazırlanmış ve 

doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Eserlerin incelenmesinde içerik analizi 

tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi sonucu elde edilen bulgular din eğitimi açısından ele 

alınarak genel bir değerlendirmeye gidilmiştir. Göçmenlerin din eğitimi ile ilgili yapılan 

çalışmaların sayıca yetersiz oluşundan dolayı bu çalışma 2018 yılıyla ve belirtilen dört çalışma 

ile sınırlı tutulmuştur. 

 

BULGULAR 

Göçmenlerin din eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların ilki Yıldız Kızılabdullah ve Tuğrul 

Yürük tarafından 2018 yılında yapılan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin Adana’da 

yaşayan Suriyeli öğrencilerin uyumuna katkıları” konulu araştırmadır. Bu çalışma uluslararası 

Religious Education dergisinde yayınlanmıştır. Bu çalışma nitel bir desende gerçekleştirilmiş 

ve çeşitli okullarda görevli 11 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) öğretmeni ile yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmak suretiyle bilgiler elde edilmiştir. Çalışmada özetle DKAB 

dersinin Suriyeli öğrencilerin Türk kültürüne ve toplumuna nasıl katkıda bulunduğuna, Suriyeli 

öğrenciler tarafından DKAB dersinde en az ve en fazla ilgili duyulan konuların ne olduğuna, 

Suriyeli öğrenciler arasından en sık karşılaşılan sorunların neler olduğuna cevap aranmıştır. 

Sonuç olarak DKAB dersinin Suriyeli öğrencilerin hem akademik bilgilerine hem de okul 

kültürüne uyumlarını kolaylaştırdığı ifade edilmiştir. Ayrıca Suriyeli öğrencilerin, Türk 
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öğrencilerle aynı dine inanmaları (inanç ve ibadet pratiklerinin örtüşmesi) nedeniyle 

hazırbulunuşluluk açısından DKAB derslerine büyük ilgi gösterdikleri, DKAB dersinde ki 

farklılıklara saygı, hoşgörü, empati, sorumluluk sahibi olmak, din kardeşliği gibi içeriklerin 

öğrencilerin sosyal ve kültürel entegrasyonuna olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Bu öğrencilerin ezberleri ve Kur’an’ı Kerim bilgilerinin ana dillerinin Arapça olmasından 

dolayı Türk öğrencilerden daha iyi olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan çalışmada görüş belirten 

eğitimcilere göre Suriyeli öğrencilerin yaşadıkları sorunların başında dil ve iletişim, dışlanma, 

ön yargı, mezhepsel farklılıklar (namazlar, örtünme gibi konularda dini yorumlama farklılıklar) 

psikolojik (savaş sonrası travma, vatanlarını özleme vb.) problemler gelmektedir (Kızılabdullah 

ve Yürük, 2018). 

Bu konuda tespit edilen çalışmalardan bir diğeri ise Rıdvan Demir ve Yusuf Okşar tarafından 

hazırlanmış “Suriyeli Öğrencilerin Din Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Kilis İli Örneği” adlı 

araştırmadır. Bu çalışma, 2018 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde 

yayınlanmıştır. Nitel desende gerçekleşen çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme 

formları ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kilis ilinde devlet okullarında ve geçici 

eğitim merkezlerinde görev yapan 20 din eğitimcisi oluşturmuştur. Din eğitimi ile ilgili derslere 

giren bu öğretmenlerden altısı Suriyeli öğretmenlerden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı kısaca 

Kilis’te yaşayan Suriyeli öğrencilerin eğitiminde görevli din eğitimcilerin eğitim ve öğretimde 

yaşadıkları sorunların tespit edilmesidir. Çalışma sonuçlarına göre; Suriyeli öğrencilerin din 

eğitiminde görevli yerel din eğitimcilerinin dil ve iletişim problemleri başta olmak üzere 

mesleki yeterlilik, sınıf yönetimi, dini anlamada yorum (mezhep) farklılığı, derslerin 

yapısı/içeriğinden kaynaklanan sebepler gibi problemlerle karşı karşıya kaldıkları tespit 

edilmiştir. Diğer taraftan geçici eğitim merkezlerinde görevli Suriyeli eğitimcilerin ise ders 

kitapları/müfredat, ders araç-gereç ve materyal eksikliği, sınıfların fiziki durumu ve iş kaygısı 

gibi sorunlarının bulunduğu belirlenmiştir (Demir ve Okşar, 2018). 

2018 yılında göçmenlerin din eğitimi ile rastlanan bir diğer araştırma ise Muhammed Esat 

Altıntaş tarafından yapılan “DKAB Öğretmenlerine Göre Suriyeli Çocukların Devlet 

Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar (Nitel Bir Araştırma)” adlı çalışmadır. Marife dini 

araştırmalar dergisinde yayınlanan bu çalışmada, DKAB öğretmenlerine göre devlet 

okullarında öğrenim gören Suriyeli çocukların karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Nitel desende gerçekleşen çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme 

formları ile elde edilmiş ve araştırmanın örneklemini Türkiye’nin en fazla Suriyeli mülteciyi 

barındıran 10 ilinde görev yapan gönüllü 50 DKAB dersi öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma 

sonucunda Suriyeli göçmen çocukların devlet okullarında karşılaştıkları sorunlar; dil ve iletişim 

problemleri başta olmak üzere bu problemlere bağlı sosyal ve kültürel uyumsuzluk, dışlanma, 

akademik başarısızlık, dersleri anlayamama, psiko-sosyal problemler (yalnızlık, ümitsizlik), 

sınavlardan başarısız olma, etiketlenme/ötekileştirme, olumsuz ön yargılara, fiziksel ya da 

psikolojik şiddete maruz kalmak ve sosyo-ekonomik sıkıntılar olarak ifade edilmiştir (Altıntaş, 

2018). Diğer taraftan bu öğrencilerin eğitiminden sorumlu öğretmenlerin ise travma geçirmiş 

mülteci çocuklara nasıl yardımcı olunacağını bilmedikleri, onların öğrenmelerine nasıl 

rehberlik edileceği ve toplumsal uyumlarının nasıl sağlanacağı konusunda bilgi, beceri ve 

tecrübeye sahip olmadıkları, dil yeterliliklerinin öğrenciler ile etkili iletişim kurmada yetersiz 

kalması tespit edilen diğer hususlar olarak belirtilebilir. 
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Göçmenlerin din eğitimi ile ilgili olarak yapılan son araştırma ise “Mülteci Öğrencilerin Eğitim 

Sorunları, Eğitim ve Din Eğitiminden Beklentileri: Eskişehir Örneği” adlı çalışmadır. Aybiçe 

Tosun ve arkadaşları tarafından hazırlanan çalışmada Eskişehir’de bulunan lise düzeyindeki 

mülteci öğrencilerin ve bu öğrencilerin dersine giren öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde 

yaşadıkları sorunlarının saptanması ve mülteci öğrencilerin eğitim ile din eğitiminden 

beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma 2018 yılında Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmıştır. Karma araştırma yönteminin 

benimsendiği çalışmada Afganistan, Irak, Suriye, İran gibi çeşitli ülkelerden göç etmiş 83 

mülteci öğrenciye anket vasıtasıyla ulaşılırken bu öğrencilerin derslerin giren 42 öğretmen ile 

yarı yapılandırılmış mülakat formları aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarına 

göre göçmen öğrencilerin başta dil ve iletişim kaynaklı sorunlar olmak üzere bunlara bağlı 

akademik başarısızlık, okul kültürüne uyum sağlama, sosyo-kültürel ve ekonomik sorunlar ile 

karşılaştıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan bu öğrencilerin eğitiminde görevli öğretmenlerin 

büyük çoğunluğunun çok kültürlülük, kültürlerarası eğitim vb. hususlarda bu öğrencilere nasıl 

eğitim verileceği konusunda herhangi bir hizmet içi veya tamamlayıcı eğitim almadıkları tespit 

edilmiştir. 

Din eğitimi ile ilgili olarak aynı çalışmaya göre mülteci öğrencilerin, dini, Türk toplumuna 

uyum sağlamada, mültecilik durumu ile başa çıkmada etkili bir faktör olarak gördükleri, din 

eğitimi ile ilgili derslere olumlu yaklaştıkları tespit edilmiştir. Özellikle İmam-Hatip liselerinde 

öğrenim gören mültecilerin büyük çoğunluğunun anadilinin Arapça olması, mesleki ders 

içeriklerinin Arapçaya dayanması gibi hususlar öğrencilerin okula uyumunu ve derslere olumlu 

tutum sergilemelerini kolaylaştırıcı etkenler olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte 

sayıları birkaç tane de olsa Hristiyan öğrencilerin kendilerinin DKAB dersinden zorunlu 

tutulmak istemedikleri ve bazı dışlayıcı söylemlere maruz kaldıkları tespit edilmiştir (Tosun 

vd., 2018). 

 

TARTIŞMA VE YORUM 

Göçmen öğrencilerin, din eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde; eğitim-öğretim 

süreçlerinde genel olarak bütün çalışmalarda benzer sorunların yaşandığına şahit olunmaktadır. 

Bu sorunların başında “dil ve iletişim kaynaklı problemler” gelmektedir. Göçmen öğrenciler, 

dil problemine bağlı olarak dersleri anlayamama veya derslere tam anlamıyla vakıf olamama 

gibi hususlar yaşamaktadır. Başka bir deyişle dil ve iletişim kaynaklı sorunlar,  öğretim 

sürecinde öğretmenler açısından bilgilerin öğrencilere aktarılmasında sıkıntı yaşanmasına yol 

açarken, öğrenciler açısından ise akademik başarısızlığa neden olabilmektedir. Dil ve iletişim 

kaynaklı problemler aslında sadece din eğitimi ile ilgili yapılan çalışmalarla sınırlı olmayıp 

eğitimle ilgili diğer çalışmalarda da en sık dile getirilen sorunların başında gelmektedir (Börü 

ve Boyacı, 2016; Özer vd., 2016). Bununla birlikte çoğunluğu Suriye gibi Arap ülkelerinden 

gelen göçmen öğrencilerin, kültür ve hazırbulunuşlulukları itibarıyla din eğitimi ile alakalı 

derslere daha ilgili ve olumlu yaklaştıkları, bu derslerde akademik anlamda daha başarılı 

oldukları, büyük oranda çalışmaların ortak bulguları olduğu söylenebilir (Kızılabdullah ve 

Tuğrul Yürük, 2018; Demir ve Okşar, 2018). Özellikle İmam-Hatip liselerinde öğrenim gören 

göçmen öğrencilerin büyük çoğunluğunun anadilinin Arapça olması, mesleki ders içeriklerinin 

Arapçaya dayanması (Tosun vd., 2018) DKAB ders içeriğinin hoşgörü din kardeşliği, empati 
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vb. ögelere sahip oluşu gibi hususlar göçmen öğrencilerin okula, derslere sosyal ve kültürel 

entegrasyonuna olumlu tutum sergilemelerini kolaylaştırıcı etkenler olarak dikkat çekmektedir.  

Çalışmalarda belirlenen ortak sorunlardan bir diğeri ise göçmen öğrencilerin yaşadığı psiko-

sosyal sorunlardır. Çalışmaların hemen hepsinde göçmen öğrencilerin 

dışlanma/ötekileştirme/ön yargı, okul kültürüne uyum, savaş sonrası travma gibi sorunlar 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca Tosun ve arkadaşları ile Altıntaş’ın çalışmalarında sosyo-

ekonomik sorunların da göçmen öğrencilerin yaşadıkları önemli problemlerden birisi olduğu 

belirtilmiştir. Diğer yandan Kızılabdullah ve Yürük ile Demir ve Okşar’ın, çalışmalarında ise 

göçmen öğrencilerin eğitiminde görevli öğretmenlerin dini anlamada yorum (mezhep) 

farklılıklarının zaman zaman öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlardan biri olduğuna 

dikkat çekilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan bir diğer husus ise göçmen öğrencilerin eğitiminde görevli 

din eğitimcilerinin mesleki yeterlilikleri ile ilgilidir. Çalışmaların hemen hepsinde eğitimcilerin 

öğrenciler ile etkili iletişim kurmakta zorlandıkları ifade edilirken, bazı çalışmalarda ise buna 

ilaveten eğitimcilerin çoğunluğunun, bir çoğu travma geçirmiş göçmen çocuklara nasıl 

yardımcı olunacağı konusunda, çok kültürlülük, kültürlerarası eğitim vb. hususlarda bu 

öğrencilere nasıl eğitim verileceği konusunda herhangi bir hizmet içi veya tamamlayıcı eğitim 

almadıkları belirtilmiştir (Tosun vd., 2018; Altıntaş, 2018). 

Geçici eğitim merkezlerinde (GEM) görevli Suriyeli eğitimcilerin ise ders kitapları/müfredat, 

ders araç-gereç ve materyal eksikliği gibi sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir (Demir ve Okşar, 

2018). GEM’lerde verilen din eğitimi ve burada yaşanan sorunlarla ilgili olarak Demir ve 

Okşar’ın (2018) çalışması haricinde diğer çalışmalarda ayrıntılı olarak değinilmediği 

görülmektedir. Bu durum GEM’lerin uzun vadede göçmen öğrencilerin sosyal entegrasyonu 

geciktirdiği (Seta, 2017) düşüncesinden hareketle bu merkezlerin zamanla kapatılacağı ve 

göçmen öğrencilerin Türk Milli eğitim sistemine dâhil edileceğinden kaynaklanmış olabilir.  

Çalışma sonuçlarından hareketle Türkiye’de bulunan göçmen öğrencilerin öncelikle dil 

yeterliliklerin artırılması, sosyal ve kültürel uyumlarına yönelik çok kültürlü ve farklılıklara 

duyarlı bir eğitim politikası çalışmaların yapılması gerektiği ifade edilebilir. Ayrıca göçmen 

öğrencilerin eğitiminde görevli din eğitimcilerinin mesleki dil yeterlilikleri başta olmak üzere, 

göçmen öğrencilerin uyumlarında gerekli rehberliği yapabilmeleri için hizmet öncesi ve hizmet 

içi eğitimlerinde çok kültürlülük, kültürlerarası eğitim gibi konularda kurslar düzenlenebilir. 

Son olarak Türkiye’de literatürde “göçmenlerin din eğitimi” ile ilgili çok az sayıda çalışma 

olduğundan dolayı; bu alanda derinlemesine yönelik hem nicel hem de nitel çalışmalara daha 

çok yer verilmesi gerektiği öneri olarak verilebilir. 
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DİN ÖĞRETİMİNDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARI* 

 

Rıdvan DEMİR 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  

 

Özet 

Teknolojik gelişmelerin her an hızlı bir şekilde geliştiği dünyamızda, ezbere dayalı geleneksel 

din öğretimi anlayışları yerini öğrencinin aktif olduğu yeni yöntem ve tekniklerin kullanımına 

bırakmaya başlamıştır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) dersi gibi duyuşsal ve bilişsel 

öğrenme alanlarının yoğunlukta olduğu derslerde bilginin sadece hatırlanacağı ve kısa süre 

sonra unutulacağı ezberleme işlemi yerine, farklı teknolojik imkânlar ile ortaya çıkan yeni 

yöntem ve tekniklerin sınıf içerisinde kullanılması, öğrenci tarafından anlamlandırılan ve kalıcı 

hale getirilen öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlayabilir. Günümüzde bilimin ve teknolojik 

yeniliklerin her alanda kendini göstermesi, eğitimde de teknolojinin uygulanmasını gerekli 

kılmaktadır. Bu anlamda üç boyutlu sanal ortamlar, öğrencinin aktif olduğu, görerek, duyarak, 

sürece dâhil olarak öğrendiği bir öğretim uygulaması olup günümüz eğitim ortamlarında dikkat 

çekmeye başlamıştır. DKAB dersi; sanal gerçeklik gözlükleri gibi ileri teknolojik araç 

gereçlerin kullanıldığı etkinlikler vasıtasıyla öğretildiğinde, öğrencilerin bu derse yönelik 

olarak olumlu tutum geliştirileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda “Sanal gerçeklik teknolojisi 

kullanılarak DKAB öğretimi nasıl yapılabilir?” sorusu önem kazanmaktadır.  

Bu araştırma sanal gerçeklik gözlüğü ile işlenen DKAB dersinin öğrencilerin bu derse olan 

tutumlarına etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada hem nitel hem de nicel araştırma 

yöntemlerinin birlikte ele alındığı karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın nicel kısmı deneme 

öncesi desenlerden “tek gruplu ön-test–son-test modeli” temel alınarak tasarlanmıştır. DKAB 

dersinin öğrencilerin bu derse yönelik tutumlarındaki değişimi incelemek amacıyla Hatay 

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında öğrenim 

gören 32 öğrenci gönüllük esasına göre rastgele belirlenmiştir. Belirlenen öğrencilere uygulama 

öncesinde “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” ön-test olarak uygulanmıştır. 

Öğrencilere DKAB dersinde üç saat süresince “Dinlerde Kutsal Mekânlar” konusu sanal 

gerçeklik gözlükleri kullanılarak işlenmiştir. Uygulama başında öğrencilere ön-test olarak 

uygulanan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” etkinlik sonrasında son-test 

olarak tekrar uygulanmış ve iki ölçmeden elde edilen puanlar arasında bir fark olup olmadığı 

incelenmiştir. Çalışmanın nitel kısmında ise öğrencilerle uygulama sonunda yarı 

yapılandırılmış görüşme soruları ile görüşmeler yapılarak nitel veriler toplanmıştır. 

Araştırmanın sonucuna göre çalışmaya katılan öğrencilerin DKAB dersi tutum ölçeğinden 

aldıkları ön-test puanlarıyla son test puanları arasında anlamlı bir farklılık çıktığı başka bir 

deyişle din öğretiminde sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak yapılan öğretimin başarılı 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik, Teknoloji, Din Öğretimi 
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VIRTUAL REALITY APPLICATIONS IN RELIGIOUS TEACHING 

 

Abstract 

In our world, where technology has advanced rapidly, traditional understanding of religious 

education based on memorization has begun to leave its position to the use of new methods and 

techniques in which the student is active. In the courses such as the Religious Culture and Moral 

Knowledge (RCMK) course where the sensory and cognitive learning areas are intense, the use 

of new methods and techniques in the classroom instead of the memorization method where 

knowledge will be remembered only and will soon be forgotten can enable students to have 

meaningful and permanent learning. In today's world, where science and technological 

innovations are manifested in every field requires to using the application of technology in 

education. In this context, 3D virtual environments have started to attract attention in today's 

educational environments. In these environments, students are active and they are involved in 

the teaching process by seeing and hearing. RCMK Course; when students are taught through 

activities using advanced technological tools such as virtual reality glasses, it is thought that 

students will develop a positive attitude towards this course. In this context, the question of how 

religious instruction can be done by using virtual reality technology is becoming important. 

This study aims to examine the effect on the attitude towards the lesson of the students in the 

RCMK lesson taught with the virtual reality glasses. In the study mixed method which includes 

both qualitative and quantitative research methods has been used. In the quantitative part of the 

study, pre-experimental pre-test - post-test model with a single group has been used. In the 

direction of this design, 32 students who study in Hatay Mustafa Kemal University education 

faculty classroom teaching education program have been determined randomly on the basis of 

volunteerism to examine the change on the attitude towards the lesson of the student of RCMK 

lesson taught with the virtual reality technology. “Religious Culture and Moral Knowledge 

Attitude Scale” has been applied as a pre-test to the participants. The Sacred Places subject in 

religions has been taught to the students by being used the virtual reality glasses for 3 hours in 

the RCMK lesson. “Religious Culture and Moral Knowledge Attitude Scale” which has been 

applied as a pre-test at the beginning of the application, has been applied as post-test again and 

it has been examined whether the scores obtained from two measurements are different or not. 

In the qualitative part of the study, the qualitative data has been collected by interviewing the 

students with semi-structured interview via questions at the end of the application. According 

to the results of the study, it was determined that there is a significant difference between the 

pre-test scores and the post-test scores obtained from “Religious Culture and Moral Knowledge 

Attitude Scale” of the students who participate to the study. In other words, it was found that 

teaching by using virtual reality glasses in the teaching of religion had successful results. 
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Giriş 

Günümüzde, giderek gelişen bilim ve teknoloji, eğitim-öğretim faaliyetleriyle uğraşan 

öğretmenlere yararlanabilecekleri birçok eğitim materyalini kullanmaya olanak sunmaktadır. 

Artık dünyanın küresel bir hal aldığı düşünüldüğünde, hızlı teknolojik gelişmelerin her an 

katlanarak büyüdüğü dünyamızda, dinlerin insanın ahlaki ve vicdani gelişimine katkılar 

sağlayabilmesi sadece geleneksel din öğretimi anlayışı ile mümkün olamamaktadır. Son 

dönemlerde din öğretiminde öğrenciyi merkeze alan çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme,  

beyin temelli öğrenme gibi bireysel farklılıklara dikkat çeken ve her öğrencinin öğrenme 

yeteneğinin farklı olduğunu kabul eden yaklaşımlar kabul görmektedir (Demir, 2017). 

Öğrencinin derste daha aktif olmasını sağlayan ve olabildiğince daha fazla duyuya hitap eden 

ders araç-gereçlerinin kullanılmasını teşvik eden bu yaklaşımlar ders öğretim etkinliklerinin 

zenginleştirilmesini gerekli kılmaktadır (Korkmaz, 2014). Eğitim ortamlarında kullanılan veya 

kullanılabilecek teknolojilerin giderek çoğalması ve zenginleşmesi, eğitimcilere bu 

teknolojileri yakından tanıma ve etkili bir şekilde kullanma hususunda önemli roller 

yüklemektedir (Erbaş ve Demirer, 2014). Bu nedenle eğitimcilerin teknolojik gelişmeleri takip 

ederek alanlarına en uygun araçları/teknolojik uygulamaları kullanmaya gayret etmeleri 

gerekmektedir. Zira duyuşsal ve bilişsel öğrenme alanlarının yoğunlukta olduğu Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi (DKAB) gibi derslerde bilginin ezbere dayalı olduğu geleneksel yöntemler 

yerine, farklı teknolojik imkânlar ile ortaya çıkan yeni yöntem ve tekniklerin sınıf içerisinde 

kullanılması, öğrenci tarafından anlamlandırılan ve kalıcı hale getirilen öğrenmelerin 

gerçekleşmesini sağlayabilir (Korkmaz, 2014). Başka bir ifade ile öğretilmesi istenen bilgiler, 

öğrenciye ne kadar somut bir şekilde sunulabilirse öğrenen birey de o oranda çevresini kuşatan 

dini bilgi veya sembollerin varlığını daha iyi fark edecektir. Dolayısıyla DKAB öğretmenleri 

bu derse öğrencilerin ilgisini çekmek ve etkin bir öğretim gerçekleştirmek için konuların 

özelliğine göre uygun araç- gereç ve öğretim materyallerini kullanmaya gayret etmelidirler 

(Demir, 2008). Bu anlamda üç boyutlu sanal ortamlar, öğrencinin aktif olduğu, görerek, 

duyarak, yön duygusuyla 360 derece sürece dâhil olarak öğrendiği yaklaşım tarzları günümüz 

eğitim ortamlarında dikkat çekmeye başlamıştır. Sanal gerçeklik ortamı bireylerin hâlihazırda 

bulundukları ortamın verilerini yanıltarak (örneğin görme gibi) kişileri farklı bir gerçeklik 

içerisine sokmaya çalışan bir sistemdir. Bu esnada sanal olan ortam, bireyin duyularını ne kadar 

iyi kontrol altına alabilirse o kadar başarılı sayılmaktadır (Kaleci, vd. 2017). Sanal gerçeklik: 

“kullanıcıların vücutlarına giydiği veya farklı cihazların içerisine girdiği görüntüleme 

donanımlarıyla, bilgisayar tarafından yaratılan yapay bir dünyada gerçek hayata yakın 

deneyimler yaşayabilme amacıyla diğer nesnelerle etkileşim içerisinde bulunduğu ve 

kullanıcılarda o ortamda bulunma hissi yaratan üç boyutlu bir benzetim ortamı” olarak ifade 

edilebilir (Tepe vd., 2016). Sanal gerçeklik uygulamaları sayesinde bireyler var oldukları 

ortamın haricinde farklı tecrübeler yaşayabilmektedir. Şekil 1’de gösterildiği üzere maliyeti 

oldukça düşük olan bu gözlükler ile kişiler sanal ortamda çeşitli geziler yapabilmekte ve çeşitli 

oyunları interaktif şekilde oynayabilmektedir. 
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Şekil 1. Sanal Gerçeklik Gözlüğü Örnekleri 

Zaten teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında sanal gerçeklik uygulamalarının birçok 

alanda kullanıldığı görülmektedir. Sanal gerçeklik gözlükleri ile bazı ortamların ziyaret 

edilmesi, öğrencilerin o konuya ilişkin bilgilerini somutlaştırma açısından kullanılabilecek 

eğlenceli ve eğitimsel bir etkinliktir. Sanal gerçeklik gözlükleri ile yapılan eğitim, özellikle 

herkesin gitme ve görme imkânı olmadığı müzeler (Civelek vd., 2017) tarihi ve dini mekânların 

ziyaret edilebilmesi açısından oldukça etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda öğrenme sürecinde 

ileri teknolojik araç gereçlerin kullanıldığı etkinlikler, bireylerin eğitim ortamında öğrendikleri 

teorik bilgileri daha kolay kalıcı hale dönüştürmek adına yardımcı olur. Daha fazla duyu 

organının kullanıldığı, katılımcının görüp, hissedip, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerin 

pekiştirildiği uygulamalar; şüphesiz bilgilerin daha kolay hatırlanabilmesini sağlar. Bilgisayar 

teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı öğrenme ortamlarında, bireyler çoğu bilgi ve beceriyi 

daha kolay bir şekilde anlamlandırmaktadır. Soyut bir çok içeriği barındırması ve duygulara 

hitap etmesi bakımında okullarda öğretilmesi zaman zaman zor olarak kabul edilen DKAB 

dersi; sanal gerçeklik gözlükleri gibi ileri teknolojik araç gereçlerin kullanıldığı etkinlikler 

vasıtasıyla öğretildiğinde, öğrenciler tarafından bu derse yönelik olarak olumlu tutum 

geliştirileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda “Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimi nasıl yapılabilir?” sorusu önem kazanmaktadır. Bu sebeple 

bu araştırma, üniversite düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilere araştırmacı tarafından 

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi için hazırlanan Sanal Gerçeklik destekli etkinliklerin 

tesirini ortaya çıkarması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı 

DKAB dersini sanal gerçeklik gözlükleri ile işleyen öğrencilerin bu derse karşı tutumlarındaki 

değişimi incelemektir. 

Yöntem 

 Bu araştırmada hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinin birlikte ele alındığı 

karma yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın nicel kısmı deneme öncesi (pre-experimental) 

desenlerden “tek gruplu ön-test – son-test modeli” temel alınarak tasarlanmıştır. Modelin 

simgesel görünümü Tablo 1’de verilmiştir. Bu desen doğrultusunda, araştırmanın nicel 

kısmında, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak işlenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 

öğrencilerin bu derse yönelik tutumlarındaki değişimi incelemek amacıyla, Hatay- 
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Tablo 1. Tek Gruplu Ön-Test – Son-Test Desen Örneği 

Grup Öntest İşlem Sontest 

 

G O1.1 X O1. 

Çalışma 

Grubu (32 

Kişi) 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Dersi Tutum Ölçeği 

(Bağımlı Değişken) 

3 saatlik 

eğitim 

faaliyeti 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Dersi Tutum Ölçeği 

(Bağımlı Değişken) 

  

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans programında öğrenim 

gören 32 öğretmen adayı çalışma gurubu olarak belirlenmiştir. Gönüllük esasına göre rastgele 

belirlenen katılımcılara uygulama başında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine yönelik 

tutumlarını ölçmek amacıyla Özdemir ve Çelik (2017) tarafından geliştirilen “Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” kullanılarak ön-test uygulanmıştır. Bu öğrencilere 3 saat 

süresince DKAB dersinde “Dinlerde Kutsal Mekânlar” konusu, üç boyutlu sanal gerçeklik 

gözlükleri yardımı ile uygulamalı etkinlik olarak işlenmiştir. Uygulama başında öğrencilere ön-

test olarak uygulanan “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” etkinlik sonunda son-

test olarak tekrar uygulanarak her iki ölçmeden elde edilen puanlar arasında bir fark olup 

olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın nitel kısmında ise öğrenciler ile görüşmeler yapılmış, yarı 

yapılandırılmış sorular sorularak nitel veriler toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerden 

gönüllülük esasına dayalı olarak görüşmeye katılmak isteyen adaylar ile uygulama yapılan 

yerde, her öğrenci ile yaklaşık 10 dakika görüşülmüş ve alınan yanıtlar görüşme formuna 

araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. 

 

Uygulama 

 Araştırmanın uygulama aşamasına başlamadan önce uygulama yapılacak öğrenciler ile 

kısa bir bilgilendirilme toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda öğrencilerin telefonlarına sanal 

gerçeklik uygulama yazılımları yüklenmiş ve gerekli testler yapılmıştır. Böylelikle uygulama 

sırasında yaşanacak olan teknik problemlerin önüne geçilmiştir. Uygulama için Hatay Mustafa 

Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi desteği ile 10 adet VRBOX marka sanal 

gerçeklik gözlüğü satın alındığından uygulama 10'ar kişilik öğrenci grupları üzerinde ayrı ayrı 

yapılmıştır. Bu uygulamaların her biri toplam 3 ders saati sürmüştür. Bu süre zarfında dersin 

kapsamında öğretilmesi planlanan "Dinlerde Kutsal Mekânlar" konusu öğrenci telefonlarının 

sanal gerçeklik gözlüğüne takılmasıyla birlikte işlenmiştir. Öğrenciler bu ekipmanların uyum 

içerisinde çalışmasıyla birlikte "Hira Mağarası, Kâbe, Arafat, Ağlama (Batı) Duvarı, Zeytin 

Dağı, Hz. İsa’nın Göğe Yükseliş Mekânı ve Hz. İsa’nın “Son Akşam Yemeği Odası" 

mekânlarını 360 derece gerçeklik ile sanal ortamda gezme ve inceleme imkânı bulmuşlardır. 

Belirtilen dini mekânların sanal ortamda gezilmesi için Google Play’den çeşitli dini mekânların 

içerisinde yer aldığı “3D Mekânlar, Manasik VR Beta” vb. ücretsiz uygulamalardan 

yararlanılmıştır. 

 

Bulgular 
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Tablo 2’de katılımcılarının “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği” ön-test ve son-

testinden elde ettikleri toplam puanların ortalama, standart sapma, değerleri ve bağımlı gruplar 

t testi analizi sonucu verilmiştir. 

 

 

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum 

Ölçeğinden Aldıkları Puanların Dağılımı ve Bağımlı Gruplar t-Testi Analizi 

  Ortalama SS t sd p 

Ön-Test 51,46 11,76 
-2,735 31 0,01 

Son-Test 57,75 9,46 

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan öğrenciler ön-test aşamasında 51,46 ortalama tutturmuş, 

son-test aşamasında ise bu rakam 57,75’e çıkmıştır. Gözlenen bu farkın istatiksel olarak anlamlı 

olup olmadığına bakmak için yapılan bağımlı gruplar t-testi analizinin sonucu p değeri 0,05’ten 

düşük çıkmış (p=0,01) ve bu farklılığın istatiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin çalışmanın nitel kısmında yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verdikleri 

yanıtlar incelendiğinde ise cevapların ciddi derecede olumlu geldiği görülmüştür. Burada örnek 

olarak bu görüşlerden sadece bir kaçına yer verilmiştir: 

Ö7: “Sanal gerçeklik teknolojisinin ortamı,  o ortamı 2 boyutta (sadece fotoğrafta) görmekten 

çok daha güzel bir duygu uyandırıyor. Yapıları gerçek konum ve boyutlarında görmek, sanki 

oradaymış gibi hissetmek, öğrenmeyi daha kalıcı hale getirip öğrenciye verilen değeri 

yükseltiyor.” 

Ö10: “Bu uygulama bence Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kesinlikle kullanılmalıdır. 

Çünkü bu dersi sadece konuşarak işlememiz soyut bir gerçeklikten bahsedildiği için sıkıntılı bir 

durum. Bu yüzden derslerde anlattığımız dini yerleri öğrencilerin sanki oraya gitmiş gibi bizzat 

kendi gözleriyle görmeleri, dinledikleri bilgiyi daha iyi idrak etmeleri için önemli bir ders aracı 

olduğunu düşünüyorum.” 

Ö19: “Sanal gerçeklik gözlüğünün tam olarak yaşadığımız çağ olan teknoloji çağına uygun bir 

ders materyali olduğunu düşünüyorum. Teknoloji ile büyüyen yeni nesillerin fazlasıyla ilgisini 

çekeceğini ve derse olan meraklarının artacağını düşünüyorum. Sanal gerçeklik teknolojisi 

yardımıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini öğrencilerin daha çok seveceğini, dinimizi ve 

kültürümüzü böylelikle yaşatmaya daha hevesli olacaklarını düşünüyorum.” 

Ö22: “Sanal gerçeklik uygulamaları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yaşayarak 

öğrenmemize fayda sağlayan bir uygulama oldu. Dersi monotonluktan kurtararak eğlenceli ve 

aktif bir ders olmasına olanak sağladı. Adını duyduğumuz fakat görmediğimiz kutsal yerler 

hakkında birçok şeyi görerek öğrenmenize vesile oldu. Sanal gerçeklik uygulamalarının bir 

bilginin öğretimi ve kalıcılığı açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum.” 

Ö24: “Sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden keyif aldım. 

Bu teknoloji dersimize renk kattı. Bu tarz değişik uygulamalar dersi monotonluktan ve 

sıkıcılıktan kurtarıyor.” 

Tüm bu yorumların yanında araştırmaya katılan öğrencilerin verdikleri olumsuz cevaplar da 

bulunmaktadır. Öğrenciler uzun süreli gözlük kullanımının, nadir de olsa baş ağrısı, yorgunluk, 

baş dönmesi gibi geçici rahatsızlıklara sebep olduğunu belirtmiştir.  
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Tartışma ve Sonuç 

Din öğretiminde sanal gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin öğrenmelerine olan etkisinin 

araştırıldığı bu çalışmada, yapılan analizlere göre çalışmaya katılan öğretmen öğrencilerin 

DKAB dersi tutum ölçeğinden aldıkları ön-test puanları ile son-test puanları arasında anlamlı 

bir farklılığın çıktığı görülmüştür. Bu farkın sebebinin dersin sanal gerçeklik yöntemi ile 

işlenmesi olduğu aşikârdır. Çünkü bir dersi sanal gerçeklik teknolojisi yardımı ile işlemek; 

öğrencilerin bazı bilişsel becerilerini (Aktamış ve Arıcı, 2013) ve tutumlarını arttırmada 

oldukça etkilidir. Zira bu teknolojinin sağladığı yapay ortam, kişiye gerçekte var olmayan 

deneyimleri (mekân vb.) sanki gerçekmiş gibi hissettirerek bu deneyimlerden en üst seviyede 

yararlanma olanağı sağlar (Kayabaşı, 2005). Bu araştırmada da, DKAB dersi kapsamında, sanal 

gerçeklik gözlüğü sayesinde üç boyutlu olarak ziyaret edilen kutsal mekânlar; araştırmaya 

katılan öğrencilere gerçekte var olmayan bir deneyimi sanki gerçekmiş gibi algılamalarını 

sağlamıştır. Zaten öğrenciler bu durumu kendi cümleleriyle: "Sanal gerçeklik gözlüğünü 

kullanarak dini mekânları gezerken daha gerçekçi olduğunu gördüm. Aynı zamanda yaparak 

yaşayarak öğrenme oluyormuş gibi hissettim. Konu ile alakalı önemli yerleri görmemize daha 

da yardımcı oldu. Bununla birlikte gözlem gücüm gelişti." şeklinde ifade etmişlerdir. 

Sanal gerçeklik teknolojisi ile yaratılan üç boyutlu sanal ortam, “kişinin kendini içinde 

hissetmesi, ortama ilişkin duyusal geri bildirimde bulunması” gibi nedenlerle gerçek ortamın 

özelliklerini yansıtır. Nitekim sanal ve gerçek olan ortamların farklarını algısal açıdan 

kıyaslayan araştırmalarda, kişinin içine çokça girdiği takdirde sanal ortamdaki algısal 

tepkilerin, gerçek ortamlara kıyasla benzer olduğu tespit edilmiştir  (Kayapa ve Tong, 2011). 

Bu sebeple öğrencilerin kutsal mekânları gezerken verdikleri tepkiler, normal bir iki boyutlu 

fotoğrafa baktıklarından çok daha farklı olmuştur. Örnek olarak Ö2: “Canlı şekilde oradaymışız 

hissiyatı içerisindeydik, heyecan verici bir uygulamaydı” ve Ö31: “Benim için inanılmaz bir 

duyguydu. Kâbe’yi tavaf etmiş gibi hissettim. O kadar çok etkilendim ki ağladım. Allah herkese 

nasip etsin. Sanal gerçeklik gözlüğü ile bize yaşattığınız huzur için teşekkür ederiz.” 

cümleleriyle katılımcılar ortamın bizzat içinde bulunmuş gibi bir hisse kapıldıklarını, bu 

durumdan da çok etkilendiklerini ifade etmişlerdir. 

Bu araştırma, DKAB dersinin sıradanlıktan uzaklaşarak, sanal gerçeklik ortamının sanal 

gerçeklik gözlükleriyle ucuz maliyetle sınıfa getirilmesinin; bu derse yönelik olumlu bir tutumu 

geliştirmek açısından oldukça faydalı olduğunu göstermiştir. Bu durumun doğal bir sonucu 

olarak, katılımcıların DKAB dersine yönelik olumlu tutumlarının nicel ve nitel bileşenler 

açısından arttığını ifade etmek mümkündür. Literatüre bakıldığında da zaten, sanal gerçeklik 

uygulamalarının bir konuya yönelik tutumu olumlu yönde arttırdığına dair çalışmalar (Küçük 

vd., 2014) bulunmaktadır.  

Sanal gerçeklik uygulamalarının sadece tutumu değil aynı zamanda motivasyonu da arttırdığı, 

öğretilecek olan ünitelerin bazı özelliklerini ve o ünite için önemli hususları diğer 

tekniklere/yöntemlere nazaran çok daha realist bir şekilde gösterdiği, yeni anlayışların 

gelişmesi için olanak sağladığı bilinmektedir (Çavaş vd., 2004). Bu araştırmada da 

katılımcıların Ö14: "heyecan verici bir uygulamaydı",  Ö17: "Bu derste yapılabilecek en iyi şey 

buydu",  Ö22: "Dersin zevkli ve heyecanlı geçtiğini hissettim" şeklinde yorumlar yapması, sanal 

gerçeklik uygulamalarının hedeflenen tutum değişkenini artırması yanında, öğrenci 
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motivasyonunu da önemli bir şekilde yükselttiğini göstermektedir. Bu sebeple nitel verilere 

bakıldığında, DKAB dersinde sanal gerçeklik uygulamalarını kullanmanın, öğrencilerin 

motivasyonlarını arttırdığı görülmektedir. Motivasyonun öğrenmeyi ve başarıyı etkileyen 

önemli faktörlerden birisi olduğu kabul edilirse (Yılmaz ve Çavaş, 2007) söz konusu dersin 

öğretiminde sanal gerçeklik uygulamalarını kullanmanın önemi yadsınamayacak kadar 

büyüktür. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin olumsuz anlamda yaptıkları yorumlara bakıldığında ise 

bunların sanal gerçeklik gözlüklerinin derste kullanılmasından ziyade uzun süreli kullanım 

sonucunda oluşan fiziksel rahatsızlıktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Zira öğrencilerin küçük 

bir kısmı baş dönmesi ve baş ağrısı, gözlerin yorulması, sulanması, ağrıması, buğulanması gibi 

şikâyetlerde bulunmuşlardır. Bu öğrencilerin tamamı, şikâyetlerin hemen değil de uzun süreli 

kullanımdan sonra (20–30 dk.) ortaya çıktığını belirtmiştir. Bu durum literatür ile ciddi 

derecede benzerlik göstermekte, bu çalışmada olduğu gibi kullanıcı deneyimlerinin nitel olarak 

incelendiği diğer çalışmalarda da olumsuz deneyim belirten katılımcıların bir kısmı baş 

dönmesi, terleme ve tedirginlik gibi kısa süreli rahatsızlıkların ortaya çıktığını ifade etmişlerdir 

(Kaleci vd., 2017). 
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Abstract 

In this work, transparent conductive oxides (TCOs) which possess high optical transmittance 

in the visible range and electrical conductivity are being used to develop sensing and catalytic 

applications. Among the various TCO, tin oxide (SnO2) has a higher band gap and better 

stability than TiO2. Additionally, it exhibits better thermal stability than ZnO.  Hence, it is used 

in solar cells, high-performance capacitors, gas sensors and so on. To date, many techniques 

used to obtain SnO2 thin films such as spin coating, spray pyrolysis, atomic layer deposition, 

and inkjet printing, etc. Among these techniques, ink-jet printing is considered as green 

technology and is a promising technology due to easy and quick process, low cost, low-

temperature processing, digital control of ejection, and low materials waste. Nevertheless, it 

requires no physical mask and has simple patterning. To the best of our knowledge, there are 

only a few researches dealing with the SnO2 thin films fabricated using the ink-jet printer. The 

current search focus on the effects of the thickness on the optical properties of amorphous SnO2 

thin films fabricated on a commercial glass substrate. The thin films were prepared on glass 

substrates from 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 layers by the ink jet printing method after 

which, an annealing treatment at 400 ℃ for 60 min. The transmission of the thin films was 

investigated via UV-Vis-IR measurements from 300 nm to 1100 nm. UV-Vis-IR date depicted 

that the transmittance decrease when the deposited layer increase from 10 layers to 80 layers, 

that is because of a thickness increase. The values of the energy band gap, refractive index, 

extinction coefficient, real and imaginary dielectric constants of the thin films were determined 

using the transmission and absorption data. 

 

Keywords: SnO2, fabrication time, optical properties 

 

Introduction 

 

Tin(IV) oxide (SnO2) is one of the most important transparent conducting oxide (TCO) layers 

because of showing promising electrical and optical properties (Görrn et al., 2006 and Maximov 

et al., 2017). The direct energy band gap value of SnO2 having n-type oxide semiconductor 

material is in the range of 3.6-3.9 eV at room temperature (Shanker et al., 2019). This material 

can be used solar cell (Noh et. Al., 2019), thin film transistors (Lee et al., 2019) and gas sensor 
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(Zang et al., 2019) thanks to the electric and optic properties.  To grow SnO2 thin films, there 

are a lot of methods such as a sol-gel spin-coating technology (Zang et al., 2019), atomic layer 

deposition (Banga et al., 2019), ink-jet printing method (Kassem et al., 2018). Among these 

methods, ink-jet printing method is a simple technique because of having properties such as 

low-temperature, low-cost, negligible loss of materials, mask-less and digitally controllable 

process (Hassan et al., Shaol et al., 2019 and 2018, Su et al., 2019). SnO2 thin film was grown 

by a few researchers (Andio et al., 2012, Shen 2012, Rieua et al., 2016 and Zhao et al., 2006). 

In this report, we successfully deposited SnO2 thin films using by ink-jet printing method. The 

effect of layers was investigated from the point of view the variation of optical properties.  

 

Experimental 

 

The thin films were prepared on glass substrates from 10, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 layers by 

the ink jet printing method. Before deposition, the glass substrate was cleaned using acetone, 

ethanol and deionized water (18.2-ohm). Afterward, the substrates were immersed for 30 min. 

in piranha solution (H2O2(30%)/H2SO4(98%) to give the surface hydrophilic properties. For the 

fabrication of SnO2 thin films, tin (Sn) nanoparticle ink was prepared using 15 ml ethylene 

glycol (Merck) and 5 ml glycerin (Merck). 0.07 gr Sn nanoparticle (˂150 nm, Aldrich) was 

dissolved. The ink was filtered through 5 μm sized filters before injecting it into the printer 

cartridges. The SnO2 ink was printed onto the glass substrate using a Dimatix Materials Printer 

2859. During this process, the substrate temperature was kept at 30 °C, after which, an 

annealing treatment at 400 ℃ for 60 min in a muffle furnace (LE series Nabertherm). To 

determine structure, morphological and optical properties of thin films, X-ray diffraction 

(XRD), field emission scanning electron microscopy (FESEM), and UV-Vis-IR 

spectrophotometer is used. The XRD measurements of the Sn2O thin films were carried out 

using Rigaku Smartlab XRD instrument at 2θ (30-70°).  Morphological of the films were 

determined by using Zeiss Gemini 500 field emission scanning microscopy (FESEM). 

Absorbance (A) and transmittance (T) values of the thin films were recorded at room 

temperature in the 300-1100 nm wavelength range, using a double-beamed Perkin-Elmer 

Lambda 25 spectrometer.  

 

Results and Discussion 

 

XRD results show that all of the thin films have amorphous structure (Fig.1) The reason for 

amorphous structure may be that there are not enough Sn nanoparticles in ink used to obtain 

SnO2 thin film. The other reason may be attributed to muffle furnace used in the experimental 

process. In experimental, oxygen furnace should be used to obtain oxide thin film. 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ethylene%20glycol
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ethylene%20glycol


                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
373 

 
 

Fig. 1. XRD pattern of Sn2O thin films obtained in different layers. 
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Fig. 2 FESEM images and cross-sectional of Sn2O thin films obtained at a) 10 layers b) 20 

layers, c) 30 layers d) 40 layers, e) 50 layers, f) 60 layers, g) 70 layers g) 80layers. 

 

 

 

When FESEM results investigated, the shapes of grain are almost ball except for the thin films 

obtained at 80 layers (Fig.2). The shapes of the film obtained at 80 layers have both cylindrical 

and ball.   
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Fig. 3 a) Optical transmittance (T) and b) absorption spectrum (A) of Sn2O thin films obtained 

in different layers. 

 

Optical transmittance (T) and absorption spectrum (A) of Sn2O thin films were shown in Fig.3. 

According to Fig.3, transmittance spectrum decreased with increasing deposition layers. The 

behave of absorption spectrum are reverse of that of the transmittance spectrum. The absorption 

edge shifts towards the longer wavelength with increasing deposition layers. Transmittance 

values changed from 90% to 85% in Vis-IR region except for the thin films grown at 80 layers. 

These values are proper to fabricate solar cell (Lekshmy et al., 2014). 

 
Fig. 4 The direct energy band gap values of Sn2O thin films obtained in different layers. 

The optical band gap was calculated using the Tauch relationship (Tauch et al., 1996). The 

energy band gap values of thin films are 3.59, 3.62, 3.61, 3.68, 3.62, 3.63, 3.72 and 3.60 eV for 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 layers, respectively. These values are compatible the values of 

the bulk SnO2 (3.65 eV) (, Kamblea et al., 2017and  Yang et al., 2007). 
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Fig. 5 a) Extinction coefficient (k) and b) refraction index (n) of Sn2O thin films obtained in 

different layers. 

 

The extinction coefficient (κ) and refractive index (n) are determined via the equation used by 

Benramdane et al. (1997).  Both κ and n depend on deposition layers (Fig.5). While the values 

of κ changed from 0.06 to 0.04 at 632 nm, that of n changed from 1.4 to 1.6 at the same 

wavelength.  

 

 
 

Fig. 6 a) Real dielectric coefficient (ε1) and b) dielectric coefficient (ε2) of Sn2O thin films 

obtained in different layers. 

 

The dielectric coefficients (ε1 and ε2) are estimated from the equation used by Hodgson (1970). 

The dielectric coefficients are also changed with deposition layers. 
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Conclusions  

 

In summary, SnO2 thin films were obtained using ink-jet printer method. The thin films were 

characterized by XRD, FESEM and optic spectrometer. The all of thin films having high have 

amorphous structure.  The films have high transmittance but the transmission ratio changed 

with deposition layers from 90% to 85% in Vis-IR region. The band gap values of the SnO2 thin 

film have been estimated at 3.59-3.68 eV. These values are nearly the bulk SnO2 band gap 
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AMİDE-BASED DİPODAL COLORİMETRİC RECEPTOR: 2,2’-(1,2-

PHENYLENEBİS(AZANEDİYL))BİS(N-(2-HYDROXYPHENYL)ACETAMİDE) 

 

Halil İsmet UÇAN 

 Aslıhan YILMAZ OBALI 

Selcuk University 

Abstract 

An amide-based dipodal receptor 2,2’-(1,2-Phenylenebis(azanediyl))bis(N-(2-hydroxyphenyl) 

acetamide) (R), with amine and hydroxyl moieties has been synthesized as a colorimetric 

receptor molecule. Its Cu(II), Ni(II) and Zn(II) metal complexes were synthesized. The sensing 

actions of the molecule were confirmed by UV–Vis absorbance and fluorescence spectroscopic 

studies in presence of various tetrabutylammonium ions (TBAX where X = F-, NO3-, HSO4-, 

I-, Br-, Cl-) in acetonitrile. Among the ions F- makes changes in spectroscopic and color studies. 

The development of methods that can sense these ions gained big interest. Detection of fluorine 

ion, receptor that rely on fluorometric and colorimetric responses were developed.  While F- 

highly increased the fluorescence of the receptor (R) and blue-shift of 75 nm. The results 

showed that the receptor (R) was able to detect the F- ion with ‘high fluorescence intensity’. 

Keywords: Amide, fluorine, ion, receptor, dipodal, synthesis 

 

Introduction 

Macrocyclic and supramolecular chemistry have developed into one of the most active research 

areas of chemical science at the interface between chemistry, physics and biology. The ion 

coordination chemistry has considerable attention in supramolecular chemistry because ions 

play an important role in biological, medical and chemical sciences. Chelate ring size is 

important in ion coordination chemistry for sensing actions. So it can be understood that above 

five-membered chelate ring size causes an increase in complex stability. So we have designed 

six-membered amide-based receptor which behaves like a macrocyclic ligand. Those involves 

complexing ability of amine-bonded special molecules with hydrogen-bond acceptors such as 

fluorides, chlorides [1-2]. 

Recently, among the range of biologically important ions, fluorine is of particular interest owing 

to its serious effects in the human body. Fluorine is present in toothpaste. And excessive use 

may create fluorosis [3-6].  And selective detection of this ion becomes essential either visually 

or by spectroscopic methods. For this purpose, the design of the receptor molecule is an 

important issue. Among the sensor types, amide-based ligands have significant sensing ability 

like macrocyclic compounds. And, they employ polarized N–H fragments for ion recognition 

and are based upon ureas, thioureas, amides, amidoureas, pyrroles, and amines [7-12]. The 

recognition phenomenon in these examples involves either hydrogen bonding or complete 
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deprotonation of N–H protons [13-17]. The amide-based molecules which have amide-based 

pincer in close proximity to each other, like a macrocyclic molecule, they are sensitive 

fluorogenic sensor based on a supramolecular platform. Because of this reason we designed this 

amide-based molecule 2,2’-(1,2-phenylenebis(azanediyl))bis(N-(2-hydroxyphenyl) acetamide) 

(R) and investigated ion binding properties.  

 

Experımental Sectıon 

All reagents used were of standard analytical grade from Alfa Aesar, Sigma Aldrich, Merck 

and used without further purification.  All aqueous solutions were prepared with deionized 

water that passed through a Millipore milli Q Plus water purification system. 1H-NMR spectra 

was recorded on a Varian 400-MHz Spectrometer. FT-IR spectra were recorded using a Perkin 

Elmer Spectrum 100 FT-IR spectrometer. Melting points were determined by Büchi Melting 

Point B-540 instrument. Elemental analyses were carried out using a LECO-CHNS- 932 

elementel analyser. UV–vis spectra were recorded on Perkin Elmer Lambda 25 UV–Vis 

Spectrometer. The fluorescence measurements were performed using a Perkin Elmer LS 55 

Luminescence Spectrometer.  

 

2-Chloro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide (1) procedure: The chloro molecule (1) was 

synthesized according to the literature method, as follow; To a stirred solution of 1 g (0.01 mol) 

of 2-aminophenol in 10 ml of ethyl acetate was added 1.01 g (0.009 mol) of chloroacetyl 

chloride over a period of two min. After stirring for 26 min, the mixture was washed with 20 

ml of dilute HCl and the aqueous layer was extracted three times with 10 ml portions of ethyl 

acetate. The combined organic layers were dried over Na2SO4 and concentrated by rotary 

evaporation at reduced pressure to give crude, off-white solid [18]. 

2,2’-(1,2-Phenylenebis(azanediyl))bis(N-(2-hydroxyphenyl)acetamide), (R) procedure: The 

amide-based receptor (R) was synthesized by refluxing 1,2-phenylene diamine 0.312 g (0,0029 

mol) with 2-chloro-n-(2-hydroxyphenyl)acetamide (1) 0.01 g (0,0057 mol)  in acetone (50 mL) 

with stirring for 24 h. The compound was obtained and recrystallized from acetone with yield 

%45. M.P.: 65°C, FT-IR (cm-1): N-H (3366), O-H (3152), C-H (2925), C=O (1667), C=C 

(1459). 1H-NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ: 9.89 (R-CO-NH), 9.33 (R-OH), 6.55-7.79 (Ar-H), 

3.80 (R-NH). Elemental analysis Calculated (Found): C: 65.01(64.98), H: 5.46(5.12), N: 

13.78(13.75). MS for (C22H22N4O4), m/z= 406.16 [M+ H+]+.  

 

General synthesis procedure of the metal complexes  

Amide-based metal complexes were also synthesized by the reaction of the amide based 

receptor ligand (R) and Cu(NO3)2 / Ni(NO3)2 / Zn(NO3)2 metal salts in methanol medium 

with equivalent amounts. 0.5g (1.23 mmol) 2,2’-(1,2-Phenylenebis(azanediyl))bis(N-(2-
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hydroxyphenyl) acetamide ligand (R) was dissolved in 25 ml methanol and then 0.23 g (1.23 

mmol) metal nitrates were dissolved (seperately) in 10 ml methanol and added to the ligand 

solution drop bu drop with stirring.  They were refluxed for 48 h. The compounds were obtained 

and recrystallized from methanol with yield %65. FT-IR (R-Ni) (cm-1): N-H (3372), O-H 

(3151), C-H (2925), C=O (1667), C=C (1459), M-C (615). Elemental analysis Calculated 

(Found): C: 57.56(56.98), H: 3.51(3.12), N: 12.20(12.05). FT-IR (R-Cu) (cm-1): N-H (3369), 

O-H (3149), C-H (2925), C=O (1667), C=C (1459), M-C (603).  Elemental analysis Calculated 

(Found): C: 56.96(56.38), H: 3.48(3.02), N: 12.08(11.98). FT-IR (R-Zn) (cm-1): N-H (3368), 

O-H (3151), C-H (2925), C=O (1667), C=C (1459), M-C (618).  Elemental analysis Calculated 

(Found): C: 56.73(56.18), H: 3.46(3.22), N: 12.03(11.75).  

 

Result And Dıscussıon 

The synthesis scheme of the receptor (R); 2,2’-(1,2-phenylenebis(azanediyl))bis(N-(2-

hydroxyphenyl) acetamide) outlined in Fig. 1.  As a starting compound, 2-chloro-N-(2-

hydroxyphenyl)acetamide, (1) was prepated according to the literature methods. To give amide-

based receptor (R), 2-chloro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide and 1.2-phenylene diamine were 

refluxed for 24 h in acetone medium. The structures were confirmed by MP melting point 

measurements, FT-IR spectroscopy, 1H-NMR sepectroscopy, elemental analysis and analytical 

spectroscopy. From the FT-IR spectra, the stretching bands were observed as; N-H groups at 

3366 cm-1, O-H groups at 3152 cm-1 and C=O groups at 1667 cm-1 (Fig. 2-3).   

The 1H-NMR spectrum of the starting compound; 2-chloro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide (1) 

were given in Fig. 4. The chemical shifts were recorded for the receptor (R) as; R-NH group at 

3.8 ppm, R-CO-NH group at 9.89 ppm and for OH group at 9.33. 1H-NMR spectroscopic 

titration were also performed for receptor (R) and F- ion in order to understand the interaction 

between receptor and ion in Fig. 5. With the addition of 1 eq. F- ion to the receptor (R), It was 

observed -NH and -OH signals of the receptor were disappeared. This result show that -NH and 

-OH protons formed hydrogen bond with F- ion. 

Also metal complexes were synthesized as a solid material as seen in Fig. 6. Nitrate salts of 

Cu(II) / Ni(II) / Zn(II) and the amide-based receptor ligand (R) were refluxed in methanol 

medium. Yellow color compounds were characterized by FT-IR spectroscopy and elemental 

analyses. 
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Fig 1. The synthesis scheme for 2-Chloro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide, (1) and the amide-

based molecule 2,2’-(1,2-Phenylenebis(azanediyl))bis(N-(2-hydroxyphenyl)acetamide), (R). 

 

Fig 2. The FT-IR Spectrum of 2-Chloro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide, (1). 

 

Fig 3. The FT-IR Spectrum of the amide-based molecule 2,2’-(1,2-Phenylenebis(azanediyl)) 

bis(N-(2-hydroxyphenyl)acetamide), (R). 

 

Fig 4. The 1H-NMR Spectrum of 2-Chloro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide, (1). 
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Fig 5. Partial 1H-NMR spectrum of A) receptor 2,2’-(1,2-Phenylenebis(azanediyl))bis(N-(2-

hydroxyphenyl) acetamide), (R) itself and B) presence of F- ion in receptor (R). 

 

    

Fig 6. Complex form of the amide-based molecule 2,2’-(1,2-phenylenebis(azanediyl))bis(N-

(2-hydroxyphenyl)acetamide), (R) with the Cu (II), Ni (II), Zn (II). 

 

Absorption Spectroscopy 

The titration was carried out with the receptor (R) (1.0 eq) and various tetrabutylammonium 

ions (0.5 eq) (TBAX, where X = F-, NO3-, HSO4-, I-, Br-, Cl-). The sensing actions were 

investigated by the UV–vis Spectroscopy in acetonitrile medium with the concentration 1x10-

5 M. The receptor (R) exhibits a strong dual absorption band at λmax: 487 nm. When 

tetrabutylammonium fluoride was added to the solution of receptor (R), the absorption band at 

487 nm disappears and a new band appears at λmax: 438 nm (Fig. 7, Table 1, Table 2).  

Maximum wavelenghts (λmax) and maximum absorbance values (Amax) and calculated 

molar absorptivity values (Ԑ) are given in Table 2, (Ԑ=Amax/l.C (l=1 cm) for the amide-based 

receptor (R) and F- ion. According to the molar absorptivity values the receptor (R) has strong 
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molar absorptivity. With the addition of F-, absorption bands of the receptor (R) were blue 

shifted of 49 nm, resulting from * transitions which was ascribed due to the 

intermolecular charge transfer (ICT) mechanism between ion-amide groups. The receptor (R) 

and F- ion have similar absorption spectra and this ion caused same blue-shift value. The 

spectral responses of receptor (R) towards other ions, NO3-, HSO4-, I-, Br- and Cl-. They 

caused decreasing absorbance values at the same wavelenght of the free receptor. The 

selectivities for F- ion over other ions is an important issue according to the previous studies 

[19]. 

 

Fig. 7. The ion binding absorption profile of receptor (R) upon addiition of 

tetrabutylammonium salts of F-, NO3-, HSO4-, I-, Br-, Cl- in acetonitrile medium with the 

concentration of 1x10-5 M. 

 

 

Table 1. Table of the absorptions for the receptor (R);  F- ion; and other ions (A). 

Sample Amax 

420 nm (λmax) 

Amax 

438 nm (λmax) 

Amax 

455 nm (λmax) 

Amax 

487 nm (λmax) 

R   

A 

F- 

 

 

1,35 

 

 

1,4 

2,10 

1,31-1,18 

2,20 

1,4-1,13 

 

 

Table 2. Maximum wavelenghts (λmax) and maximum absorbance values (Amax) and 

calculated molar absorptivity values (Ԑ) of the amide-based receptor (R) and the anions (1x10-

5 M) in acetonitrile medium. 
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Fluorescence Spectroscopy 

The changes in fluorescence intensities of the receptor (R) upon addition of various ions (F-, 

NO3-, HSO4-, I-, Br-, Cl-) were also recorded by the Luminescence Spectrometer, with the 

concentration of 1x10-7 M in acetonitrile medium and the excitation at λex: 420 nm.  

The spectrum of the receptor (R) exhibits an emission band at λmax: 565 nm. Upon addition 

of F-, the spectra exhibit emission bands at λmax: 495 nm. This ion caused higher 

fluorescence intensities than receptor and also blue-shifted of 75 nm. So F- have respectable 

influence on receptor (R) among other ions with the nearly same effect (Fig.8). The 

enhancement and blue shifts could be attributed to intramolecularcharge transfer (ICT) 

interaction between the F- ion and the electron rich donor array of amine and hydroxyl 

groups. Chromogenic receptors for ions employ strong N-H..X- type of hydrogen bond with 

amide groups.  

Addition of Cl- also caused blue-shift of 20nm. However, addition of other ions NO3-, HSO4-

, I-, Br- make changes with little changes in the emission intensity of free receptor at the same 

wavelenght; 565 nm.   

Additionally, changes were recorded in fluorescence spectra of the receptor (R) (1x10-9 M) 

upon addition of increasing concentration of F- ion in acetonitrile at 495 nm. Upon 

complexation of the F- ion, phenolic groups in receptor are readily deprotonated and the 

enhancement of the signal in fluorescence spectrum was observed (Fig. 9).  
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Fig. 8. Changes in fluorescent intensity of the receptor (R) upon the adition of various 

tetrabutylammonium salts of F-, NO3-, HSO4-, I-, Br-, Cl- in acetonitrile medium with the 

concentration of 1x10-7 M (λext: 420 nm). 

 

 

Fig. 9. Changes in fluorescence spectra of the receptor (R) (1x10-9 M) upon addition of 

increasing concentration of F- ion in acetonitrile at 495 nm. 
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The concentrations of Receptor (R)-TBAF complex approach a maximum when {[R] / ([R]+ 

[F-])} is about 0.50. The reaction stoichiometry of the receptor (R) and TBAF is 1:1 

according to Job’s plot studies (Fig. 10). The plot of [R] versus ([R]+[F-]) was used to 

determine the stoichiometry of the complex formed. The result of Job plot identified the 1:1 

complexation between receptor (R) and F−, because the molecule-ion complex concentration 

approaches a maximum when the molar fraction of (R) {[R] / ([R]+ [F-])} is about 0.50. 

According to the Job’s plot, the estimated perspective of the complex is shown in Fig. 11, 

with the 1:1 ratio. 

 

Fig. 10. Job plot of receptor (R) with F- ion. 

 

Fig. 11. The estimated perspective of the complex, according to the Job’s plot for the binding 

of the receptor (R) and the F- ion as 1:1 ratio and color changes of the receptor. 

 

Naked-Eye Detection  

The colorimetric sensitivity of receptor (R) towards various ions in their tetrabutylammonium 

form were monitored visually. Receptor showed colorimetric response upon addition of F- ion 

in contrast to other ions. The ions were used in the form of TBA salt form in acetonitrile 

medium. As depicted in Fig. 12, solutions of receptor (R) turn orange to green color after 

addition of F- ion. At the same time, its color remained unchanged after the addition of NO3-, 

HSO4-, I-, Br- and Cl-. This is probably due to high negative charge density on F- ion which 

bring about the strong deprotonation of phenolic gropus of the receptor. Consistent with the 
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high basicity of this ion, the colour changes observed are a result of deprotonation of the 

phenol groups in their receptor [20]. 

 

Fig. 12.  Visual color changes in acetonitrile medium with tetrabutylammonium salts of 

various ions (TBAX) (R: receptor). 

 

Conclusion 

In conclusion, we have synthesized amide-based receptor molecule, 2,2’-(1,2-

phenylenebis(azanediyl))bis(N-(2-hydroxyphenyl)acetamide) (R). The sensing actions were 

confirmed by UV–Vis absorbance and fluorescence spectroscopic studies in presence of 

various tetrabutylammonium ions (TBAX, where X = F-, NO3-, HSO4-, I-, Br-, Cl-) in 

acetonitrile. The binding and sensing behaviors of (R) toward various ions were easily 

monitored by ion-induced absorption spectral changes. Among the ions, F- ion showed 

remarkable changes. As a conclusion, receptor (R) was able to detect the F-ion with high 

intensity. According to the results, the 2,2’-(1,2-phenylenebis(azanediyl))bis(N-(2-

hydroxyphenyl)acetamide) molecule is colorimetric receptor for F- ion and also a good 

chelating agent for cations.   
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YALAN YAPICI OLMAKTAN ÇOK YIKICIDIR ASLINDA MAX FRİSCH’İN 

ANDORRA ADLI ESERİNDE YALAN UNSURU 

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker ÇÖLTÜ 

Çukurova Üniversitesi 

 

 

Özet 

Max Frisch’in Andorra eserinde sözü edilen Andorra ülkesi kurgusal bir ülkedir. Eserin 

başkahramanlarından Andri, faşist olarak nitelendirilen komşu ülke “Siyahlar”dan evlilik dışı 

bir bir çocuk olarak dünyaya gelir ve öğretmen olan babası Can tarafından öz oğlu olduğu halde 

toplumsal baskıdan korktuğu için, Yahudi bir besleme olduğu söylenip büyütülür. Aslında 

Yahudi olmayan, ancak Yahudi olarak tanınmasından dolayı çevresindeki insanlar tarafından 

ön yargı ile karşılanan,  yaşadığı ortam olan Andorra adlı kentte bu olumsuz kaderini 

değiştirmeye çalışır Andri. Ancak bunu bir türlü başaramayıp, en azından çıkış yolu olarak 

sevdiği kızda teselli ararken, bu kızın da üvey kız kardeşi olduğunu öğrenmesi ile bir kez daha 

yıkılır. Öz annesinin başkaları tarafından öldürülmesi ve bu suçun yine kendisine 

yüklenmesinden dolayı bunalıma girer, Yahudi olmadığı halde Yahudiliği kabullenir ve bundan 

ötürü hayatı ölüm ile sonlanır. Bu çalışmamızda Avusturyalı yazar Max Frisch’in edebi eseri 

olan Andorra ‘da yalan kavramını incelemeye çalışıp, yalanın ne denli yıkıcı etkisinin olduğunu 

vurgulamaya çalışacağız. Değerlendirmek istediğimiz noktalarda eserde söz konusu olan Andri 

adlı gencin üzerine kurulmuş olan yalanın, kendisi büyüdükçe ona çok daha büyük sorunlar 

yaratması, birçok kişi tarafından kabul görmemesi ve sonuç olarak bu yalanın kendi ölümünü 

hazırladığını görebilmekteyiz. 

 

Anahtar kelimeler: Yalan, antisemitizm, toplumsal baskı, ölüm, korku  

 

 

LYING IS ACTUALLY MORE DEVASTATING THAN CONSTRUCTIVE 

LIE ELEMENT IN MAX FRISCH’S ANDORRA 

 

 

Abstract 

The country of Andorra in Max Frisch’s work is a fictional country. One of the protagonists of 

the book is Andri who born out of the wedlock in neighboring country called "Blacks", which 

is a country that characterized as fascist, and he is raised by his teacher father Can him where 

he is told that he is a Jewish forterling out of his father's fright of social appression. Since Andri 

is not Jewish in fact, but since he is known as a Jew, the people around him has a prejudice 

towards to him where Andri tries to change his unfavorable destiny in the non Jewish city of 

Andorra that he lives. However, he cannot quite accomplish that and tries to find some extent 

of comfort in the girl he loves but he devastates after finding that she is actually his step-sister. 

After that, his biological mother would murdered by someones and he gets framed, he would 
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get depressed and even though he is not a Jew, he would accept the Judaism which his live 

would be ended because of it. In this study we will try to examine the concept of lies in Andorra, 

the literary work of the Austrian writer Max Frisch, and try to emphasize the destructive effects 

of the lies. At the points we want to evaluate, we can see that the lies based on Andri in the 

literary work of Andorra creates much bigger problems for him as he grows up where he is not 

accepted by other people and as a result that; these lies brings death to him. 

 

Keywords: Lie, antisemitism, social pressure, death, fear 

 

 

Giriş  

 

Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz (Alkan; Koçak, 1999, 1418) 

veya başkalarına zarar vermek ve kendisi için bir çıkar sağlamak (Schischkoff, 1982,  420) 

olarak değerlendirilen yalanın önü alınmaz ise, zamanla büyüyerek tahmin edilemeyecek 

boyutlara varıp istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir. Zaman zaman baskı altında kalan 

insanların psikolojik yapılarından, zaman zaman da eğlence mahiyeti ile söylenen yalanlar çoğu 

kez karşıdaki insanın güvenini kırar ve kişinin kendi itibarının yok olmasına sebep verir. 

Başkalarına karşı güven duygusunu kaybeden bir kişinin bu duyguyu yeniden yaratabilmesi son 

derece güç ve hatta bazen imkânsızdır da. Değişik disiplinlerde yalan kavramına yönelik 

yaklaşımlardan birisi Alman felsefeci Kant’ın  “Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe 

zu lügen” ("Sözde hayırseverlik hakkı hakkında yalan söylemek") (Böhles, 2004, 4-10) adlı 

yazısında insan doğasındaki asıl leke yalandır savını ön planda tuttuğunu görürüz.      

           

Yalanı, kişinin kendisine göre ya bir fayda sağlamak amacıyla ya da bir hatasını veya 

yasaklanmış bir davranışını bir cezadan kaçınmak amacıyla örtmesi olarak da 

değerlendirebiliriz. Değerler eğitimi açısından genel anlamda yalan ve yalan söylemek 

ahlaksızlık olarak değerlendirilirken birçok semavi dinde de yasaklanmıştır. Hristiyanlık, 

Musevilik ve hatta İslamiyet’te de yalan yasaklanmış ve tasvip edilmeyen ve günah sayılan bir 

olgu olarak karşımıza çıkmıştır. Yalan, günahların en çirkini, ayıpların en fenası, bütün 

kötülüklerin başıdır.   

 

 

Yalanın her toplumda ve her inançta kabul görmeyen bir olgu olduğunu ve bu davranışın 

insanlar ve toplumlar arasında ayrılıklara sebep olduğu bilinmektedir. Ancak bazı durumlarda 

da yalanın olumlu olan tarafları da söz konusu olabilir. Bu tür yalanlara toplum içerisinde 

“Pembe” veya “Beyaz” yalan denilerek yalanın kötülüğünü az da olsa hafifletme amacı 

güdülmektedir. Bu tür yalanlar, bazı durumlarda söylenince günah veya ahlaki açıdan olumsuz 

sayılmayan yalanlardır. Eşler arasındaki tartışmaya son vermek amacı ile söylenen bir yalan bu 

tür “beyaz yalanlara” örnek olarak verilebilmektedir. Burada yalanın yapıcılığı bile söz konusu 

olabilir. Ancak bilinmesi gereken şey yalanın yapıcı olmaktan çok yıkıcı olduğudur. 

Bireylerarası gizliliği, korkuyu ve riyayı içinde barındıran bu kavramı bu çalışmamızda Max 

Frisch’in eseri Andorra’da irdelemeye çalışıp, ne denli yıkıcı etkisinin olduğunu vurgulamaya 
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çalışacağız. Elinizdeki bu makalede değerlendirmek istediğimiz noktalarda Andri adlı gencin 

üzerine kurulmuş olan yalanın, Andri’nin bulunduğu toplum içerisinde sorun yaratıp 

dışlanmasına, horlanmasına ve kişilik çatışması yaşamasına neden olduğunu göstermektedir. 

Yalanın doğurduğu sonuçlardan en vahimi yalanı üretenin de hakkında yalan söylenenin de 

yaşamına mal olmasıdır. Max Frisch’in “Andorra” eserinde sözü edilen Andorra ülkesi 

kurgusal bir ülkedir. Eserin başkahramanlarından Andri, “Beyaz” Andorra’dan öğretmen 

Can’ın faşist olarak nitelendirilen komşu düşman ülke “Siyahlar”dan bir kadınla evlilik dışı bir 

çocuğu olarak dünyaya gelir ve babası öz oğlunu toplumsal baskıdan korktuğu için, Yahudi bir 

besleme olduğunu söyleyerek büyütür.   

 

Eserin Olay Örgüsü 

Andorra adlı (hayali) ülke, kendilerini özgür ve BEYAZ’ların ülkesi olarak tanımlarken, 

komşularının ülkesini SİYAH’lar ve kendilerinden özellikle askeri alanda daha güçlü, cinayet 

işleyen ve Yahudilere karşı olanlar diye tanımlarlar. Eserin başkahramanı Can adında bir 

öğretmen tarafından SİYAH’lardan kurtarılarak evlat edinilmiş olan Andri’dir. Andri’nin 

Yahudi olması onun BEYAZ lar tarafından sürekli aşağılanmasına, rahatsız edilmesine ve 

paraya değer vermesinden ötürü sevilmemesine yol açar. Ancak aslında Andri, Can’ın SİYAH 

lardan olan bir kadınla gayri meşru ilişkisinden doğmuş olan öz oğludur. Can’ın yaşamı yalan 

üzerine kurulduğu ve yalanın aynı zamanda da gizliliği beraberinde taşıdığı için Andri bilmeden 

üvey kız kardeşi olan Barblin’e âşık olur. Yahudi kimliğini gittikçe benimseyen Andri ülkeye 

gelen Yahudi avcıları tarafından Yahudi olduğuna karar verilir. Aynı zamanda annesi olan 

Senyora’nın ölümünden dolayı Andorra halkının iftirası ile de cinayetten suçlanır. Cezası 

ölümdür. Babası Can yıllarca gizlediği gerçek ve söylediği bu yalan yüzünden oğlunun 

öldürülmesine dayanamayarak intihar eder. Barblin ise aklını yitirir.   

İsviçre edebiyatının büyük temsilcilerinden biri olan Max Frisch (1911-1991), düz yazı 

eserlerinin yanı sıra tiyatro eserleriyle de tanınmaktadır. Temel eğitimini mimarlık üzerine 

yapan Frisch, bu alanda istediğini elde edemedikten sonra serbest yazar olarak hayatını 

sürdürür. İlk eserleri İkinci Dünya Savaşı’ndan önce ve hatta savaş dönemine denk düşse bile 

bu eserlerindeki konular dönemin tarihsel gelişime uygun konular olmamıştır. Ancak savaş 

sonrası yazdığı eserlerin çoğu savaşın yanlışlarını ve acımasızlığını irdeler…Örneğin diğer 

birçok eserinde kişileri bireysel sorunları ile ele alırken Andora adlı çalışmasında cinayetin ve 

başka insanları imgeleştirip ayrıştırmanın toplumsal bir yanlış olduğunu ortaya koymaktadır 

(Wucherpfennig, 1996, 293-295)  

2. Yalan  

Yalan Korku Ortamında Üretilmektedir 

Yalan söylemenin zaman zaman kendimizi zor durumlardan kurtardığına inandığımız bir 

yöntem olsa bile, yalanımızın daha sonradan ortaya çıkması bizleri daha da sıkıntılı durumlara 
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düşürmektedir aslında. Aynı zamanda yalan, insanın bir nevi savunma mekanizması olarak da 

algılanmakta, kendisini tehdit altında hissetmesi durumunda ise yalana başvurmaktadır. Ancak 

yalan bu nedenle korku ortamında da üretilmektedir. 

Korku, gerçek bir tehlikenin ya da bir tehlike olasılığının, düşüncesinin uyandırdığı kaygı 

duygusu ve kötü, sert, tehlikeli olabilecek bir durumla karşılanacağından korkan kişi, yapmak 

istediği şeyden istemeyerek vaz geçer. (Püsküllüoğlu, 1997, 654)   

Kaygı ise, kötü bir sonuç doğacakmış gibi duyulan üzüntü, tasadır. (Püsküllüoğlu, 1997, 602)     

Birey korku esnasında genelde karar verme özgürlüğünü yitirmiş; geleceğini artık tam olarak 

belirleyememiştir. Korku bireyde dehşeti uyandırmakla birlikte bireyin bildiği veya 

kestiremediği bir şiddet karşısında çaresiz kalma durumudur (Daemmrich & Horst, 1987, 35) 

Sürekli bir baskının, dışlanmanın ve hor görülmenin hüküm sürdüğü bir ortamda, kişinin 

kendini kabul ettirebilmek için yalana başvurması kaçınılmazdır. 

           Buna en basit örneklerden birisi olarak çekirdek bir aile ortamında son derece otoriter ve 

baskıcı bir aile reisi olan bir babanın çocuklarına vermiş olduğu korku dolu eğitimi gösterelim. 

Sürekli korkutarak, gerekirse dayak atarak çocuklarını çok iyi eğittiğini düşünen baba, ileriki 

yıllarda çocuklarının sürekli yalan söylemesi ile karşılaşacak ve çocuklarının bir türlü 

sosyalleşemediğini görecektir. Baskıcı ortamlarda bireyin korkudan ötürü alışmış olduğu yalan 

ile kendisine kazanç sağladığı görülecektir. 

Andorra‘daki Andri’nin öz babası olan öğretmen Can da, korku ortamında üretmiş olduğu bir 

yalandan yola çıkarak,  sevdiği, ancak kendi toplumunun karşı geldiği bir kadından olan 

çocuğunu toplumsal baskıdan dolayı gizlemektedir. Onun bu korkusu kendi toplumu tarafından 

ayıplanması veya cezalandırılması olarak da değerlendirilebilmektedir. 

Can Andoralılara oğlunun neden Yahudi olmadığını söyleyemediğini itiraf eder:” Bir 

Andorra’lının siyahlarla ilişiği olamaz, deniyordu, hele onlardan bir çocuğu asla. Korkuyordum 

onlardan. Andorra’dan korkuyordum. Yüreksizdim (…) Korktuğum için yalan söyledim. O 

zaman öylesi daha kolay geldi bana  (Frisch, 1975, 42)”  

Can, Andri’nin kendi öz oğlu olduğu halde onu kendi toplumuna Yahudi bir besleme olarak 

tanıtmaktadır. Kendisi de sürekli içen, sarhoş gezen ve kendi toplumu tarafından da pek saygı 

görmeyen bir kişi olarak yalan söyleyip kendi toplumundan dışlanmamayı, hor görülmemeyi 

amaçlamaktadır. Can’ın bu konuma gelmesi ise söylemiş olduğu yalanın kişide yarattığı 

tahribat olarak görülebilir. Esrede yalan söyleyen karakterler genelde korkak, yaşamla bağı çok 

güçlü olamayan ve yaşamdan pek zevk almayanlar olarak resmedilmektedir. Her şeyden önce 

tanrıdan korktuklarını yinelerler. Andorra güzel bir ülkedir. Ama yoksuldur da. Sakin bir ülke 

güçsüz bir ülke. Tanrıdan korkan, dindar bir ülkedir. 
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Peider diye adlandırılan asker şarkısında her istediğini alma hakkını kendinde görür ve 

Andorra’lıların korkak olmadıklarını söyler:”Bir Andorra’lı korkak olmaz.”  

Oysa hepsi ara savunmalarında “siyahlardan” korktukları için Andri’ye karşı yalancı şahitlik 

yaparlar. Ve bir Yahudi ile samimi görünmemek için Andri’yi aralarına almak istemezler. 

Andri’nin söylemediği bir şeyi Andri’nin gözü önünde söyleyen asker başkalarının kendileri 

hakkında söylediklerini tüm Yahudilere mal eder ve bunun yanı sıra kendine şahit de arar. 

Dolayısıyla toplumsal baskıdan korktukları için “öteki” olan Andri’yi kabullenmezler.  

“…Duydunuz mu? Korkuyormuşuz. Kuyruklarımızı bacaklarımızın arasına sıkıştırmışız. 

Korkudan donumuza doldurmuşuz. Suratımıza bunları haykırmaya cüret etti…-Andri: Ben 

ağzımı bile açmadım  (Frisch, 1975, 8)” 

Burada bilerek yalan söyleme ve iftira söz konusudur. İftira ise yalanın uç noktasıdır. İftira, bir 

kimseye gerçek olmayan, olumsuz bir durumu, bir suçu, amaçlı olarak, bilerek yükleme, kara 

çalma (Püsküllüoğlu, 1997, 520). Oysa Andri gerçekten cesurdur. Çünkü askerin yüzüne 

“hayvan” deme cesaretini gösterir. 

Andri’nin büyümesi ile aynı zamanda ortaya atılmış olan yalanın da büyümesi kaçınılmaz 

olacaktır. Dürüst ve babasının aksine doğru bildiklerini korkmadan savunabilen bir yapıya 

sahip olan Andri, bir hancının yanında bulaşıkçı olarak çalışmaktadır. Ancak asıl amacı bir 

marangoz olmaktır. Bunun üzerine babası onu bir marangoz ustasının yanına vermeye çalışır.  

 

Öğretmen—Söz konusu olan oğlumdur. 

Marangoz—50 

Öğretmen – Evlatlığım demek istedim 

Marangoz—50’den aşağı olmaz. (marangoz elindeki parayla masaya vurur.) Gitmeliyim.(Bir 

daha vurur) Niçin marangoz olmak istiyor sanki. Kanında olmayan için zordur. Kanında da 

olamaz. Yani işte...Niçin tefeci olmuyor? Mesela yani niye borsacı olmuyor, mesela 

yani...(Frisch, 1975, 13) 

 Toplumda Andri’ye karşı Yahudi olmasından dolayı gelişmiş olan önyargı bir türlü 

kırılamamakta ve her konuda kendisine zorluk çıkarmaktadır. Kişinin veya toplumların genel 

olarak aleyhine işleyen önyargıyı kırabilmek son derece güçtür aslında. İşte burada öğretmen 

Can’ın, Andri’yi zorla ve de yüksek bir para karşılığı marangozun yanına çırak olarak 

vermesindeki amacı toplumsal önyargıyı yıkma olarak değerlendirilmelidir. Aslında bir diğer 

amacı da artık bu toplumsal baskıdan kurtulmak istemesidir.  Andri’nin bebek iken Can’ın 

ortaya attığı yalanın zamanla büyüyerek Andri’nin hayatını tehdit etmesine göz yummak 

istemez Can. Onu bir marangoz yaparak belki de kendince oğlunun kaderini değiştirebileceğine 

inandırmak ister kendini. Sözel bir ifade olan yalan eylemsel bir tutumla ne yazık ki 

düzeltilememektedir.  
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Öğretmen Can’ın marangoz ile konuşması esnasında Andri için önce oğlum ve daha sonra yani 

”Evlatlığım demek istedim” ifadesi yine bize bunca zamandan sonra korkusunun hala 

sürdüğünü ve yalanının devam ettiğini göstermektedir. Oysa toplum yalana o kadar inanmıştır 

ki, gerçeği görmez ve duymaz.      

    Kendisini sürekli bir toplumsal baskı altında hisseden Can, kurtuluşu içkide bulur. Bu da bir 

başka zayıflıktır.  

Barblin-- Peider. Şu asker. (Barblin fırçasını kovaya daldırır.) babam evde değil. 

Papaz  --  Öyle ya tahmin etmeliydim. Son zamanlarda nedense çok içiyor. Sarhoş olunca da 

herkese sövüyor. Unutuyor kim olduğunu. Niçin böyle ileri geri konuşuyor? 

Barblin – Babamın meyhanede neler konuştuğunu bilmem. 

Papaz --  Hayal görüyor.....Bir öğretmen böyle konuşmamalı. Niçin yapıyor bunu? Meyhane 

dedikodularına niçin inanıyor?(Frisch, 1975, 122-125) 

Toplumsal baskılarda en çok dikkat edilmesi gereken şey ise şiddet unsurunun ön plana 

çıkmasıdır. Olumsuz toplumsal baskılar birçok insanın sağlıklı düşünmeden bir takım 

davranışları sergilemesine neden olabilir. Bunlara ülkemizde sergilenen töre cinayetlerini örnek 

verebiliriz. Aile meclisinin aldığı bir kararın, o aileye mensup bir genç tarafından yerine 

getirilmesi ve bu şekilde o gencin toplumsal bir baskı altında tutulması, toplumsal baskının 

olumsuzluğuna dair farklı bir örnek olarak sunulabilmektedir aslında. Yalana dayalı bir diğer 

toplumsal örnek Almanya’da 9 Kasım 1938’de yaşanan ve Yahudilere karşı şiddet eylemi 

içeren Kristal gece ile yine 6 Eylül 1955’te İstanbul’da yaşayan ve gayrimüslimlere karşı bir 

yalan haber sonucunda hedef haline getirilenler de yalan ifadelerin toplumsal olaylara nasıl etki 

edebileceğinin örnekleridir.  

Dışişleri yetkilileri Londra'da Kıbrıs temaslarına devam ederken Selanik'te Atatürk'ün evine 

Yunanlılar tarafından bomba atıldığı haberinin yayılması üzerine, 6 Eylül 1955’te ellerinde 

kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve iş yerlerini 

yakıp yıktı. Bir diğer toplumsa 

İşte eserimizde öğretmen karakteri ile karşımıza çıkan Can, önyargı ile bakılan başka bir 

ülkeden bir kadını sevmiş, toplumsal baskı ve korkudan ötürü bir türlü ona kavuşamamış ve 

hatta her ikisinin öz çocuğu olan Andri’yi dahi öz oğlu olarak topluma kabul ettirememiştir. 

 

Yalan Beraberinde Gizliliği Taşır   

Püsküllüoğlu (1997, 434) gizliliği, başkalarına duyurulmak istenmeyen, saklanan, saklı veya 

gizlenen şey biçiminde tanımlar. Gizliliği oluşturan diğer unsurlar ise aşırı yasak, ceza korkusu 

ile gerçekleşecek olan doğruluğun ortaya çıkması, özgürlüğün kısıtlanması biçiminde de 

gerçekleşir. Bu bağlamda yalan ve gizliliği en çok gördüğümüz karakter Can’dır. O adeta yalan 

söylemeyi kendisine iş edinmiş ve öz oğlunu yıllar boyunca entrikacı Andoralılar tarafından 
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gizlemiştir. Aslında “BEYAZ” olarak geçinen Andorralılar göstermiş oldukları davranışlarında 

belki de “SİYAH” lardan daha da olumsuz olduklarını bilmemektedirler. Aslında belki birçok 

kişi Andorra’ da herkesin kendisine has bir gizliliğinin olduğunu bilmekte ve zaman zaman 

kendi konuşmalarının da gizlilik ve yalan ile iç içe olduğunu bilmektedir.  

Can’ın büyük bir gayret ile sürdürdüğü yalanından ötürü, kendisinin dahi farkına varamadığı 

bir trajedi ile karşılaşır. Can kendi ülkesi olan Andorra’da yeniden evlenmiş ve bu evliliğinden 

ise Barblin adında bir kızı olmuştur. Aslında Barblin ve Andri üvey kardeştirler. Can’ın, Andri 

ile ilgili olan yalanını bozmamak amacı ile bu sırrını yeni evlenmiş olduğu karısına dahi 

söylememesi bu trajedinin gelişmesine sebep olmuştur. Birbirlerinin kardeşi olduklarını 

bilmeyen Andri ve Barblin duygusal ilişki yaşar ve bu birlikteliklerini onaylayıp evlenmelerine 

izin vermesi için Andri konuyu Can’a açar. Korkak bir karakter çizen Can, aşırı yasağın 

yaratmış olduğu ortamdan bir türlü sıyrılamayarak yalan ile beraber olan bu gizliliği sürdürmüş 

ve kendi eli ile neredeyse iki kardeşin birbirine âşık olmasına sebep olmuştur. 

Andri bir akşam yemeğinde konuyu açıklar: 

Andri—Belki sizin gözünüzden kaçmıştır. Bir şey olmadı. Hemen irkilmenize lüzum yok. Nasıl 

söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben yirmi birime basıcam, Barblinse  ondokuzuna. 

Öğretmen – EEEE 

Andri  -- biz evlenmeye karar verdk. 

Öğretmen  -- (Ekmeği düşürür) 

.......... 

Anne – Böyle olacağını sezmiştim ben, Can. 

Öğretmen – Sus.. 

Andri-- ............Artık evlenbiliriz baba 

Öğretmen – Andri bunu aklından çıkar 

Anne—Niçin? 

Öğretmen-- Öyle de ondan 

....... 

Anne – ...Niçin hayır diyorsun 

Andri—Çünkü ben Yahudiyim 

Öğretmen – Başka bir sebep kalmadı mı? 

Anne—Varsa söyle. (Öğretmen susar ve şapkasını alır) nereye? 

Öğretmen – Başımı dinlemeye (Frisch, 1975, 44-46) 

Öğretmen o denli toplumsal baskının altında ve kurmuş olduğu yalan dünyanın etkisinde 

kalmıştır ki, kurmuş olduğu yalan dünyanın yıkılmasından korkarak, bu yalanın beraberinde 

taşıdığı gizliliği, böyle son derece önemli olan bir gelişme karşısında dahi açıklayamamak-tadır.  

Can bir kez daha yıkılarak, üretmiş olduğu yalanından ötürü her şeyin gizli kalması ile daha 

büyük bir bunalıma girerek gerçeği en azından oğluna söylemesi gerektiğine karar verir.   



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
398 

Yalanın yarattığı gizlilik birincil olarak kişinin psikolojisi üzerinde baskı kurar. Öğretmen 

olmasına rağmen neredeyse her akşam içki şişesine sarılan Can, toplum içerisinde mesleğinden 

ötürü saygı görmesi gerekirken istediği değeri göremez. Gizliliğin ikincil etkisi ise yaşam 

sorunlarının artmasına neden olmasıdır. Ve yine yukarıda belirttiğimiz üzere gizliliğin 

açıklanmasının istenilmemesi, gizliliğin sona ermesi halinde karşılaşılacak olan tepkiden 

korkmak olarak gösterilebilir.   

 

 

Yalanın Baskısını Taşımak Zordur 

              Yalan söylemek her ne kadar basit bir olgu olarak görünse bile herkesin rahatlıkla 

söyleyebileceği bir gerçek değildir aslında. Hele ki o yalan bir insanın bütün bir ömrünü 

belirliyorsa bir kat daha zor gelir insana. Yalanın bütün güzellikleri yok ettiği, doğruluk ve 

dürüstlükten yana ne varsa bitirdiği, yaşamın birçok evresinde görülebilmektedir. 

Öğretmen—Bir gün gerçeği öğrenecekler. Ama yalan öyle bir sülük ki gerçeği emdi 

bitirdi.Büyüyor…Kurtulamam artık. Büyüyor, kanlanıyor...Bir oğlan oluyor bu yalan...bir 

yahudi oluyor…benim oğlum. Ben yalan söyledim size. (Frisch, 1975, 49) 

Artık dayanılmaz bir hal alan yalanını açıklamak ve biraz da olsun rahatlamak isteyen Can, 

Andri’ye oğlu olduğunu itiraf etmek ister. İtirafından önce korkusunu yenmek amacıyla içkiden 

güç alan Can, sarhoş bir şekilde Andri ile konuşmaya çalışır, ona kendi gerçek oğlu olduğunu 

söylemek istese bile başaramaz. 

Öğretmen—Oğlum! 

Andri—Ben senin oğlun değilim 

Öğretmen – Sana gerçeği söylemeye geldim oğlum. Sabah olmadan önce. 

Andri – Sen içmişsin. 

Öğretmen – senin yüzünden, Andri, senin yüzünden. (Andri güler) Oğlum! 

------- 

Öğretmen – Dertliyim 

Andri – Niye 

----- 

Öğretmen – Gerçeği söyleyebilmek için bütün gece içtim andri. Çok içtim 

----- 

Öğretmen – Oğlum ! 

Andri – Dokunma bana 

Öğretmen – Benden nefret mi ediyorsun? 

Andri – (Susar, öğretmen gider) 
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Can, Andri’ye kökeni ile ilgili açıklama yapmak ister. Ancak bunu alkol eşliğinde 

gerçekleştirmeye çalışır; „Bütün gece içtim Andri, sana gerçeği söyleyebilmek için- çok fazla 

içtim […] „yalan söyledim“ (Frisch, 1975, 54-55). 

 

Yalanla yaşamak kişinin, söylediği yalanın yükü altında ezilmesidir. Yalan büyüdükçe onu 

gerçeğe dönüştürmek bir o kadar zorlaşır ve hatta imkânsızlaşabilir de. İşte yalanın baskısı 

Can’da suçluluk duygusu yaratarak üzerinde öyle yoğunlaşmıştır ki, artık gerçeği 

söyleyebilecek ne gücü ne cesareti ne de inandırıcılığı kalmıştır. Toplum içerisinde zaten pek 

saygı görmeyen Can, yalanından ötürü artık en yakınları tarafından bile güven duyulmayan bir 

insan konumuna düşmüştür. Kalıcı bir hale gelmiş olan yalanın kendi üzerindeki baskısını 

azaltabilmek, yalanından artık sıyrılabilmek için Papazdan yardım ister Can. Ondan Andri’ye 

gerçekleri anlatmasını istemesine rağmen, yalan artık o kadar büyümüş, insanların hayallerini 

o denli yıkmıştır ki, Andri artık gerçekleri kabul etmeyerek yaşayıp büyümüş olduğu yalan 

dünyada başına geleceklere razı olarak yaşamaya devam etmiştir.   

 

Sonuç 

İnsanlık tarihinden buyana yalan yapıcı olmaktan çok yıkıcı olmuştur. Tarih ve edebiyat 

yazılarına baktığımızda toplumbilim açısından yalan söylemenin temelinde daha çok belirli bir 

kesimin diğer bir kesime, bir bireyin diğer bir bireye yönelik güç elde etme isteği veya bu bir 

sebepten dolayı bireyin korkarak kendini koruma içgüdüsü nedeni ile gerçekleştiğini 

görmekteyiz. Özyer’in (1994, 123) ifade ettiği üzere, Max Frisch’in eserlerinin ana 

konularından olan, insanın çevresi tarafından algılanan kimliği ile kendisinin olmak istediği 

veya olduğu ben arasındaki uyuşmazlık bu eserde ortaya çıkmıştır. Eserde bir diğer dikkat 

edilmesi gereken konu insanların ön yargılarla hareket etmeleri durumunda ne kendi 

kişiliklerini bulabildikleri ne de istenilen mutluluğa erişebildiği vurgulanır. Dolayısıyla ön 

yargılarla karar vermenin ne denli yanlış olduğu, yalanın yapıcı olmaktan çok yıkıcı olduğu, 

insanların yalan söylemelerinin hem kendi hem de sevdiklerinin ölümü ile sonlanabileceği ve 

yalan unsurunun olumsuz bir erdem olduğu vurgulanabilmektedir. Frisch’in eserlerindeki 

kişiler sürekli olarak içinde yaşadıkları çevrede kendilerini gerçekleştirme yollarını ararlar 

(Özyer, 1994, 120). Max Frisch’in Andorra adlı bu eserinde, babası Andri’nin dünyasını Andri 

doğar doğmaz büyük bir yalan üzerine kurgulamıştır. Toplumun baskısından çekinen Andri’nin 

babası, kendi canından olan bir varlığı, önyargılı olan topluma karşı koruma içgüdüsü ile bir 

yalan dünyada saklamaya çalışmışsa da bile nihayetinde bunu başaramamıştır. Yalanın 

büyümesi, daha da büyük sorunlara yol açarak sonunda Can’ın intiharına, Andri’nin 

öldürülmesine ve gerçekte Andri’nin kız kardeşi olan Barblin’in delirmesine yol açmıştır. 

Masum bir şekilde başlayan bu gizemlilik, hakikati saklama, dolayısıyla gerçeği yalanlama 

büyük  

bir yıkımla sonuçlanmıştır.    
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİ 4.0 FARKINDALIĞI 

ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA  

 

Bahar ÖZYÖRÜK 

Gazi University 

Betül SOYÖZ  

University of Turkish Aeronautical 

Özet 

 

Gelişen teknoloji seviyesi sebebiyle işletmeler çalışanlarının kendilerini sürekli geliştirmesini 

ve bu teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmasını beklemektedir. Özellikle son yıllarda 

mühendislik alanında yapılan gelişmeler mühendislerin ve mühendis adaylarının güncel 

bilgileri ve teknolojileri takip etmesini zorunlu kılmaktadır. Geçmişten günümüze teknolojide 

yaşanan gelişmeler endüstri devrimlerini de beraberinde getirmiştir ve her endüstri devriminde 

işletmelerde yapılan işler değişmemiş olsa dahi yapılış şeklinin değiştiği aşikardır. Yine 

devrimlerle birlikte farklı meslek ve meslek dallarının oluşması gündeme gelmekte veya 

teknoloji gelişiminin sağlanmış olduğu alanla ilgili olarak bazı meslekler daha da önem 

kazanmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında ortaya çıkan ve dördüncü endüstri devriminin 

habercisi olarak bilinen Endüstri 4.0 kavramı özellikle üretim yapan işletmelerin ve 

mühendislerin bir hayli ilgisini çekmiştir. Bu ilginin en büyük sebepleri arasında Endüstri 4.0 

teknolojilerinin kullanımın verimliliği artırması, düşük maliyetle yüksek kalitede ürünlerin 

üretilmesine imkan tanıması, enerji tasarrufu sağlaması, yüksek hacimde verileri depolaması, 

bu verilere istenildiğinde kısa sürede ulaşması ve bu verilerin analizini yapabilmesi, hata 

bildirimlerinin anlık olarak alması, robotik sistem teknolojisi sayesinde insan kaynaklı hataların 

en düşük seviyeye düşürülmesi ve yine aynı teknoloji sayesinde çok fazla vasıf istemeyen ancak 

oldukça fazla efor sarfedilmesi gereken işlerin yapımına olanak tanıması, nesnelerin internet 

teknolojisi sayesinde makinelerin birbirleri ile iletişime geçmesi, fiziksel ortamdaki işlemlerin 

sanal ortamda modellenmesi ve bu sayede bazı durumların öngörülebilmesi, eklemeli üretim 

teknolojisi sayesinde özel ve düşük hacimli ürünlerin üretilmesi sayılabilir. Endüstri 4.0’ın 

bütün bu olumlu yönlerinin yanında işlemlerin genel olarak bilgisayar ortamında ve internet 

aracılığı ile yapılması nedeni ile olumsuz bir yönü de bulunmaktadır. Bu çalışmada endüstri 

mühendisi adaylarının işletmelere oldukça katkısı olan Endüstri 4.0 kavramı ve teknolojilerine 

olan farkındalığını ölçmek için bir anket çalışması hazırlanmıştır. Hazırlanan anket çalışması 

SPSS programının 19. versiyonunda analiz edilmiş ve sonuçları paylaşılmıştır. Aynı zamanda 

yapılan bu çalışmaya endüstri mühendisliği bölümü birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf 

öğrencilerinin katılması sebebiyle sınıf bazında farkındalık değerleri de paylaşılmıştır. Bu 

çalışmanın mühendis adaylarına ve işletmelerde Endüstri 4.0’ın hakim olduğu alanlarda 

çalışacak diğer bölümlerde eğitim gören adaylara yol göstereceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, anket çalışması, Endüstri 4.0 teknolojileri 

A STUDY ON INDUSTRY 4.0 AWARENESS OF INDUSTRIAL ENGINEERING 

STUDENTS 
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Abstract 

Due to the evolving technology level, the enterprises expect their employees to constantly 

improve themselves and have knowledge about these technologies. Especially in recent years, 

developments in the field of engineering require engineers and engineers to follow up-to-date 

information and technologies. Developments in technology have brought industrial revolutions 

from past to present, and it is clear that every industrial revolution has changed the way things 

are done even if the works done in the enterprises have not changed. Again, with the revolutions, 

the formation of different professions and professions comes into the agenda or some 

professions become more important in the field where technology development has been.  In 

this context, the concept of Industry 4.0, which emerged in 2011 and known as the harbinger 

of the fourth industrial revolution, attracted a great deal of interest especially in the enterprises 

and engineers engaged in production. One of the biggest reasons of this interest is to increase 

the productivity of Industry 4.0 technologies, to enable the production of high quality products 

at low cost, to save energy, to store high volume of data, to reach this data in a short time and 

to be able to analyse this data, to take instant reports, robotics Thanks to the system technology, 

it is possible to minimize the human errors and to make the works which do not require a lot of 

skills but need to be done with a lot of effort, the machines communicate with each other 

through the internet technology, the modelling of physical processes in the virtual environment 

and thus some of them and the production of special and low-volume products through additive 

manufacturing technology. In addition to all these positive aspects of the Industry 4.0, 

transactions are generally carried out in the computer environment and via the internet, which 

has a negative side. In this study, a questionnaire was prepared to measure the awareness of the 

industrial engineer candidates about the Industry 4.0 concept and technologies which have a 

great contribution to the enterprises. The survey was analysed in the 19th version of the SPSS 

program and the results were shared. At the same time, due to the participation of the first, 

second, third and fourth grade students in the industrial engineering department, awareness 

levels were also shared. It is thought that this study will guide engineer candidates and 

candidates who are studying in the other departments that will work in the areas where Industry 

4.0 is dominant. 

 

Keywords: Industry 4.0, survey study, industry 4.0 technologies 

 

1. GİRİŞ 

 

Günümüzde müşteri isteklerinin artması, teknolojinin gelmiş olduğu boyut nedeniyle 

işletmelere oldukça fazla iş düşmektedir. Bu sebeple işletmeler müşteri memnuniyetini artırmak 

ve aynı zamanda işletmelerinin devamlılığını sağlamak adıyla teknolojiyi yakından takip 

etmelidir. Özellikle ülkemizde ve diğer ülkelerde Endüstri 4.0 ve teknolojileri işletmelerde 

verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi, makine kullanım oranlarının artırılması, 

enerji tasarrufunun artırılması, insandan kaynaklı hataların azaltılması ve benzeri sebeplerle 

oldukça ilgi görmektedir. Ancak teknolojinin yakından takip edilmesi sadece işletmelerin 
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güncel teknolojilere yatırım yapması ile mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte bu güncel 

teknolojilere ayak uyduracak personel eğitimi ve istihdamı da önemlidir.  

 

Yapılan bu çalışmada Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okuyan mühendis 

adaylarının Endüstri 4.0 ve teknolojileri ile ilgili farkındalığını ölçmek için bir anket çalışması 

hazırlanmıştır. Bu çalışmanın daha anlaşılır olabilmesi adına ikinci bölümde Endüstri 4.0 ve 

teknolojilerinden bahsedilmiş, üçüncü bölümde literatür çalışmasından bahsedilmiş, dördüncü 

bölümde yapılan anket çalışmasından detaylıca bahsedilmiş, beşinci bölümde ise sonuç kısmına 

yer verilmiştir. 

 

2. ENDÜSTRİ 4.0 

 

Endüstri 4.0 bir yanda tüketicinin değişen ihtiyacına anlık olarak uyum sağlayan üretim 

sistemlerini, diğer yanda ise birbirleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olan 

otomasyon sistemleri olarak tanımlanmaktadır (Alçın, 2016). Endüstri 4.0’ın bileşenleri 

aşağıda sıarlanmıştır. 

 

Siber fiziksel sistemler:  

Yatay dikey entegrasyon: 

 Nesnelerin interneti:  

Otonom robotlar:  

Büyük veri ve veri analitiği:  

Bulut bilişim:  

Artırılmış gerçeklik:  

Eklemeli üretim:.  

Siber güvenlik:  

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

 

Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmalar 2011 yılından sonra ortaya çıkmış olup ilk olarak yapılan 

çalışmalar Endüstri 4.0 ve teknolojilerini açıklamaya yöneliktir.  Sonrasında uygulamaya ve 

anket çalışmalarına yönelik yayınlar da yapılmıştır.  Bu kapsamda yapılan literatür araştırması 

Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.1. Endüstri 4.0 literatür araştırması 

Yazar Yıl Konu Method Açıklama 

Wagenaar 2012 Tedarik Zinciri 

Yönetimi, 

Nesnelerin 

İnterneti  

Araştırma Tedarik zincirinde nesnelerin interneti 

kavramının yararlarından bahsedilmiş, diğer 

işletmelerle rekabet edebilmeyi kolaylaştırdığı 

ve bu kavramın işletmenin gelirini artıracağına 

dikkat çekilmiştir. 

Bhargava ve 

Ranchal 

2013 Dijital Tedarik 

Zinciri, Siber 

Güvenlik 

Araştırma Siber güvenlikle ilgili olarak dijital tedarik 

zincirinde bilgi paylaşımında oluşabilecek 

muhtemel problemlerden bahsedilmiş olup 

güvenliğin nasıl sağlanması gerektiğiyle ilgili 

olarak literatüre öneriler sunulmuştur. 

Rozados ve 

Tjahjono 

2014 Tedarik Zinciri 

Yönetimi, Büyük 

Veri 

Araştırma Tedarik zinciri yönetiminde büyük veri ve 

analizin kullanımına değinilmiştir. 

Leveling ve 

ark 

2014 Tedarik Zinciri 

Yönetimi, Büyük 

Veri 

Araştırma Tedarik zinciri yönetiminde büyük veri analizi 

ile ilgili genel bilgiler verilmiş ve bu kapsamda 

gelişen teknolojilerden bahsedilmiştir. 

Wang ve Liu 2014 Tedarik Zinciri 

Yönetimi, 

Nesnelerin 

İnterneti 

Araştırma Tarım sektöründe nesnelerin interneti 

kavramının nasıl işlediği anlatılmış ve bu 

durumun çiftçiler için hangi maliyetleri 

düşürebileceği aktarılmıştır. 

Kolberg ve 

Zühlke 

2015 Endüstri 4.0 Araştırma 3. Sanayi devriminin önemli konularından olan 

yalın üretim kavramının avantaj ve 

dezavantajlarından bahsedilmiş ve 

dezavantajları engellemeye yönelik yalın 

üretimin Endüstri 4.0 ile birleştirilmesinin 

sağlayacağı faydalar vurgulanmıştır. 

Hazen ve ark 2016 Tedarik Zinciri 

Yönetimi, Büyük 

Veri 

Araştırma Büyük veri ve sürdürülebilir tedarik zinciri için 

teorik bilgiler verilmiş ve bu bilgilerin gelecekte 

nasıl şekilleneceği üzerine çalışılmıştır. 

Schumacher 

ve ark 

2016 Endüstri 4.0 Anket 

çalışması 

Endüstri 4.0 ile ilgili olarak 62 adet soru üretim 

yapan tesislere sunularak sonuçlar 

değerlendirilmiştir 

Zhong ve ark 2016 Tedarik zinciri 

yönetimi, Endüstri 

4.0 

Araştırma Hizmet ve üretim sistemlerinde tedarik zinciri 

yönetiminde büyük veri uygulamalarının 

fırsatları, zorlukları değerlendirilmiş, gelecekte 

bu uygulamaların nasıl olacağı üzerine 

araştırmalarda bulunulmuştur. 

Hofman ve 

Rüsch 

2017 Lojistik, Endüstri 

4.0 

Araştırma Endüstri 4.0 ve mevcut durumu ortaya konulmuş 

bunlara ek olarak lojistikte geleceğe yönelik 

Endüstri 4.0 çalışmalarının nasıl şekilleneceğine 

dair görüşler bildirilmiştir. 

Fırat, Fırat 2017 Otonom Robotlar Araştırma Endüstri 4.0’da otomasyonu sağlamak adına 

robotik sistemlerden bahsedilmiştir. Aynı 

zamanda robotik sistemler ve bunlar ile ilgili 

yapılan analizler literatüre sunulmuştur. 

Zhao ve ark 2017 Yeşil Tedarik 

Zinciri, Büyük veri 

Modelleme Büyük veri analizini kullanarak tehlikeli 

maddeler tarafından oluşan riski en aza indirmek 
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için yeşil tedarik zinciri yönetimine çok amaçlı 

optimizasyon modeli sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 3.1. Endüstri 4.0 literatür araştırması (devamı) 

Yazar Yıl Konu Method Açıklama 

Tiwari ve ark 2017 Tedarik Zinciri 

Yönetimi, Büyük 

Veri

 Araştırm

a 

Araştırma 2010-2016 yılları arasında yapılan 

çalışmalarda tedarik zinciri 

yönetiminde büyük veri konusu 

üzerine araştırma yapılmıştır. 

Büyüközkan 

ve Göçer 

2018 Dijital Tedaik 

Zinciri 

Araştırma Dijital tedarik zinciri ile ilgili 2017 

yılına kadar yapılan araştırmalar 

sınıflandırılmış ve detaylı bir şekilde 

açıklanmıştır. 

Tsai ve Lu 2018 Yeşil Tedarik 

Zinciri, Büyük 

Veri 

Modelleme Büyük veri setinden alınan bilgilerle 

güncelleme yaparak karbon salınımı 

azaltan bir üretim planlama modeli 

oluşturulmuştur. 

Öztemel ve 

Gürsel 

2018 Lojistik 

Yönetimi, 

Endüstri 4.0 

Anket Çalışması Endüstri 4.0’ın lojistik yönetimine 

etkilerini araştırmak üzerine bir 

anket hazırlanmış ve sonuçlar 

değerlendirilmiştir. 

Hamzeh ve ark 2018 Endüsti 4.0 Anket Çalışması Endüstri 4.0 farkındalığı üzerine 

sorular sorarak bir anket çalışması 

yapılmış sonuçları istatiksel olarak 

değerlendirilmiştir. 

Issa ve ark 2018 Endüstri 4.0 Uygulama Endüstri 4.0 seviyesini belirlemek 

adına bir formül sunulmuş ve 

işletmeler için uygulaması yapılarak 

sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Koçak ve 

Diyadin 

2018 Endüstri 4.0 Araştırma Endüstri 4.0’a geçiş süreçleri için 

kriterler belirlemiş ve bu kriterler 

arasındaki ilişki düzeyleri 

bulunmuştur. 

Tunçel ve ark. 2018 Endüstri 4.0 Araştırma Mobilya sektöründe kapasite 

kullanım oranlarının ve verimliliğin 

artırılmasına yönelik olarak Endüstri 

4.0 uygulamalarının gerekliliği 

ortaya konulmuştur. 

Bittighofer ve 

ark 

2018 Endüstri 4.0 Anket Çalışması Almanya’da küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin Endüstri 4.0’daki 

durumlarını ölçebilmek adına 

olgunluk skor modeli oluşturulmuş 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
406 

ve işletmelerin durumları 

değerlendirilmiştir. 

Farahani ve 

ark 

2018 Dijital Tedarik 

Zinciri 

Uygulama  Dijital tedarik zincirlerinin 

oluşturulması için uzmanlarla 

görüşülmüş ve otomotiv 

sektöründeki tedarik zincirleri için 

17 adet dijital tedarik zinciri 

yönetimi vakası sunulmuştur. 

 

4. ANKET ÇALIŞMASI 

 

Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenciler için bir 

anket çalışması hazırlanmıştır. Katılımcılara toplamda 11 adet soru yöneltilmiş olup bunlardan 

3’ü katılımcıların demografik özelliklerine ait, kalan 8 adet soru ise endüstri 4.0 teknolojileri 

ve mühendis adaylarının farkındalığı ile ilgilidir. Bu çalışmada evren büyüklüğü 545’tir. 

Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında Çekici (2013)’nin, çalışmasında evren 

büyüklüğünün belirli olduğu durumlar için önermiş olduğu formül kullanılmıştır.  

 

n= (N.p.q.Z2)/[(N-1).d2 + p.q.Z2]                                                                                       

N=Evren büyüklüğü  

n= Örneklem büyüklüğü  

Z= Normal dağılımda çift taraflı test için saptanan α değeri 

p= İncelenen olayın görülme olasılığı 

q= İncelenen olayın görülmeme olasılığı 

d= Hata payı 

 

%90 güvenilirlikle hesaplanan bu formülde p ve q değerleri 0,5 alınarak örneklem büyüklüğü 

maksimum olarak hesaplanmıştır. Örneklem büyüklüğü ile ilgili değerler formülde yerine 

konulduğunda örneklem büyüklüğü 82 olarak belirlenmiştir. Toplamda 94 adet katılım 

sağlanmış olup örneklem büyüklüğünden fazla olması sebebiyle bu katılım yeterli görülmüştür. 

 

Yapılan bu çalışmaya ait detaylı analizler aşağıda verilmiştir. 

 

Birinci soru katılımcıların cinsiyet bilgisine yöneliktir. Katılımcıların 58’i kadın, 36’sı erkektir. 

İkinci soru katılımcıların kaçıncı sınıfta okuduğu bilgisine yöneliktir.35’i birinci sınıf, 9’u 

ikinci sınıf, 34’ü üçüncü sınıf, 16’sı dördüncü sınıftır. Üçüncü soru katılımcıların yaş bilgisine 

yöneliktir. Katılımcıların 2’si 18 yaşında, 19’u 19 yaşında, 13’ü 20 yaşında, 15’i 21 yaşında, 

23’ü 22 yaşında, 11’i 23 yaşında, 11’i ise 23’den fazla yaşa sahiptir. Dördüncü soru 

katılımcıların endüstri 4.0 bilgisine yöneliktir.  Katılımcıların 74’ü bu soruya evet cevabını, 

20’i ise hayır cevabını vermişlerdir. Beşinci soru katılımcıların bulut bilişim bilgisine 

yöneliktir. Katılımcıların 61’i bu soruya siber fiziksel sistemler yanıtını vererek doğru cevabı 

tercih etmişlerdir. Altıncı soru katılımcıların siber fiziksel sistem bilgisine yöneliktir. 

Katılımcıların 26’sı bu soruya siber fiziksel sistemler yanıtını vererek doğru cevabı tercih 

etmişlerdir. Yedinci soru katılımcıların büyük veri ve analitiği bilgisine yöneliktir. 

Katılımcıların 70’i bu soruya büyük veri ve analitiği yanıtını vererek doğru cevabı tercih 
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etmişlerdir. Sekizinci soru katılımcıların artırılmış gerçeklik bilgisine yöneliktir. Katılımcıların 

60’ı bu soruya artırılmış gerçeklik yanıtını vererek doğru cevabı tercih etmişlerdir. Dokuzuncu 

soru katılımcıların nesnelerin interneti bilgisine yöneliktir. Katılımcıların 55’i bu soruya 

nesnelerin interneti yanıtını vererek doğru cevabı tercih etmişlerdir. Onuncu soru katılımcıların 

yatay dikey entagrasyon bilgisine yöneliktir. Katılımcıların 52’si bu soruya yatay dikey 

entegrasyon yanıtını vererek doğru cevabı tercih etmişlerdir. On birinci soru katılımcıların 

eklemeli üretim bilgisine yöneliktir. Katılımcıların 67’si bu soruya eklemeli üretim yanıtını 

vererek doğru cevabı tercih etmişlerdir. 

 

Yapılan bu çalışmada mühendis adaylarının endüstri 4.0 bilgisini ölçmek amaçlanmıştır. 

Anketin 4. sorusu olan “Endüstri 4.0 ile ilgili bilginiz var mıdır?” sorusuna evet cevabı veren 

katılımcıların yaklaşık olarak %79’unu oluşturmaktadır. Endüstri 4.0 bilgisinin olduğuna dair 

yüzde fazla olmasına rağmen tüm sorulara doğru yanıtı veren öğrenci sayısı yalnızca 13’tür ve 

katılımcıların yaklaşık olarak %14’ünü oluşturmaktadır.   

 

Aynı zamanda katılımcılara toplamda endüstri 4.0 teknolojilerinin herbirinin doğru şıkkı 

oluşturduğu 7 soru sorulmuş olup bu 7 sorunun doğru yanıtlanmasına ait ortalama 4,16 olarak 

tespit edilmiştir. Hesaplanan ortalama değerler sınıf bazında değerlendirildiğinde 1. sınıfların 

3.23, 2. sınıfların 3.78, 3. sınıfların 4.82, 4. sınıfların 5’tir 

 

7 soruya ait doğru cevaplanan ortalama değerler yaş bazında değerlendirildiğinde 18 

yaşındakilerin 3.5, 19 yaşındakileri 2, 20 yaşındakilerin 4.46, 21 yaşındakilerin 4.33, 22 

yaşındakilerin 5.13, 23 yaşındakilerin 4.82, 23 yaşından büyük olanların ise 4.72 olduğu 

görülmektedir. 

 

7 soruya ait doğru cevaplanan ortalama değerler cinsiyet bazında değerlendirildiğinde ortala 

doğru cevap sayısı olarak kadınların 3.79, erkeklerin 4.75 olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

5. SONUÇ 

 

Teknolojideki gelişmeler işletmeleri ve çalışanları yakından ilgilendirmektedir. Yapılan bu 

çalışmada güncel teknolojileri bünyesinde barındıran ve işletmelere oldukça fazla kazanım 

sağlayan Endüstri 4.0 teknolojileri ele alınmıştır. Aynı zamanda mühendis adaylarına Endüstri 

4.0 farkındalığı üzerine bir çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın sonuncunda öğrencilerin 

Endüstri 4.0 üzerinde bilgi düzeylerinin çok yüksek olmadığı tespit edilmiştir. Ancak yinede 

sınıf sayısı artıkça öğrencilerin de bilgilerinin ortalama olarak arttığı görülmüştür. Bu konu ile 

ilgili olarak öğrencilerin kendilerinin daha çok geliştirmeleri, üniversitelerde ise bu konulara 

yönelik derslerin verilmesi, sanayi üniversite işbirlikçi çalışmaların artırılması hem işveren hem 

de işe girecek yeni adaylar için yararlı olacaktır. 
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ELEKTRONİK ÜRÜNLER ÜRETEN BİR FİRMA İÇİN DEPO STOK İLİŞKİSİNİN 

ELE ALINDIĞI  SÜREÇ İYİLEŞTİRME MODELİ 

 

 

Bahar ÖZYÖRÜK  

Gazi University 

 

Özet 

Günümüzde bir çok üretici firma tüketicinin değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya 

çalışırken çok kar elde hedefine de ulaşmak istemektedir. Ancak bu hedef ulaşılması kolay bir 

hedef değildir. Gerçekleştirmek için üretici firmaların birçok koşulu sağlamaları ve bunları en 

iyi şekilde yönetmeleri gerekir. İyi bir depo yerleşim planlaması da sağlanması gereken bu 

koşullardan biridir. Depo yerleşim planlaması sayesinde üretici firmalar ellerindeki 

malzemelerin kontrolünü daha sistemli bir şekilde sağlayabilirler. Depolama faaliyeti ürünlerin 

stoklanmasının yanı sıra iş akışının aksamadan yapılıp, maddi kayıplara ve zaman kaybına 

sebep olmadan yürütülmesini sağlar. Üreticiler depolama faaliyetlerini yaparken; malzemelerin 

kullanım sıklığı, tedarik süresi gibi faktörleri göz önünde bulundururlar. Doğru seçilen 

faktörlere göre düzenlenmiş depolarda verimlilik maksimize edilmeye çalışılır. Depo yerleşim 

planlaması belirlenerek depolama faaliyetleri sürdürülürken yönetim, kontrol ve hâkimiyeti 

elinde bulundurmalıdır. Stok ile ilişkilendirilen deponun yönetilmesi büyük uğraş gerektiren 

bir eylemdir. Depo – stok ilişkisi yönetimini kontrolü altında bulundurmak, rakip firmaların her 

zaman bir adım ötesinde olmakla eşdeğerdir. Depo yerleşim planlamasının iyi yapılması, depo 

faaliyetlerinin sistemli yürütülmesi, uygun sistemlerin seçilmesi ve hangi ürünün ne şekilde 

depolanacağının bilinmesi verimliliğe katkı sağlar. Bu bu çalışmada faaliyetlerine otuz yılı aşan 

bir zamanda Ankarada devam eden elektronik ürünler üreten bir firmanın depo alanı ele 

alınmıştır. Yeni bir yerleşim planı oluşturmak için, depolama da ortaya çıkan sorunlar 

listelenmiştir. Daha sonra sorunların  ortaya çıkma ve firmaya olan maliyetleri dikkate alınarak 

Pareto analizi ile sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın sonucunda en önemli sorun olan 

camların çizilmesi sorunu için kök neden analizi yapılmıştır. Bununla ilgili Ishıkawa diyagramı 

çizilmiştir.  Cam grubu yarı ürünler alternatif raf sistemleri incelenmiş ve uygun raf sistem tipi 

belirlenmiştir.  Depo stok siteminin iyileştirilmesinin firmaya getireceği avantajlar 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Depo stok yönetimi, Pareto analizi, Depo yerleşimi 

 

PROCESS IMPROVEMENT MODEL RECEIVED BY STORE RELATIONSHIP 

FOR A COMPANY PRODUCING ELECTRONIC PRODUCTS 

 

 

Abstract 
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Nowadays, many manufacturers are trying to meet the changing needs of the consumers in the 

best way and they want to reach the target of achieving much profit. However, this goal is not 

an easy target to reach. To accomplish this, manufacturers must provide many conditions and 

manage them in the best possible way. A good warehouse layout planning is one of these 

conditions. With warehouse layout planning, manufacturers can provide control of materials in 

a more systematic way. In addition to the stocking of the products, the storage activity ensures 

that the workflow is carried out without interruption and without loss of time and material loss. 

Manufacturers doing storage activities; they consider factors such as the frequency of use of 

materials and the duration of supply. Efficiency is tried to be maximized in the warehouses 

arranged according to the selected factors. Management should be in control and control while 

storage storage activities are being carried out by determining storage layout planning. 

Managing the warehouse associated with the stock is an action that requires great effort. 

Keeping warehouse - stock relationship management under control is equivalent to being one 

step ahead of competitors. Good planning of warehouse planning, systematic execution of 

warehouse activities, selection of suitable systems and knowing what product to store will 

contribute to efficiency. In this study, the storage area of a company that produces electronic 

products in Ankara for more than thirty years has been discussed. To create a new layout plan, 

the issues that arise in the storage are listed. Then, the problems occurred and the costs of the 

company were taken into consideration by Pareto analysis. As a result of this classification, root 

cause analysis was performed to draw the most important problem. The Ishıkawa diagram was 

drawn. Alternative shelf systems of glass group semi-products were examined and the 

appropriate shelf system type was determined. The advantages of improving the warehouse 

inventory system to the firm were evaluated. 

 

 

Keywords: Warehouse stock management, Pareto analysis, Warehouse layout 

 

 

1. GİRİŞ 

Üretim sektörü günümüzde tüketiciler için ne kadar önemliyse üreticiler için de bir o kadar 

önemlidir. Tüketicinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve kârı maksimize etmek her 

firmanın en büyük hedefidir. Ancak bu hedef ulaşılması kolay bir hedef değildir. 

Gerçekleştirmek için üretici firmaların birçok koşulu sağlamaları ve bunları en iyi şekilde 

yönetmeleri gerekir. İyi bir depo yerleşim planlaması da sağlanması gereken bu koşullardan 

biridir. Depo yerleşim planlaması sayesinde üretici firmalar ellerindeki malzemelerin 

kontrolünü daha sistemli bir şekilde sağlayabilirler. 

Depolama faaliyeti ürünlerin stoklanması amacıyla yapılır. Bu amacın yanı sıra iş akışının 

aksamadan yapılıp, maddi kayıplara ve zaman kaybına sebep olmadan yürütülmesini sağlar. 

Üreticiler depolama faaliyetlerini yaparken; malzemelerin kullanım sıklığı, tedarik süresi gibi 

faktörleri göz önünde bulundururlar. Doğru seçilen faktörlere göre düzenlenmiş depolarda 

verimlilik maksimize edilmeye çalışılır. İşletmelerde sistemli bir depolama faaliyeti yapmak 
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için önce doğru bir depo yerleşim planı hazırlanır. Her üretici firma ürettiği ürün cinsi ve 

getirilerini dikkate alarak kendi depo yerleşim planını belirler. Bu aşamadan sonraki ilk hedef 

ise süreci sistematik, sürdürülebilir bir hale getirmek ve uygulamaları doğru yapmaktır. 

Depo yerleşim planlaması belirlenerek depolama faaliyetleri sürdürülürken yönetim, kontrol ve 

hâkimiyeti elinde bulundurmalıdır. Stok ile ilişkilendirilen deponun yönetilmesi büyük uğraş 

gerektiren bir eylemdir. Depo – stok ilişkisi yönetimini kontrolü altında bulundurmak, rakip 

firmaların her zaman bir adım ötesinde olmakla eşdeğerdir. (Viale,1996) 

Depo yerleşim planlamasının iyi yapılması, depo faaliyetlerinin sistemli yürütülmesi, uygun 

sistemlerin seçilmesi ve hangi ürünün ne şekilde depolanacağının bilinmesi verimliliğe katkı 

sağlar. Bu çerçevede ele alınan bu çalışmada Ankarada faaliyet gösteren bir firma için  depo 

yerleşimi, yerleşimde karşılaşılan problemler ile bu problemlere ilişkin çözüm önerileri ve depo 

– stok ilişkisi yönetimi incelenmiştir. 

2. DEPO -  STOK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ 

Depolama ürünlerin elde tutulması Stok yönetimi ise üretim ve arz sürecini doğrudan etkileyen 

faaliyetler dizisidir. Stok kontrolü; stok miktar ve çeşitlerinin işletmenin tedarik, üretim, satış 

ve mali imkânlarına göre ekonomik bir şekilde belirlenmesi ve yönetimidir. (Tatar, 1973) 

Deponun düzenlenmesi, depoya konulan stok kalemlerinin kontrol altında tutulması, 

gerektiğinde stok kalemlerinin üretim ortamına veya bitmiş ürünlerin müşteriye sevkiyatını 

planlamak önemlidir.(  Yenersoy, 1990) Deoplama için birçok farklı seçenek mevcuttur. 

Bunlardan hangisinin uygun olduğuna karar vermek detaylı çalışmalar gerektiri. Verilmiş depo 

sçim kararından sonra deponun yerleştirilmesi ayrı bir problem alanıdır. Deponun 

yerleştirilmesi ve depoya konulan ürünlerin kontrolu çok önemlidir. Depolama ana süreci Şekil 

1. de sunulmuştur.  
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Şekil 2.1. Depolama ana sürecini 

3. UYGULAMA ÇALIŞMASI 

 

Firma da  depolama ve stok faaliyetleri düzenli ve kontrollü değildir. . Firma da bu faaliyetlerin 

etkin yürütülmesi amaçlanmıştır.  Gerekli tanım ve değerlendirmeler yapılıp uygulama süreci 

boyunca karşılaşılacak olumsuzluklar minimize edilmek istenmektedir. Bu yüzden depoyu net 

bir şekilde tanıyıp gerek fiziksel gerekse yönetimsel önlemler alınmıştır. Hangi depo sisteminin 

kullanılacağına, depo yerinin neresi olacağına karar verilmişitir. Yeni depo düzeniyle hangi 

alanın depo hangi alanın ekstra yürütülecek faaliyetlere ayrılacağı net bir şekilde 

kararlaştırılmıştır. Sonrasında ise  depoda kullanılabilir ve kullanılamaz malzemeler belirlenip 

hurdalar ayrılmıştır. Depoda 2000’den fazla malzeme bulunmaktadır.  

İncelenen bu süreçte en çok stoklanan ve en sık kullanılan malzemelere tesbit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçlla bir sınıflandırma yöntemi olan Pareto analizince yararlanılmıştır. 

Gözlem sayılarına göre olan pareto diyagramı şekil 2. de verilmişitir. Şekil 2. incelendiğinde; 

C (yanlış profil montajı), J (çizik profil) ve A (çizik cam) hatalarına çözüm getirilmeye 

çalışılırsa hataların %61’ i üzerinde bir çalışma yapılmış olacaktır. Bunların giderilmesi ya da 

büyük ölçüde azaltılması durumunda hata sayılarında iyileşme sağlanacaktır. 
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Şekil 2. Gözlem sayılarına göre düzenlenmiş pareto diyagramı 

Camların çizilmesiyle ilgili çalışmalara kök nedenler araştırılarak devam edilmiştir. Bununla 

ilgili Ishıkawa diyagramı oluşturulmuştur.   

Camların çizik olması taşıma sırasında veya depolama aşamasında meydana gelebilmektedir. 

Bu bölümde depolama sırasında oluşan çizikler içinaşağıda öneriler sunulmuştur.  

Nedenler  

Camların doğru bir şekilde istiflenmemesi, 

Nem alma kabinlerinin kapı montajı sırasında çalışanların matkap, vida gibi malzemeleri 

dikkatsiz bir biçimde camların üzerine koyması, 

Camların depo içerisinde üretim alanına özen gösterilmeden taşınması, 

Camların arasına konulan koruma amaçlı yumuşak malzemelerin yetersiz olması, 

Üst üste yığılan camların çalışanlar tarafından alınırken birbirini çizmesidir. 

 

Çözüm Önerisi 

Cam taşımmm   aracı tasarımı önerilmiştir.  Bu sayede  

Camlar birbirine değmediği için çizilmesi büyük ölçüde önlenebilir. 

Tekerlekleri sayesinde kolaylıkla çalışmanın olduğu yere taşınabilir. 
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Şekil 3. Ishıkawa diyagramı . 
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4. SONUÇ 

 

  Çalışmada yapılan detaylı  analizler sonucunda en büyük sorunun kabinlerde kullanılan 

camların çizilmesi sorunu olduğu tesbit edilmiştir. Bu problemi ortadan kaldırmaya ilişkin 

çözüm önerileri sunulmuştur.  Firma için bununla ilgili taşınabilir cam arabası önerisi 

getirilmiştir. Tasarımın firmaya getireceği faydalar bu  araçların kullanımı sonrasında 

değerlendirilebilecektir.  
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5. SINIF “MADDE VE DEĞİŞİM” ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY TEMELLİ 

REHBER MATERYAL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

 

Arzu SEZER  

Doç. Dr. Fulya Öner ARMAĞAN 

Erciyes Üniversitesi 

 

 

Özet  

Günümüzde bilginin sürekli yenilenmesi, eğitim programlarının sürekli güncellenmesi ve 

teknolojinin eğitimde aktif bir şekilde kullanılması; öğretmen ve öğrencilerin sahip olması 

istenilen özelliklerde bazı değişikliklere neden olmaktadır. Bu bağlamda fen bilimleri 

derslerinde, farklı öğretim yöntemlerini kullanarak öğrencileri araştıran, sorgulayan, yorum 

yapabilen, düşünebilen, problem çözebilen bireyler olarak yetiştirmek hedeflenmektedir. 

Günümüz eğitim-öğretim programlarında yapılandırmacı yaklaşım temel alınmaktadır. 

Yapılandırmacı yaklaşımı temel alan öğretim yöntemlerinden biri de örnek olay yöntemidir. 

Örnek olay yönteminde, günlük hayatta yaşanmış ya da yaşanması muhtemel örneklerle 

ilişkilendirilen konular öğrencilerin anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu bilgiler 

doğrultusunda fen bilimleri dersi kapsamında, örnek olay yöntemi öğrencilerin soyut 

kavramları somutlaştırarak etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlaması açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada “örnek olaya dayalı öğrenme yöntemi” temel alınarak 

5. sınıf fen bilimleri dersi “madde ve değişim” ünitesine yönelik rehber materyal geliştirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Çalışmada hazırlanan rehber materyal içinde yer alan etkinliklerde; “madde ve değişim” 

ünitesinde yer alan soyut kavramlarla ilgili gündelik yaşamdan örnek olaylara yer verilmiştir. 

Örnek olaylar doğrultusunda öğrenciyi konu ile ilgili düşünmeye sevk edici sorularla etkinlikler 

geliştirilmiştir. Örnek olaya dayalı öğrenme yöntemi kullanılarak hazırlanan rehber materyalde; 

toplam yedi etkinlik yer almakta ve her bir etkinlikte giriş, merak ve planlama, geliştirme ve 

ilişkileri kurma bölümleri bulunmaktadır. 

Soyut kavramlar açısından zengin olan “madde ve değişim” ünitesi kapsamında hazırlanan 

örnek olaya dayalı rehber materyallerin bu konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara, 

öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Alan yazın 

incelendiğinde; örnek olaya dayalı öğrenme yaklaşımına öğretim programlarında daha fazla yer 

verilmesi ve araştırmacılar tarafından bu yaklaşıma yönelik daha fazla çalışma yapılması 

gerektiği düşünülmektedir. Bununla birlikte farklı öğrenim düzeylerinde ve farklı derslerde, bu 

yaklaşımın kullanımına yönelik örnek etkinlikler içeren çalışmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca 

fen bilimleri dersi “madde ve değişim” ünitesine yönelik geliştirilen rehber materyal 

uygulamalarının, öğrencilerin başarı, kalıcılık gibi bilişsel veya tutum, motivasyon gibi 

duyuşsal kazanımlarına etkisi araştırılabilir.  
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Anahtar sözcükler: Örnek olay, rehber materyal, madde ve değişim ünitesi 

 

Abstract 

The continuous renewal of information, continuous updating of educational programs and the 

use of technology actively in education has resulted changes to the characteristics that are 

required in teachers and students. In this context, it is aimed to educate students who are 

investigating, questioning, commenting, thinking and solving problems by using different 

teaching methods in science classes. In today's education programs, the constructivist approach 

is based. One of the teaching methods based on the constructivist approach is the sample event 

method. In the sample event method, topics associated with examples of daily life or possible 

experiences, provide students with meaningful and lasting learning. In line with this 

information, in the context of the science course, the sample event method is of great importance 

for students to embody abstract concepts and provide effective and lasting learning. Therefore, 

in this study, we aimed to develop a guide material for the 5th grade Science course "substance 

and change" based on the "sample event based learning method".   

In the activities prepared in the study, the guide material being “Substance and Change" where 

the most examples of everyday life related to abstract concepts in the unit are given. In line with 

the case studies, activities have been developed with questions that refer students to consider 

the subject. In the guide, material prepared using the sample event-based learning method, there 

are a total of seven events, and each event has sections including the introduction, curiosity and 

planning, development and relationships.  

The sample event based on the "Substance and Change" unit, which is rich in abstract concepts, 

is thought to help researchers, teachers and teacher candidates who want to work on this issue. 

When the field is examined through the sample event-based learning approach, it is thought to 

be given more space in the curriculum and subsequently, more work should be done by 

researchers on this approach. However, studies with example activities for the use of this 

approach can be performed at different levels of learning and in different courses. In addition, 

the science course "Substance and Change" unit developed for the guide for material 

applications, students' success, persistence, such as cognitive or attitude, motivation, and the 

effect of sensory gains can be investigated.  

 

Keywords: Case study, guide material, substance and change unit 

GİRİŞ 

Eğitim-öğretim sürecinde geleneksel eğitim yöntemlerinin kullanılması, öğrencileri süreçte 

pasif kılmaktadır (Bölek, 2012). Geleneksel eğitim yöntemlerinde öğrencilerin sahip oldukları 

bireysel farklılıklar göz ardı edilmektedir (Bölek, 2012). Bu yöntemde öğrencilere verilmesi 

gereken kazanımlar düz anlatım yöntemi kullanılarak aktarılmakta, öğrencilere sorgulama, 

yorumlama ve yaparak yaşayarak öğrenme hakkı tanınmamaktadır. Bu durum günümüz 

ihtiyaçlarıyla bağdaşmayan öğrencilerin yetişmesine neden olmaktadır. 
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2005 yılından itibaren ülkemizde uygulanan fen ve teknoloji programı; öğrencileri bilimi ve 

bilimin doğasını anlayan, problem çözme becerisine sahip, bilimsel süreç becerilerini 

kullanabilen, görüşlerini belirtirken bilimsel ilke ve yasalara dayandıran, bilimsel kanıt ve 

şemaları kullanabilen, kavramları doğru bir şekilde anlamlandırabilen bireyler olarak 

yetiştirmeyi amaçlamaktadır (MEB, 2005). Günümüz şartları ve gelişen teknoloji göz önüne 

alındığında eğitim sürecine aktif katılan, sorgulama ve yorum gücü yüksek, araştırmacı 

öğrencilere gereksinim duyulmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine aktif 

katılımını sağlayan öğretim yöntemleri tercih edilmelidir. Bu yöntemlerden biri örnek olay 

yöntemidir.  

Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi muhtemel olayların eğitim sürecinde kullanılması anlamına 

gelen örnek olay yöntemi, günümüzde artık aktif olarak kullanılmaktadır (Keleş, 2014). Koçak 

(2008)’ a göre; yapılandırmacılığı temel alan öğrenme yaklaşımlarında, öğrenci sadece bilişsel 

yönden değil, fiziksel, sosyal ve duygusal yönleriyle de ele alınır (Akt. Bölek, 2012). Jonassen 

(1991)’ e göre ise; yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı öğrencilerin, evreni farklı bakış açılarıyla 

yorumlayarak kişisel dünya görüşlerinin oluşmasına katkı sağlar (Akt. Bölek, 2012). Bu bilgiler 

doğrultusunda yapılandırmacı eğitim felsefesini temel alan örnek olay yöntemi öğrencileri 

eğitim sürecinin merkezine alarak öğrencileri bu süreçte aktif kılar. Ayrıca Keleş (2014)’ in 

aktardığına göre; örnek olay yöntemi, öğrencilerin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları ve 

yaşamlarını etkileme olasılığı olan problemlere çözüm yolları üretmesine ve fen eğitiminde 

hedeflenen amaçların kazandırılmasına imkân sağlamaktadır (Çakır, Berberoğlu, Alpsan, 

Uysal, 2002). 

Güccük (2013)’ ün aktardığına göre, fen eğitiminin amaçlarından biri öğrencilerin soyut 

kavramları ezberden uzak, daha anlamlı bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır (Ayvacı ve 

Devecioğlu, 2002). Fen bilimleri ders konuları ise soyut kavramlar bakımından zengin bir 

içeriğe sahiptir. Bunun yanı sıra fen bilimleri dersinde kavramların büyük bir kısmı öğrencilerin 

günlük yaşamda karşılaşabileceği niteliktedir. Bu nedenle örnek olay yöntemi öğrencilerin 

soyut kavramları günlük yaşamla bağdaştırarak somutlaştırmasına ve anlamlı öğrenmelerine 

imkân sağlamaktadır.  

Ulaşılabilir literatür kaynakları incelendiğinde; örnek olaya dayalı öğrenme yönteminin 

akademik başarıya olan etkisinin incelendiği (Adalı, 2005; Bars, 2009; Bölek, 2012; 

Pehlivanlar, 2005), fen bilgisi dersine yönelik tutumun incelendiği (Adalı, 2005; Bars, 2009; 

Yalçınkaya, 2010), kavramsal anlama düzeylerine etkisinin incelendiği (Çam, 2009; 

Demircioğlu, 2014; Ersoy, 2014; Hacıoğlu, 2011; Şahin ve Hacıoğlu, 2010; Yalçınkaya, 2010), 

öz yeterlik inançları üzerindeki etkisinin incelendiği (Demircioğlu, 2014), fen bilimleri 

öğretiminde kullanılmasının incelendiği (Coştu, Ünal ve Ayas, 2007), bilimsel kanıtları anlama 

ve kullanma düzeyleri ile argümantasyon becerilerine etkisinin incelendiği (Ersoy, 2014), kalıcı 

öğrenmeye etkisinin incelendiği (Güccük, 2013; Pehlivanlar, 2005), okuduğunu anlama 

becerilerine etkisinin incelendiği (Hacıoğlu, 2011; Şahin ve Hacıoğlu, 2010), kavram öğrenme 

düzeylerinin incelendiği (Hacıoğlu, 2011; Yalçınkaya, 2010), biliş üstü becerilerin gelişimine 

etkisinin incelendiği (Pehlivanlar, 2005), motivasyona etkisinin incelendiği (Saral, 2008; 

Yalçınkaya, 2010), elektrokimya ünitesinde uygulanmasının incelendiği (Tarkın, 2014), 

öğretmen eğitiminde etkisinin incelendiği (Şahin, Atasoy ve Somyürek, 2010), ilköğretim 
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birinci kademede fen ve teknoloji dersi öğretiminde etkililiğinin incelendiği (Sancar, 2010) 

çalışmalara rastlanmaktadır. 

Örnek olaya dayalı ulaşılabilir literatür kaynakları incelendiğinde 5. sınıf “Madde ve Değişim” 

ünitesi ile ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. “Madde ve Değişim” ünitesi ile ilgili 

yapılmış çalışmalar incelendiğinde ise; kavram yanılgılarının incelendiği (Aydoğan, Güneş ve 

Gülçiçek, 2003; Çayan ve Karslı, 2015; Demirbaş, Tanrıverdi, Altınışık ve Şahintürk ve 2011), 

fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ait konu alan bilgileri ile 

pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelendiği (Canbazoğlu, Demirelli ve Kavak, 

2010), argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının akademik başarı, eleştirel 

düşünme becerileri, tutum ve tartışma seviyelerine etkisinin incelendiği (Çakan Akkaş, 2017; 

Kaya, 2018; Öğreten, 2014), kavram yanılgılarının giderilmesinde probleme dayalı öğrenme 

yaklaşımının etkisinin incelendiği (Çayan ve Karslı, 2015; Bayram,2010), kavram 

yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değişim metinlerinin etkisinin incelendiği (Demirbaş, 

Tanrıverdi, Altınışık ve Şahintürk, 2011), kavramsal değişim metinlerinin ve deney yönteminin 

akademik başarıya ve kavram yanılgılarını gidermeye etkisinin incelendiği (Durmuş, 2009), fen 

ve teknoloji kitaplarında “Madde ve Değişim” öğrenme alanı etkinliklerinin incelendiği 

(Karadaş, Yaşar ve Kırbaşlar, 2012; Yaşar, Karadaş ve Kırbaşlar ve, 2013; Özdemir ve Yanık, 

2017), tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinin kullanımının incelendiği (Kocaarslan, 2012), çizim 

yöntemi ile öğrencilerin madde konusuna yönelik fikirlerinin incelendiği (Ormancı ve Balım, 

2014), maddenin tanecikli yapısı ünitesindeki kazanımların ulaşılabilirliğinin değerlendirildiği 

(Özön, 2012), fiziksel değişim ve kimyasal değişim kavramlarının anlama seviyelerinin 

incelendiği (Sökmen, Bayram ve Yılmaz, 2000), analoji ve araştırmaya dayalı öğrenme 

yaklaşımı temelli rehber materyal geliştirme çalışmasının yapıldığı (Şaşmaz Ören, Ormancı, 

Babacan, Koparan ve Çiçek 2011), kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerinin 

incelendiği (Taşdemir ve Demirbaş, 2010), kavramsal değişim stratejilerine dayalı olarak 

öğretimin incelendiği (Uzun, 2010) çalışmalara ulaşılmıştır. Literatürde 5. sınıf “Madde ve 

Değişim” ünitesinin öğretiminde örnek olay yönteminin kullanıldığı çalışmaların bulunmaması, 

ünitede günlük hayatta karşılaşılan kavramların bulunması ve anlaşılması zor soyut kavramların 

yer alması, öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgılarının fazla olması nedenleriyle örnek 

olay yönteminin 5. sınıf “Madde ve Değişim” ünitesinde uygulanmasına karar verilmiştir. 

Örnek olay yönteminin 5. sınıf “Madde ve Değişim” ünitesinde uygulanmasının öğrencilerdeki 

kavram yanılgılarını gidereceği, anlamlı ve kalıcı öğrenme sağlayacağı, öğretmenlere konunun 

daha etkin bir şekilde işlenebilmesi açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Çalışmada, örnek olaya dayalı öğrenme yöntemi kullanılarak 5. sınıf fen bilimleri dersi ‘madde 

ve değişim’ ünitesine yönelik rehber materyal geliştirilmiştir. Hazırlanan rehber materyalin; 

ünitede geçen tüm kazanımları temsil edebilmesi için, her kazanıma yönelik farklı etkinlikler 

hazırlanmıştır. Bu etkinliklerin tamamı çalışmada verilmiştir. Rehber materyal; 5. sınıf 

düzeyinde ‘madde ve değişim’ ünitesinin ‘maddenin hal değişimi’, ‘maddenin ayırt edici 

özellikleri’, ‘ısı ve sıcaklık’, ‘ısı maddeleri etkiler’ konularını içermektedir. 

Rehber materyali oluşturan etkinlikler hazırlanırken, ilk olarak örnek olay yöntemi ile ilgili alan 

yazında yapılan çalışmalar ve hazırlanan ders planları ve etkinlik örnekleri incelenmiştir. Daha 
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sonra ilköğretim öğretim programında yer alan öğrenme alanları incelenmiş ve örnek olay 

yöntemine en uygun olduğu düşünülen öğrenme alanı belirlenmiştir. Bu öğrenme alanı içinde 

yer alan kazanımlar incelenmiştir. Kazanımlara yönelik etkinlikler; örnek olaya dayalı öğrenme 

yöntemine uygun olarak planlanmıştır. Hazırlanan etkinlikler, içerik ve yönteme uygunluk 

açısından incelenmek üzere fen eğitimi alanında bir uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzman 

görüşü doğrultusunda bazı kısımlarda düzeltmeler yapılmış, bazı kısımlarda da değişikliğe 

gidilmiştir. Sonuç olarak ‘madde ve değişim’ ünitesine yönelik, 5. sınıf düzeyinde ve dört ayrı 

konuyu içeren etkinliklerle rehber materyal oluşturulmuştur. 

Çalışmada hazırlanan rehber materyal içinde yer alan etkinliklerde; ‘madde ve değişim’ 

ünitesinde yer alan soyut kavramlarla ilgili gündelik yaşamdan örnek olaylara yer verilmiştir. 

Örnek olaylar doğrultusunda öğrenciyi konu ile ilgili düşünmeye sevk edici sorularla etkinlikler 

geliştirilmiştir. 

Örnek olaya dayalı öğrenme yöntemi kullanılarak hazırlanan rehber materyalde; toplam yedi 

etkinlik yer almaktadır. Her bir etkinlikte örnek olay yönteminin giriş, merak ve planlama, 

geliştirme ve ilişkileri kurma basamakları bulunmaktadır. Çalışmada hazırlanan etkinliklerden 

iki tanesi örnek olarak aşağıda sunulmuştur. 

ETKİNLİKLER 

DERS PLANI-1 

Dersin Adı: Fen Bilimleri 

Sınıf: 5. Sınıf 

Ünitenin Adı/No: Madde ve Değişim/4 

Konu/Kavramlar: Erime, donma, yoğunlaşma (yoğuşma), buharlaşma 

Önerilen Süre: 80 dk (İki ders saati) 

Öğrenci Kazanımları: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik 

yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. 

Öğretme – Öğrenme Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru – cevap, video gösterimi, deney 

yapma  

Kullanılan Araç – Gereçler: Akıllı tahta, deney yönergesi 

Kaynakça: URL: https://www.youtube.com/watch?v=v2DkAfEttKQ /erişim 23.12.2018, 5. 

Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 

Giriş: Bir hikâye ile derse başlanır. 

Aslı fen bilimleri dersini çok seviyordu. Etrafında olan biten her şeyi bir bilim insanı gibi merak 

ediyor ve araştırıyordu. Bir gün fen bilimleri dersindeyken öğretmeninin isteği üzerine sınıfı 

havalandırmak için pencereyi açtı. Tam o sırada dışarıda yağan kar dikkatini çekti. Elini 

pencereden uzatarak minik bir kar tanesi yakaladı. Kar tanesinin nereden geldiğini, nasıl 

meydana geldiğini merak etmeye başladı. Sanki kar tanesi onun düşüncelerini okumuş gibi bir 

anda dile geldi. “Madem bu kadar merak ediyorsun öyleyse dinle bakalım hayat hikayemi.” 

dedi. Aslı merak içinde dinlemeye başladı. 

https://www.youtube.com/watch?v=v2DkAfEttKQ
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“Ben bu hale gelmeden önce bir damla suydum. Ailemle ve arkadaşlarımla beraber okyanusta 

yaşıyordum. Birbirimize çok bağlıydık. Sonra bir gün havalar birden ısındı ve ben 

buharlaşıverdim. Benim gibi milyarlarca su damlası da buharlaştı. Buharlaşan diğer su 

damlaları ile birlikte göğe yükselerek bir bulutu oluşturduk. Ancak ailem ve arkadaşlarım 

geride kalmışlardı. Yukarıya çıktığımızda rüzgâr esmeye başladı ve hava soğudu. Tekrar su 

damlası olmak istiyordum. Fakat daha da soğuyan hava buna izin vermedi. Hava o kadar 

soğumuştu ki birdenbire titremeye başladım. Soğuk hava beni kar tanesine dönüştürmüştü. 

Etrafıma baktığımda milyarlarca kar tanesi gördüm ve hepimiz yavaş yavaş yer yüzüne inmeye 

başladık. Yolda bazı su buharlarının yoğuşarak su damlacıklarına dönüştüğünü gördüm. Bu 

damlacıklar yer yüzüne yakın yerlerde havada asılı kalarak sisi oluşturmuşlardı. Tam onlara 

bakarken hafif olduğum için rüzgâr beni oradan oraya savurmaya başladı. Sonunda senin eline 

kondum. Bana ailemi bulmamda yardım eder misin?” 

Tam o sırada kar tanesinin sesi kesilmişti. Aslı bir de ne görsün, eline konan minik kar tanesi 

eriyerek su damlasına dönüşmüştü. Aslı kar tanesine yardım edemediği için üzülerek dersine 

geri döndü. 

Merak ve Planlama: Öğrencilerden “Su damlacığının başına neler gelmiş?”, “Yukarıda 

anlatılan olaylar olmasaydı hayatımız nasıl olurdu?” sorularını cevaplamaları istenir. 

Geliştirme: Öğrencilere “Su Döngüsü” videosu izletilir. Yapılacak deney için deney 

yönergeleri dağıtılır. 

İlişkileri Kurma: “Su damlasının buhar olmasının nedeni ne olabilir?”, “Buhar nasıl kar 

tanesine dönüştü?”, “Aslı’nın elindeki kar tanesine ne oldu?” soruları öğrencilere sorularak 

yorumları alınır. 

DENEY YÖNERGESİ 

Malzemeler: -Çikolata 

  -Alüminyum folyo 

Yapılışı: 

Alüminyum folyodan bir parça kesiniz ve içerisine bir parça çikolata koyunuz. 

Hazırladığınız materyali sınıfınızda bulunan kalorifer peteğinin üzerine koyunuz. 

İlk dersin sonuna kadar bekleyiniz ve dersin sonunda kalorifer peteğinin üzerinde beklemiş 

materyalleri inceleyerek gözlemlerinizi aşağıda verilen alana yazınız. 

İkinci dersin başında bir önceki ders kalorifer peteğinin üzerinde beklemiş olan materyalleri 

sınıfınızda bulunan pencerenin dışına koyunuz ve dersin sonuna kadar bekleyiniz. 

İkinci dersin sonunda pencerenin dışında beklettiğiniz materyalleri inceleyerek gözlemlerinizi 

aşağıda verilen alana yazınız. 

Yaptığınız deneyde ulaştığınız sonuçları aşağıda verilen alana yazınız ve arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

Sonuç: 

Kalorifer peteğinin üzerinde bekleyen çikolataya ne oldu? Neden? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Pencerenin dışında bekleyen çikolataya ne oldu? Neden? 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Deneyin birinci ve ikinci kısmında neler gözlemlediniz? Gözlemleriniz doğrultusunda 

nasıl bir sonuca ulaştınız? Neden? 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

DERS PLANI-2 

Dersin Adı: Fen Bilimleri 

Sınıf: 5. Sınıf 

Ünitenin Adı/No: Madde ve Değişim/4 

Konu/Kavramlar: Kırağılaşma, süblimleşme 

Önerilen Süre: 80 dk (İki ders saati) 

Öğrenci Kazanımları: F.5.4.1.1. Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğine yönelik 

yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur. 

Öğretme – Öğrenme Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru – cevap, video gösterimi 

Kullanılan Araç – Gereçler: Akıllı tahta 

 

Kaynakça: URL: https://www.youtube.com/watch?v=FnJJIYVS4HA /erişim 23.12.2018, 5. 

Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 

Giriş: Bir hikâye ile derse başlanır. 

 Emel ve Emre fen bilgisi dersini çok seven ikiz kardeşlerdi. Bu yıl 5. sınıfa geçmişlerdi. 

Ailecek akşam yemeklerini yerken o gün okulda öğrendikleri bilgileri anne ve babalarına 

anlatmak en çok sevdikleri etkinlikti. Yine bir akşam ailecek yemek yerken heyecanla o gün 

fen dersinde öğrendikleri bilgileri sırasıyla anlatmaya başladılar. Önce Emel başladı: 

 “Babacığım geçen gün kar yağdı sanıp havalara uçmuştum ancak sen onun kar 

olmadığını söylemiştin. Ben bugün onun ne olduğunu öğrendim. O kar sandığım şey 

kırağıymış. Şimdi size nasıl olduğunu anlatacağım. Soluduğumuz havanın içerisinde suyun gaz 

hali olan su buharı varmış. Bu su buharı hava çok soğuk olduğu zaman bitkilere, araba 

camlarına temas ederek suya dönüşmeden direk katı hale geçiyormuş. İşte su buharının sıvı 

olmadan direk katı hale geçmesine kırağılaşma deniyormuş. Bunun sonucunda gördüğüm o 

kara benzeyen örtü de aslında kırağıymış. Bugünkü derste öğrendik ne kadar ilginç değil mi?” 

 “Evet kızım. Aferin dersini çok güzel dinlemişsin. Emre sen neler öğrendin bakalım 

bugün?” 

https://www.youtube.com/watch?v=FnJJIYVS4HA
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 “Babacığım ben de çok güzel bilgiler öğrendim bugün. Üstelik günlük yaşantımızda da 

örneklerine rastlayabileceğimiz bilgiler bunlar. Bilirsin annem bizim kışlık kıyafetlerimizi yaz 

mevsimi geldiğinde kaldırıyordu. Kaldırırken de böceklerden korunması için küçük beyaz 

toplar koyuyordu. Bunlar etrafa koku yayarak böcekleri uzak tutuyordu. Bugüne kadar hep 

merak etmiştim. O toplar nasıl oluyor da eriyip kıyafetlerimizi kirletmiyor diye. Meğer Emel’in 

anlattığı olayın tam tersi de mümkünmüş. Bazı katılar çevreden ısı aldıkları zaman eriyip sıvı 

olmadan direk gaz hale geçerlermiş. Annemin koyduğu o toplar da durdukları yerde çevreden 

ısı alıp gaz hale geçerek etrafa koku yayıyorlarmış. Bu sayede de kıyafetlerimiz korunmuş 

oluyormuş. Bu olaya süblimleşme deniliyormuş ve annemin koyduğu o topların ismi de 

naftalinmiş.” 

 “Aferin Emre. Çok güzel bilgiler edinmişsin. Artık annene daha bilinçli bir şekilde 

yardım edebilirsin. Hadi yemeğini soğutmadan ye bakalım şimdi.” 

 Emel ve Emre çok mutlu olmuşlardı. Edindikleri bilgileri aileleriyle paylaştıktan sonra 

keyifle yemeklerini yemeye devam ettiler. 

Merak ve Planlama: Öğrencilerden “Siz hiç kırağı gördünüz mü?”, “Kırağı hangi 

mevsimlerde görülebilir?”, “Daha önce naftalin gördünüz mü?”, “Naftalin nasıl bir madde?”, 

“Naftalinde nasıl bir değişim meydana gelir?” sorularını cevaplamaları istenir. 

Geliştirme: Öğrencilere “Kırağılaşma ve Süblimleşme” videosu izletilir. Daha sonra çalışma 

kağıtları dağıtılır ve soru çözümleri birlikte yapılır. 

İlişkileri Kurma: “Naftalinde gerçekleşen olay başka maddelerde de gerçekleşebilir mi?”, 

“Naftaline benzeyen başka maddeler varsa kullanım alanları nereler olabilir?” soruları 

öğrencilere sorularak yorum yapmaları istenir. 

ÇALIŞMA YAPRAĞI 

1-    

 

 

 

 

2-  

 

 

 

 

 

Süblimleşme ve kırağılaşma olayları arasındaki ilişkiyi aşağıdaki boşluğa bir şema 

çizerek gösteriniz. 

 

 

 

Yanda resmi verilen olayın adını ve nasıl gerçekleştiğini 

açıklayınız. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Yanda resmi verilen olayın adını ve nasıl gerçekleştiğini 

açıklayınız. 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 
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Bir önceki etkinlikte öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak aşağıdaki şemayı uygun 

kavramlarla doldurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günümüzde bilginin sürekli yenilenmesi, eğitim programlarının sürekli güncellenmesi ve 

teknolojinin eğitimde aktif bir şekilde kullanılması; öğretmen ve öğrencilerin sahip olması 

istenilen özelliklerde bazı değişikliklere neden olmaktadır. Bu bağlamda Tatar ve Kuru’nun 

(2006) belirttiği gibi bilginin birikerek arttığı bu zaman diliminde amaç; öğrenciye bilgiyi 

ezberletmek değil, öğrencinin bilgiyi anlamasını, kavramasını ve gerektiğinde kendi başına 

bilgiyi üretebilmesini sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesinde önemli bir rolü olan fen 

bilimleri derslerinde, farklı öğretim yöntemlerini kullanarak öğrencileri araştıran, sorgulayan, 

 
 

 

1 

6 

5 

3 4 

2 

   

1:………………………………………….     2:…………………………………………… 

3:………………………………………….     4:…………………………………………… 

5:………………………………………….     6:…………………………………………… 
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yorum yapabilen, düşünebilen, problem çözebilen bireyler olarak yetiştirmek 

hedeflenmektedir. Benzer olarak bu çalışmada yer alan etkinliklerde örnek olaya dayalı 

öğrenme yönteminin kullanılmasıyla, öğrencilerin günlük hayatta yaşanmış ya da yaşanması 

muhtemel olaylarla soyut kavramları somutlaştırarak kalıcı ve anlamlı öğrenmeler sağlaması 

planlanmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda çalışmada; örnek olaya dayalı öğrenme yaklaşımı 

kullanılarak fen bilimleri dersinde ‘madde ve değişim’ ünitesine yönelik bir rehber materyal 

geliştirilmiştir. 

Alan yazın incelendiğinde, farklı öğrenim seviyelerinde, farklı ders ve konularda, farklı öğretim 

yöntem ve teknikler kullanılarak hazırlanan birçok çalışmanın bulunduğu görülmektedir. Adalı 

(2005) ‘virüsler-bakteriler-mantarlar ve protistler’ konularında, Bars (2009) ‘difüzyon-osmoz-

osmotik kuvvetler’ konularında, Bölek (2012) ‘asitler ve bazlar’ konularında, Çam (2009) 

‘çözünürlük dengesi’ konusunda, Demircioğlu (2014) ‘enerji’ konusunda, Ersoy (2014) ‘kuvvet 

ve hareket’ konusunda, Güccük (2013) ‘genetik mühendisliği’ konusunda, Hacıoğlu (2011) 

‘genetik’ konusunda, Karamustafaoğlu (2004) ‘ısı ve sıcaklık’ konusunda, Pehlivanlar (2005) 

‘canlının iç yapısına yolculuk’ konusunda, Sancar (2010) ‘kuvvet ve hareket’ konusunda, Saral 

(2008) ‘insanda üreme sistemi’ konusunda, Şahin ve Hacıoğlu (2010) ‘kalıtım’ konusunda, 

Tarkın (2014) ‘elektrokimya’ konusunda, Yalçınkaya (2010) ‘gazlar’ konusunda örnek olaya 

dayalı öğrenme yöntemine yönelik çalışmalarda bulunmuşlardır. Çakan Akkaş (2017) ‘madde 

ve değişim’ konusunda argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımını, Çayan ve Karslı 

(2015) ‘fiziksel ve kimyasal değişim’ konusunda probleme dayalı öğrenme yaklaşımını, 

Demirbaş, Tanrıverdi, Altınışık ve Şahintürk (2011) ‘çözeltiler’ konusunda kavramsal değişim 

metinlerini, Durmuş (2009) ‘madde ve dönüşüm’ konusunda kavramsal değişim metinlerini ve 

deney yöntemini, Kaya (2008) ‘madde ve değişim’ konusunda argümantasyon yaklaşımını, 

Kocaarslan (2012) ‘maddenin değişimi ve tanınması’ konusunda tanılayıcı dallanmış ağaç 

tekniğini, Ormancı ve Balım (2014) ‘madde’ konusunda çizim yöntemini, Öğreten (2014) 

‘madde ve değişim’ konusunda argümantasyona dayalı öğrenme yöntemini, Uzun (2010) 

‘maddenin yapısı ve özellikleri’ konusunda kavramsal değişim stratejilerini kullanarak 

çalışmalar sunmuşlardır. Ayrıca Şaşmaz Ören, Ormancı, Babacan, Koparan ve Çiçek (2011) 

‘madde ve değişim’ konusunda analoji ve araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı temelli rehber 

materyal geliştirme çalışmasında bulunmuştur. Alan yazında yer alan çalışmalar incelendiğinde 

genel olarak, hem kullanılan yöntem ve tekniğin tanıtıldığı hem de etkinlik örnekleriyle 

konuların somutlaştırıldığı görülmektedir. Bu bağlamda yapılan materyal geliştirme 

çalışmalarının öğretmen, öğretmen adayları ve araştırmacılara yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 

Yapılan bu çalışmada ise, örnek olaya dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik örnek etkinliklerden 

oluşan bir rehber materyal geliştirilmiştir. Çalışmada örnek olaya dayalı öğrenme yaklaşımı, 

öğrencilerin bilgiyi somutlaştırabilmeleri için öğrencilere yol gösterici olarak kullanılmıştır. 

Örnek olaya dayalı öğrenme yaklaşımı özellikle soyut kavramların somutlaştırılmasında ve 

günlük yaşamla ilişkilendirilmesinde etkili oldukları ifade edilmesine rağmen, örnek olayın 5. 

sınıf ‘madde ve değişim’ ünitesinde yer alan bütün kazanımları kapsayacak örneklerin yer aldığı 

çalışmaların yeterli sayıda olmadığı düşünülmektedir. Yine örnek olaya dayalı öğrenme 

yaklaşımıyla ilgili çalışmaların literatürde yer aldığı, ancak bu öğrenme yaklaşımı temel 

alınarak fen bilimleri dersine yönelik geliştirilen rehber materyal çalışmalarının az sayıda 
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olduğu ifade edilebilir. Bu noktada, fen bilimleri dersine yönelik olarak geliştirilen ve örnek 

olaya dayalı öğrenme yaklaşımı ile hazırlanmış bu materyalin hem öğretmenler hem de 

araştırmacılar açısından önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir. 

Alan yazın temel alındığında; örnek olaya dayalı öğrenme yaklaşımına öğretim programlarında 

daha fazla yer verilmesi ve araştırmacılar tarafından bu yaklaşıma yönelik daha fazla çalışma 

yapılması gerektiği düşünülmektedir. Bu noktada, örnek olaya dayalı öğrenme yaklaşımlarına 

dayalı olarak fen bilimleri derslerinin farklı öğrenme alanlarına yönelik rehber materyallerin 

hazırlanması gerekmektedir. Bununla birlikte farklı öğrenim düzeylerinde ve farklı derslerde, 

bu yaklaşımın kullanımına yönelik örnek etkinlikler içeren çalışmaların gerçekleştirilebilir. 

Ayrıca fen bilimleri dersi ‘madde ve değişim’ ünitesine yönelik geliştirilen rehber materyal 

uygulamalarının, öğrencilerin başarı, kalıcılık gibi bilişsel veya tutum, motivasyon gibi 

duyuşsal kazanımlarına etkisi araştırılabilir. 
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Abstract 

Zinc oxide (ZnO) thin films were prepared onto microscope glass substrates at three different 

substrate temperatures as 300 °C, 325 °C and 350 °C using spray pyrolysis method. The effect 

of substrate temperature on the structural, optical and electrical properties of the present films 

were investigated. The XRD result showed that obtained films had hexagonal structure and 

their crystallization increased with increasing substrate temperature. To obtain information 

about structural properties in detail, crystallite size (𝐷) and lattice parameters (𝑎 = 𝑏 ≠ 𝑐 for 

hexagonal structure) for the films were calculated. With an increase in substrate temperature, 

optical band gap of the films increased from 3.21 eV to 3.28 eV, whereas the optical 

transmission in the visible region decreased from 65% to 58%. Optical constants such as 

refractive index (𝑛), extinction coefficient (𝑘), real (1) and imaginary (2) parts of the dielectric 

constant were determined using absorption and transmission spectra of the films. At 550 nm 

wavelength, with an increase in substrate temperature, both the n and 𝑘 values decreased from 

2.11 to 1.85 and from 0.38 to 0.24, respectively, likewise, both 1 and 2 values decreased from 

4.59 to 3.42 and from 1.56 to 0.90, respectively. Moreover, from the room temperature Hall 

measurements, both carrier concentration and mobility of the films increased slightly from 

1.83x1018 cm-3 to 3.63x1018 cm-3 and from 0.25 cm2/V.s to 1.25 cm2/V.s, respectively, whereas 

resistivity value decreased from 12.70 Ω.cm to 2.73 Ω.cm. 

 

Key words: ZnO thin films, X-ray diffraction, Optical properties, Electrical properties 

 

INTRODUCTION 

Zinc oxide (ZnO) has considerable attention because of its attractive physical properties, due to 

its electro-optical properties, high electro-chemical stability, large band gap, absence of toxicity 

and a large exciton binding energy of 60 meV at room temperature. ZnO thin films are generally 

used for optoelectronic devices, such as solar cells (Efa and Imae, 2019; Fathima and Wilson, 

2019), sensors (Kumar et al., 2019), photodetectors (Huang et al., 2019), phototransistor (Tao 

et al., 2018) photocatalysis and as an antibacterial agent [Liu et al., 2019]. 

This material has high transparency in the visible and near infrared region of the 

electromagnetic spectrum and it shows n-type conductivity. The ZnO has a direct band gap of 

3.3 eV. The ZnO thin films have been obtained by different techniques such as metalorganic 

vapor phase epitaxy, chemical bath deposition, rf magnetron sputtering, solid state reaction, sol 

gel, spray pyrolysis and SILAR. Among all the deposition techniques spray pyrolysis is simple, 

economical, versatile and suitable method for large area deposition for many binary and ternary 
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semiconducting thin films. The growth can easily be controlled by preparative parameters such 

as spray rate, substrate temperature, concentration of solution, etc. 

The ZnO thin films have been deposited onto preheated glass substrates with three different 

substrate temperatures as 300 °C, 325 °C and 350 °C by spray pyrolysis method. The influence 

of substrate temperature on the optical, structural and electrical properties of ZnO thin films 

were investigated. 

MATERIALS AND METHODS 

The ZnO thin films were deposited on glass substrates having dimensions of 11 x 13 x 1 mm3. 

Before deposition, the substrates were etched with diluted hydrochloric acid (5 %), cleaned in 

deionized water and then cleaned with propanol, methanol and again washed with ultrapure 

water before it was finally dried in air. In order to obtain ZnO films, the aqueous solution was 

prepared by using ZnCl2 (0.1 M, 98 % purity) dissolved in ultrapure water. The variation in 

substrate temperature during deposition process was maintained within ± 5 ºC. For the ZnO 

film deposition, the substrate temperature was maintained in the range 300-350 ºC with steps 

of 25 ºC through a thermocouple (iron-constantan) as a sensor for the temperature controller. 

Nitrogen was used as the carrier gas (0.2 kg/cm2). The solution flow rate was kept constant at 

1.5 ml/min. The spray head to substrate distance was approximately 35 cm. When the droplet 

of sprayed solution reaches the hot substrate, because of the pyrolytic decomposition of 

solution, well adherent, pinhole free, uniform and transparent of zinc oxide were formed on the 

surface of substrates. 

The X-ray diffractometer (XRD; Rigaku RadB) with a rotating anode and a Cu-Kα1 radiation 

source (λ = 0.154056 nm) over the range 20º < 2θ < 70º at a speed of 3/min with a step size of 

0.02 was used to study the phase of the films. Optical transmissions and absorptions of the 

films were recorded by a Perkin Elmer UV/VIS Lambda 2S spectrometer in the wavelength 

range of 300-800 nm. The electrical resistivity, Hall mobility and carrier concentration were 

measured by a Hall effect measuring system (HS-3000 Manual Ver 3.5) at room temperature. 

The thicknesses of the films were estimated gravimetrically with a precision microbalance by 

assuming the density of bulk ZnO as 5.61 g cm
–3

. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Fig. 1(a) shows the XRD patterns of ZnO thin films with different substrate temperatures. It is 

seen from XRD results that the crystal structure of all deposited ZnO films were hexagonal 

(PDF card no: 036-1451, a = 0.3249 nm and c = 0.5206 nm). All films showed a preferential 

growth along (002) direction with a maximum intensity around at 34.42º. The other peaks were 

(100), (101), (102) and (103), as was expected for hexagonal ZnO structure. 
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Figure 1. (a) The XRD and (b) the UV-vis transmission spectra of ZnO thin films. 

The lattice constants ‘𝑎’ and ‘𝑐’ for hexagonal phases were determined from the relation: 

1

𝑑ℎ𝑘𝑙
2 =

4

3
[(ℎ2 + ℎ𝑘 + 𝑘2)/𝑎2] +

𝑙2

𝑐2
 (1) 

where (ℎ𝑘𝑙) is Miller indice of the plane concerned. The crystal size (𝐷) of the samples is also 

calculated for ZnO thin films using the Debye Scherrer’s equation: 

𝐷 =
0.9𝜆

𝐵𝑐𝑜𝑠𝜃
 (2) 

where 𝜆 is x-ray wavelength, 𝜃 is the Bragg diffraction angle and 𝐵 is the half-width of the 

diffraction peak measured in radians (FWHM). Table 1 indicated the structural properties of 

ZnO thin films. This table showed the observed 𝑎 and 𝑐 values, crystal size and full width at 

half maximum (FWHM) values for hexagonal phase of ZnO films calculated by using (002) 

plane. As can be seen, crystallite size increased with increase in the substrate temperature. But, 

with increase in substrate temperature, first, both 𝑎 and 𝑐 values decreased and then slightly 

increased.  
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Table 1. Crystallite size, FWHM considering (002) diffraction plane of the XRD spectra, 

observed and standard 𝑎 and 𝑐 values for the hexagonal ZnO thin films. 

Temperature 

(ºC) 
D (nm) FWHM (º) 

Observed Standard 

a (nm) c (nm) a (nm) c (nm) 

300 56 0.303 0.353 0.524 

0.325 0.521 325 60 0.276 0.350 0.520 

350 67 0.248 0.352 0.523 

The transmittance (T) spectra of the ZnO thin films was shown in Fig. 1(b). As can be seen, the 

optical transmittance of ZnO film increased with increasing substrate temperature from 54 % 

to 65 %. The increasing of transmission is attributed to the increase in grain size of the film. 

Therefore, it can be said that the ZnO film prepared at 350 ºC had better crystallinity. 

The optical energy band gaps of the films were determined from the optical absorption spectra 

by using the following expression: 

𝛼ℎ𝜈 = 𝐵(ℎ𝜈 − 𝐸𝑔)
1/2

 (3) 

where, 𝐵 is a constant, ℎ is Planck’s constant and   is the frequency of the incident photon. In 

Eq. 4, (𝛼) is the linear absorption coefficient given by (𝛼 = (2.3030𝐴)/𝑑), where 𝐴 is the 

absorbance and 𝑑 is the thickness of the film determined as 799 nm 715 nm and 640 nm for the 

substrate temperature of 300 ºC 325 ºC and 350 ºC, respectively. The exponent is set to ½ as 

the transition in k-space is direct. For the ZnO film (𝛼ℎ𝜈)2 versus photon energy ℎ𝜈 is plotted 

in Fig. 2(a). The calculated band gap energy of the ZnO film increased from 3.21 eV to 3.28 

eV with increasing substrate temperature (see Table 2). 
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Figure 2. (a) Plots of ( )2
h  versus h  and (b) the carrier concentration and mobility of ZnO 

thin films. 

Table 2. Film thicknesses, optical and electrical properties of the ZnO thin films. 

 
Substrate temperature 

300 ºC 325 ºC 350 ºC 

Film thickness (nm) 799 715 640 

Eg (eV) 3.21 3.25 3.28 

k (at 550 nm) 0.38 0.32 0.24 

n (at 550 nm 2.11 1.99 1.85 

1  (at 550 nm) 4.58 3.85 3.42 

2  (at 550 nm) 1.56 1.25 0.90 

Carrier concentration, N (cm-3) 1.83x1018 1.93x1018 3.63x1018 

Mobility, µ (cm2/V.s) 0.25 0.50 1.25 

Resistivity, ρ (Ω.cm) 12.70 3.46 2.73 

The extinction coefficient and the refractive index of ZnO thin films calculated at 550 nm 

wavelength were shown in Table 2. It could be seen that both values decreased depending on 

the substrate temperature. A decrement in refractive index indicated that the film density 

decreased with an increase in substrate temperature. That is when the incident light interacts 

with a material which has low amount of particles, the refraction will be low, and thus the 
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refractivity of the films decrease (Kose et al., 2008). Refractive index values are also consistent 

with the previous reports (Huang et al., 2008; Khandelwal et al., 2008). 

The real and imaginary part of the dielectric constants were tabulated in Table 2. It was clearly 

seen that both real and imaginary part of the dielectric constants decreased with an increase in 

substrate temperatures at 550 nm wavelength. Obtained 1 and 2 values were in good agreement 

with the reported value (Bond 1965). 

Moreover, both carrier concentration and mobility values of the ZnO thin films listed in Table 

2 and they were increased with increasing substrate temperature. Carrier concentration 

increased from 1.83x1018 cm-3 to 3.63x1018 cm-3 and these values are lower than the literature 

value (Lin et al., 2005)] (1020 cm-3) but higher than the value obtained by Miyamoto et al., 

(2004) (1017 cm-3). In our measurements, very low Hall mobility (0.25-1.25 cm2/V.s) was 

found. We think that this small electron mobility may be assign to the increase in the edge 

dislocations with increasing substrate temperature in our films obtained by spray pyrolysis 

method. However, Miyamoto et al., (2004) reported that the electron mobility of ZnO epilayers 

grown by plasma-assisted molecular beam epitaxy was very high (145 cm2/V.s) which is very 

close to bulk ZnO and they explained the reason of this high electron mobility as decrease in 

the edge dislocations. 

The resistivity of ZnO films were listed in Table 2. It decreased from 12.70 Ω.cm to 2 .73 Ω 

cm with an increase in the substrate temperatures. A reduction in resistivity of ZnO film was 

caused by the higher product of carrier concentration N and mobility µ. Furthermore, decreasing 

resistivity is attributed to the increase in the number of oxygen vacancies with increasing 

substrate temperature (Karpina et al., 2004). These values were in agreement with the literature 

values (Mohammad et al., 2006).  

CONCLUSION 

In this study, the ZnO thin films were synthesized onto microscope glass substrates with various 

substrate temperatures (300 °C, 325°C and 350 °C) by spray pyrolysis. The effect of substrate 

temperature on the structural, optical and electrical properties of the ZnO thin films were 

investigated. The XRD analysis showed that deposited films had polycrystalline hexagonal 

structure and showed a preferential orientation along (002) diffraction plane. The grain size of 

ZnO films increased with increasing substrate temperature. Likewise, optical energy gap 

slightly increased from 3.21 eV to 3.28 eV with increasing substrate temperature. 

Consequently, it was determined that substrate temperature has a strong effect on the structural, 

optical and electrical properties of the ZnO thin films. Furthermore, Hall measurements, 

resistivity, mobility and carrier concentration of the films indicated that the substrate 

temperature was an important factor to determine conduction type of ZnO film showed n- type 

conductivity. The ZnO thin film obtained at 350 °C had lower resistivity and this film may be 

used in solar cells. 
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Abstract 

The CdO thin film was synthesized on microscope glass substrates at 400 ºC using the simple, 

economical and versatile method of spray pyrolysis. As-grown film was annealed at 450 ºC in 

air for 30 min, 60 min and 90 min and the effect of annealing time on deposited film was 

investigated. As-grown and annealed thin films were characterized using X-ray diffraction 

(XRD) and optical absorption spectroscopy. The XRD diffraction patterns demonstrated that 

the as-grown and annealed CdO thin films were polycrystalline with cubic structure. The lattice 

parameter (𝑎) for as-grown film decreased slightly from 4.71 Å to 4.64 Å with annealing 

process. The crystallite size of the as-grown film determined from the XRD results was 25 nm. 

It first increased to 31 nm and then decreased to the value of 19 nm with annealing. With an 

increase in annealing time, transmission value of the film increased from approximately from 

48% to 56% at wavelength of 500 nm. The band gap energy of as-grown film was 1.95 eV. The 

band gap value of CdO thin film was increased to 2.16 eV after annealing process. Optical 

constants such as refractive index (n), extinction coefficient (k), real (1) and imaginary (2) part 

of dielectric constant were calculated in the visible region as a function wavelength. At 600 nm 

wavelength, both the n and 𝑘  values decreased from 2.0 to 1.89 and from 0.55 to 0.42, 

respectively with annealing, likewise, both 1 and 2 values decreased from 3.70 to 3.38 and 

from 2.18 to 1.59, respectively.  

 

Keywords: Spray pyrolysis method, CdO thin films, X-ray diffraction, Optical parameters 

 

INTRODUCTION 

Thin films of transparent conducting oxides (TCO) such as ZnO, InO, SnO and CdO have 

received much attention because of their wide applications in the field of optoelectronic devices. 

CdO has a direct band gap of 2.3 eV for the fundamental absorption. The experimentally 

reported band gap values are in the range 2.2–2.8 eV (Chu et al., 1990) depending upon the 

growth conditions. Much more attention has been paid to study the electrical and optical 

properties of cadmium oxide (CdO) thin films, since they combine high transmission, high 

electrical conductivity, and low band gap and therefore they are useful for various applications, 

such as photodiodes (Mohanraj et al., 2019), sensors (Sankarasubramanian et al., 2019) and 

solar cells (Majumder et al., 2019; Hussein et al., 2019). Undoped and doped CdO thin films 

have been obtained by different techniques such as chemical precipitation (Reddy et al., 2019), 

dc magnetron sputtering, metal organic chemical vapor deposition, sol gel and spray pyrolysis. 
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Amongst all the deposition techniques spray pyrolysis is simple, quick, economical, versatile 

and suitable method for large area deposition for many binary and ternary semiconducting thin 

films. The growth can easily be controlled by preparative parameters such as carrier gas flow 

rate, spray rate, substrate temperature, concentration of solution nozzle to substrate distance. 

In this work, CdO film was deposited onto preheated glass substrates by spray pyrolysis 

method. The effect of annealing on the structural optical and electrical properties of CdO film 

has been investigated. The refractive index of as-grown and annealed CdO film were calculated. 

Literature survey confirmed that there are only few reports on the refractive index of spray 

pyrolysed cubic CdO thin films. 

MATERIALS AND METHODS 

CdO thin films were deposited on glass substrates having dimensions of 11×13×1 mm3. Before 

deposition, the substrates were etched with diluted hydrochloric acid (5 %), cleaned in 

deionized water and then cleaned with propanol, methanol and again washed with deionized 

water before it was finally dried by air. To obtain CdO thin films, the aqueous solution was 

prepared by using 0.1 M Cd(CH3COO)2 (purity 98%) dissolved in deionized water. 

The substrate temperature was kept at 400 ºC by controlling within ±5 ºC through a 

thermocouple (iron-constantan) as a sensor for the temperature controller. The prepared 

solution was sprayed through 3 mm diameter spray head onto glass substrates and N2 was used 

as carrier gas with a pressure of 0.2 kg/cm2. The solution flow rate was kept constant at 3 

ml/min. The spray head to substrate distance was approximately 40 cm. When the droplest of 

sprayed solution reach the hot substrate, owing to the pyrolytic decomposition of solution, well 

adherent, pinhole free, uniform yellowish colored films of cadmium oxide were formed on the 

surface of substrates. The annealing process was done in an air atmosphere. 

The X-ray diffraction (XRD) patterns were recorded to characterize the phase of the 

nanoparticles using Rigaku Rint 2000 X-ray diffractometer with a rotating anode and a Cu-Kα1 

radiation source (1.54056 Å) at 40 kV and 30 mA over the range 30º˃2Ɵ ˃70º. Optical 

transmission data was obtained with a Shimadzu UV-2101PC scanning spectrophotometer. The 

annealing was made using a Nebatherm model oven. The thickness (t) of as-grown CdO thin 

film was found to be 550 nm using the gravimetric weight difference method with the formula 

[t = m/(ρA)], where m is the mass of the film deposited on the substrate, A is the area of the 

deposited film and   is the density of the deposited material (CdO = 8.150 g/cm-3) in bulk 

form. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The XRD patterns of both as-grown and annealed CdO films were shown in Fig. 1(a). From the 

figure, all films exhibited crystallinity corresponding to the cubic structure (PDF no:005-0640, 

a=4.6953 Å). All films indicated strong orientation along (111) plane. Presence of other 

reflections along (200), (220), (311), (222) and (400) planes were also observed. Our XRD 

results were better than the previous reports (Dakhel et al., 2003; Dhawale et al., 2007). The 

observed ‘d’ values of as-grown and annealed films were in good agreement with the standard 

‘d’ values seen in Table 1. 
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Figure 1. (a) The XRD patterns of the as-grown and annealed films, (b) structural parameters 

such as lattice parameters and grain size of the as-grown and annealed films and (c) the SEM 

micrographs of as-grown CdO thin film with 13.42 k × magnification. 

The observed lattice constant ‘a’ for cubic phase were determined from the relation (Pankove, 

1971): 

, (1) 

by taking an average of all the observed diffraction XRD peaks. The average lattice constant 

‘a’ for the cubic phase was found to be 4.71 Å, which is consistent with the standard value of 

4.6953 Å. This value decreased to the value of 4.6403 Å with annealing. A reduction was found 

at observed ‘a’ value of the film with increasing annealing time in Fig. 1(b). 

 

Table 1. Structural parameters of CdO thin films films. 

(h k l) 
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(Å) 

Observed d (Å) 
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Annealed 

30 min 60 min 90 min 

(111) 2.7120 2.7202 2.7169 2.6948 2.6791 

(200) 2.3490 2.3529 2.3516 2.3351 2.3260 

(220) 1.6610 1.6604 1.6593 1.6533 1.6489 
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(222) 1.3550 1.3555 1.3548 1.3524 - 

The grain sizes ‘D’ of the films were calculated for the CdO thin films using the Debye 

Scherrer’s equation (Pankove, 1971): 

, (2) 

where λ is the x-ray wavelength (1.54056 Å), θ is the Bragg diffraction angle and B is the half-

width of the diffraction peak measured in radians. Moreover, Fig. 1(c) gives grain sizes of as-

grown and annealed CdO thin film by using the (111) plane. According to this figure, the grain 

size is 25.4 nm for as-grown film. It is first increased to the value of 31.4 nm for 30 min 

annealing time than decreased to the value of 24.8 nm and 19 nm for 60 min and 90 min 

annealing times, respectively. 

As a result, increasing grain size of CdO film annealing at 30 min might be related with 

improvement in crystallinity. On the other hand, decreasing of grain size of CdO film annealing 

at 60 min and 90 min might be attributed to desorption of oxygen from the film surface. During 

annealing process, oxygen leaved from the film surface and the number of microhollows in the 

film increases. In Ref., (Tang et al., 1994), heating of the surface leads to desorption of oxygen 

with increase in the annealing temperature for aluminum-doped zinc oxide transparent 

conductors deposited by the sol-gel process. 

Fig. 1(c) showed the surface morphology of CdO film deposited at 400 ºC with 13.42 k × 

magnification. It is seen from the figure that CdO particles were not agglomerated and showed 

pinhole morphology. 

The transmittance (𝑇) spectra of as-grown and annealed CdO thin films were shown in Fig. 

2(a). The optical properties of CdO films were determined from transmission measurements in 

the range 250-700 nm. As shown in Fig. 2(a), the optical band edge of CdO film shifted to 

lower wavelengths after annealing. As-grown CdO film had optical transmittance as 48%. After 

annealing processes, transmittance increased from 48% to 56% in the visible range. Optical 

transmission in the UV spectral range improved slightly with annealing time. The optical energy 

band gap was determined from optical absorption spectrum by using the Tauc’s relation: 

𝛼ℎ𝜈 = 𝐵(ℎ𝜈 − 𝐸𝑔)
1/2

 (3) 

where B is a constant, h is Planck’s constant and  is the frequency of the incident photon. The 

exponent is set to ½ as the transition in k-space is direct. Both as-grown and annealed CdO thin 

films (𝛼ℎ𝜈)2 versus photon energy ℎ𝜈 is plotted in Fig. 2(b). The calculated band gap energy 

of the as-grown CdO film was 1.95 eV and it increased to the value of 2.16 eV with annealing. 

Band gap values listed in Table 2 are in consistent with the reported values (Xu et al., 2000; 

Ortega et al., 2000; Ocampo et al., 1994).  
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Figure 2. (a) Transmission spectra and (b) plot of (𝛼ℎ𝜈)2 versus ℎ𝜈 for as-grown and 

annealed thin films. 

Table 2. Band gap and optical parameters of the CdO thin films obtained at 𝜆 = 600 nm. 

Material 𝑬𝒈 (eV) 𝒏 𝒌 𝜺𝟏 𝜺𝟐 

As-grown 1.95 2.00 0.55 3.70 2.18 

Annealed for 30 

min 
1.99 1.93 0.48 3.52 1.84 

Annealed for 60 

min 
2.03 1.93 0.47 3.51 1.81 

Annealed for 90 

min 
2.16 1.89 0.42 3.38 1.59 

Some optical properties of the CdO films such as reflection (R), absoption coefficient (α), 

extinction coefficient (k) and refractive index (n) were calculated from absorbance (A) and 

transmittance (T) spectra of the films by using the following relations (Pankove, 1971): 
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 (4) 

where 𝑑 is the film thickness and 𝛼 is the absorption coefficient, given by 𝛼 = 2.303𝐴/𝑑. The 

extinction coefficient (k) is defined as 𝑘 = 𝛼𝜆/4𝜋 and for refraction index (n), we have 

 (5) 

Both 𝑛 and 𝑘 values of as-grown and annealed CdO thin films were listed in Table 2. At 𝜆 = 

600 nm, as can be seen both 𝑛 and 𝑘 values decreased from 2.00 to 1.89 and 0.55 to 0.42 to 

0.42, respectively after annealing process. The value of refractive index n was obtained to be 

2.5 in literature (Benramdane et al., 1997) and this value is higher than our values. 

Real ( ) and imaginary ( ) part of the dielectric constants are expressed as below: 

  (6) 

  (7) 

The  and  values of as grown and annealed CdO thin films are tabulated in Table 2. At 𝜆 

= 600 nm, the  and  values decreases from 3.70 to 3.38 and 2.18 to 1.59, respectively with 

annealing. 

CONCLUSION 

CdO thin films were deposited on glass substrates at 400 ±5 ºC by using spray pyrolysis method. 

The XRD analysis was shown that the as-grown and annealed films were polycrystalline and 

cubic in structure. Annealing processes was improved the transmission of the CdO thin film 

from 48% to 56%. The band gap value of the CdO film was increased after annealing process. 

Results shows that both an increment in transmission and optical band gap of the films with an 

increase in annealing time makes these materials a good candidate for fotovoltaic applications. 
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İŞLETME BAŞARISININ BELİRLEYİCİLERİ: GÜNCEL BİR LİTERATÜR 

DERLEMESİ 
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Tarsus Üniversitesi 

 

Özet 

İşletmeler günümüzde yoğun rekabet ortamında faaliyet göstermektedirler. Bu ortamda 

faaliyetlerini sürdürürlerken hem iç hem de dış çevreleriyle etkileşim halindedirler. Dışarıdan 

aldıkları girdileri üretim süreçlerinden geçirerek çıktılara dönüştüren işletmeler, başarılı olmak 

amacıyla bazı unsurlara diğerlerinden daha çok özen göstermektedirler. Bu unsurlar işletme 

başarısının temel belirleyicileridirler. Bu çalışmanın amacı çeşitli faktörlerin işletme başarısına 

olan etkisi üzerine gerçekleştirilmiş olan uluslararası güncel çalışmaları inceleyerek konu ile 

ilgili bir literatür derlemesi oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda, işletme başarısı kavramını 

irdeleyen güncel araştırmalar incelenmiştir. İncelenen 162 araştırmanın 11 tanesi çalışmaya 

dahil edilmiştir. Sonuç olarak işletme başarısı ölçütlerinin işletmelerin faaliyette bulunduğu 

sektörlere ve işletmenin yapısına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiş, işletme başarısının 

belirleyicilerinin de benzer şekilde farklılaştığı görülmüştür. Bu nedenle işletme başarısıyla 

ilgili çalışmalar yapılırken işletmenin yapısı, sektör özellikleri ve iç-dış çevre analizlerinin 

gerçekleştirilmesi gerektiği önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Başarı, İşletme Başarısı, Çevre 

 

Abstract 

Today, businesses are operating in a highly competitive environment. They are in interaction 

with both their internal and external environments while maintaining their activities under these 

conditions. While converting inputs into outputs via production process, businesses take care 

of some factors more than others in order to be successful. These factors are the main 

determinants of business success. The aim of this study is to conduct a literature review by 

examining the current international studies on the various factors affecting business success. In 

this respect, current researches that examine the concept of business success were examined. 

11 of the 162 studies examined were included in the study. As a result, it has been determined 

that business success criteria differ according to the sectors in which the enterprises operate and 

the structure of the enterprise and the determinants of business success differ in a similar way. 

Therefore, it is suggested that the structure of the enterprise, sector characteristics and internal-

external environment analysis should be performed while conducting studies related to the 

business success.  

Keywords: Success, Business Success, Environment 

GİRİŞ 

İşletmeler çevrelerinden edindikleri bir takım girdileri üretim sürecinden geçirerek bir takım 

çıktılar elde eden, bu çıktıları müşterilerine sunan ve girdi-üretim süreci-çıktı aşamalarında 
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sürekli olarak çevreleriyle çeşitli etkileşimlerde bulunan organizasyonlardır. İşletmelerin 

faaliyetlerini sürdürdükleri çevrede, günümüz koşullarında genellikle çok sayıda başka işletme 

de faaliyet göstermektedir. Hatta son derece gelişkin durumda olan iletişim ve ulaşım 

teknolojileri sayesinde işletmeler artık küresel bir çevrede faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Dolayısıyla işletmeler yoğun bir rekabet ortamında faaliyet göstermekte, ürettikleri mal ve 

hizmetleri minimum maliyet ve maksimum müşteri değeri yaratarak sunmaya gayret etmekte, 

bunu yaparken kendi ürün/hizmetlerinin diğer işletmelerin ürün/hizmetlerinden daha çok talep 

edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu koşullar altında, işletme faaliyette bulunduğu 

pazarda yaşamına devam edebilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için çok sayıda 

paydaşı ile iletişim halinde olmak zorundadır.  

Üretim odaklı pazarlama anlayışının hakim olduğu dönemlerde pazarda ürün/hizmetlere ilişkin 

talep arzdan fazla olduğundan ve rekabet koşulları henüz günümüzdeki düzeye ulaşmadığından 

dolayı işletmeler ürettikleri her ürün/hizmeti satabileceklerini biliyorlar ve sadece daha çok 

üreterek karlılıklarını artırmaya odaklanıyorlardı. Daha sonraki dönemde rekabetin de artması 

ve müşterilerin alternatifler arasından seçim yapabilecekleri bir ortamın oluşması nedeniyle 

işletmeler satış odaklı bir pazarlama anlayışına geçiş yapmış ve bu anlayış gereği ürettikleri 

ürün/hizmetlere ilişkin yoğun bir satış ve tutundurma çabasına girmişlerdir. Günümüze 

yaklaştıkça işletmelerin pazarlama anlayışları da değişmiş, artık üretimden önce pazarlama 

faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, müşteri odaklı bir yaklaşıma geçilmiştir. 

Pazarlama anlayışlarının gelişimine benzer şekilde yönetim yaklaşımları da zaman içerisinde 

bir dizi değişikliğe uğramıştır. Klasik yönetim düşüncesinin hakim olduğu dönemlerde 

işletmenin verimliliğini artırmak ve israfları azaltmak için yoğun derecede üretim sürecine 

odaklanılmıştır. Bu dönemde işletme çalışanları, üretim sürecindeki makinelerden farksız 

olarak algılanmış, ancak neo-klasik dönem olarak adlandırılacak dönemde işletmedeki iç 

müşteriler de dikkate alınarak sosyal bir varlık olan insana ilişkin çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Yönetim yaklaşımlarının son halkasında yer alan modern ve post modern 

yaklaşımlar ise işletmeyi artık farklı durumlarda farklı stratejiler izlemesi gereken, çevresinden 

ayrı olarak düşünülemeyecek olan açık sistemler olarak görmeye başlamış ve dikkatlerini 

işletmenin iç çevresi ile beraber dış çevresine de yöneltmişlerdir.  

Görüldüğü gibi pazarlama anlayışlarının zaman içerisinde geçirmiş olduğu değişime benzer 

şekilde yönetim yaklaşımları da gelişmiş ve bugün artık işletme iç ve dış çevresiyle sürekli bir 

etkileşim halinde olan, alt sistemlerden oluşan bir sistem olarak algılanmaya başlanmıştır. 

Dolayısıyla işletme başarısına etki eden faktörler de hem işletme içi hem de işletme dışı 

faktörler olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada da öncelikle işletme başarısı 

kavramı açıklandıktan sonra işletme başarısına etki eden faktörler irdelenmiş, işletme başarısına 

etki eden faktörler ile ilgili olarak son 5 yılda yapılmış çalışmalar derlenmiştir.  

İŞLETME BAŞARISI VE İŞLETME BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

İşletme başarısı kavramı; üzerinde fikir birliğine varılamayan bir kavramdır (Davenport-Hines 

ve Geoffrey, 1989) ve konu ile ilgili ampirik çalışma sayısı da konunun çalışılma zorluğundan 

dolayı azdır. Bununla beraber işletme başarısı çoğunlukla işletmenin sürdürülebilir ve uzun 

dönemli yaşamı olarak tanımlanmakta, buna karşılık işletmenin yaşamının sona ermesi ise 

başarısızlık olarak görülmektedir (Rogoff vd., 2004). Genel anlamda başarının, hangi alanla 
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ilgili olursa olsun, amaç ve hedeflere ulaşmak anlamına geldiği ifade edilmektedir. İşletme 

başarısıyla ilgili araştırmalarda başarı genellikle işletmenin finansal performansına atıfta 

bulunmaktadır. Temelde bir işletmenin başarısının iki boyutu vardır. Bunlardan ilki finansal 

başarıyı, ikincisi ise kısa veya uzun dönemli başarıyı ifade etmektedir. Bu nedenle başarı 

hayatta kalma, yatırımın getirisi, satışların artması, itibar gibi çok çeşitli unsurlarla 

açıklanabilen bir kavramdır (Chittithaworn vd., 2011).  

Görüldüğü gibi işletmelerde başarı kavramı farklı bakış açılarıyla geniş bir yelpazede 

tanımlanabilen bir kavramdır. Burada hem finansal göstergeler hem de finansal olmayan 

göstergeler (Özer, 2016), hem içsel hem de dışsal faktörler başarı için birer kriter olabilmektedir 

(Ahmad ve Seet, 2009). 

İşletme başarısı kavramında olduğu gibi işletme başarısını etkileyen faktörler veya işletme 

başarısının belirleyicileri de farklı açılardan ele alınan unsurlardan bir tanesidir. İşletme 

başarısını belirleyen faktörlerden girişimci ile ilgili olan kısımda, girişimcinin eğitim düzeyinin 

ve başlangıç sermayesinin işletme başarısında önemli birer etken olduğu ifade edilmektedir 

(Fairlie ve Robb, 2008). İşletmede yer alan bireyler arasında var olan güven ortamının yani 

örgütsel güven düzeyinin de işletme başarısı üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir (Batı ve 

Tutar, 2017). Kılınç Güven (2013), benzer şekilde işletmelerdeki psiko-sosyal araçlar ve yetki 

devri uygulamalarının işletme başarısında önemli bir rol oynadığını belirtmektedir (Kılınç 

Güven, 2013). Bir başka görüş, hissedar, müşteri, çalışan, tedarikçi gibi paydaşların işletme 

başarısı üzerinde yaşamsal etkileri olduğunu öne sürmektedir (Dinçer, 2013). “Bilgi liderliği” 

üzerine geçekleştirilen bir çalışmada, bilgi liderliğinin işletme başarısı üzerinde etkili olduğu 

belirtilmiştir (Yılmaz, 2014). İşletmelerin başarısını etkileyen faktörler zaman içerisinde 

çeşitlenmiş ve bu faktörlerin önem dereceleri zaman içerisinde değişmiştir. Önceleri işletme 

başarısında en önemli faktörün rekabet olduğu vurgulansa da, 1980’li yıllardan itibaren 

teknoloji ve işgücü unsurlarının önem kazandığı, günümüzde ise yönetim ve liderlik 

unsurlarının ön plana çıktığı görülmektedir (Akdemir, 2003). Küçük ve orta ölçekte işletmeler 

ile ilgili çalışmalarda, işletme başarısı genellikle iki temel unsur üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bunlardan ilki işletmenin dış çevresiyle ilgili faktörlerken, ikincisi ise işletmelerin içsel 

yönlerini ve özellikle de girişimcinin özelliklerini vurgulamaktadır (Ahmad ve Seet, 2009).  

İşletme başarısının belirleyicileri ile ilgili literatürde çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu 

çalışmalar incelendiğinde işletmeler açısından kritik başarı faktörlerinin farklı durumlar ve 

farklı değişkenler açısından ele alındığı görülmektedir. Örneğin ülkemizde gerçekleştirilen bir 

çalışmada “muhasebe bilgi kalitesi” üzerinde etkili olan kritik başarı faktörleri incelenmiş ve 

konuyla ilgili kritik başarı faktörleri ortaya konmuştur (Acar ve Özçelik, 2011). Ülkemizde 

gerçekleştirilen bir başka çalışmada sanal takımlara ilişkin kritik başarı faktörleri irdelenirken 

(Yeşil, 2011),  diğer bir çalışmada kurumsal kaynak planlaması üzerindeki başarı faktörleri ele 

alınmıştır (Bayraktaroğlu vd., 2013). Öte yandan bazı çalışmalarda işletme boyutu ele alınmış, 

örneğin küçük işletmelerde e-ticaret için kritik başarı faktörleri ele alınmıştır (Acılar ve 

Karamaşa, 2011). İşletmelerin kritik başarı faktörleri ile ilgili olarak uluslararası literatürde de 

farklı perspektifler yer almaktadır. Uluslararası literatürde yer alan bir çalışma bilgi 

yönetiminde kritik başarı faktörlerini ele alırken (Alazmi ve Zairi, 2003), bir başka çalışmada 

“toplam kalite yönetimi” açısından kritik başarı faktörleri incelenmiştir (Antony vd., 2002). 
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Görüldüğü gibi işletme başarısı kavramı ve işletme başarısının belirleyicisi konumunda olan 

faktörler işletmeden işletmeye ve sektörden sektöre farklılık gösterebilen, araştırmacıların 

yıllardan beri ilgisini çeken konulardır. Bu kapsamda bu çalışmada konu ile ilgili olan güncel 

çalışmalar incelenmiştir.  

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı çeşitli faktörlerin işletme başarısına olan etkisi üzerine gerçekleştirilmiş 

olan uluslararası güncel çalışmaları inceleyerek konu ile ilgili bir literatür derlemesi 

oluşturulmasıdır.  

Araştırma derleme türü bir araştırmadır. Araştırma verileri toplanırken literatürde işletme 

başarısını irdeleyen son beş yılda yapılan çalışmalar incelenmiştir. Derlemeye dahil edilecek 

olan çalışmaların son beş yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olması, uluslararası literatürde yer 

alması, işletme başarısını irdelemesi ve “business success” ve “organizational success” anahtar 

kelimelerini içermesine dikkat edilmiştir. Son dahil etme kriteri ise çalışmanın bir saha 

araştırmasını içermesidir.  

Bu kapsamda “Elsevier”e bağlı “ScienceDirect” üzerinden tarama gerçekleştirilmiştir. 

“Business success” anahtar kelimesi ile son beş yılda (2014-2019) gerçekleştirilen araştırmalar 

aratıldığında toplam 89 çalışma listelenmiş, bu çalışmaların konu başlığı ve özetinin 

incelenmesi neticesinde araştırma amacı ile uyumlu olabileceği düşünülen 22 çalışma araştırma 

kapsamına alınmıştır. “Organizational success” anahtar kelimesi ile son beş yılda (2014-2019) 

gerçekleştirilen araştırmalar aratıldığında toplam 73 çalışma listelenmiş, bu çalışmaların konu 

başlığı ve özetinin incelenmesi neticesinde araştırma amacı ile uyumlu olabileceği düşünülen 

15 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Elde edilen toplam 37 çalışma; araştırma amacı ile 

uyum, kullanılan metodoloji gibi unsurlar göz önünde bulundurularak incelenmiş ve nihai 

olarak 11 çalışma araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar ile ilgili 

bulgular bir tablo içerisinde özetlenerek değerlendirilmiştir.  
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YAZAR-

TARİH 

İÇERİK YÖNTEM-

ÖRNEKLEM 

BULGULAR SONUÇ 

Pletnev ve 

Barkhatov, 

2016 

KOBİ’ lerde işletme başarı 

faktörleri ve yöneticilerinin 

sosyal sorumlulukları 

incelenmiştir (sosyal 

sorumluluğu ortalama 

ücretler ve yöneticilerin 

ortalama ücretlerin kaç katı 

ücret aldığı olarak ifade 

etmektedir). 

212 KOBİ yöneticisinden 

oluşan bir örnekleme 

anket yöntemi 

uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir.  

Yöneticilerin %75,9’u çalışanların profesyonel kalitesini kilit bir başarı faktörü; 

%16,5’i ise önemli bir başarı faktörü olarak görmektedir. Tedarikçi ve müşteriler ile 

ilişkileri kilit faktör olarak görenler %52,4, önemli bir faktör olarak görenler %18,8 

oranındadır. Temel başarı indeksi olarak yöneticilerin %59,4’ü kar üretme yeteneğine 

işaret etmekte, bunu %38,7 ile rakipler ve diğer partnerlerden iyi olmak izlemektedir. 

Ücretlerin ortalamadan düşük olduğu işletmelerde verimlilik de düşüktür. Ücretler 

işletme başarısı üzerinde direkt etkilidir. Yüksek ekonomik verimlilikteki işletmelerde 

yönetici çalışan ücret farklılıkları düşüktür. 

Yöneticilerin %52’si verimliliklerinin enflasyondan 

düşük olduğunu belirtmesine rağmen %79,1’i 

işletmelerinin başarılı olduğunu düşünmektedir. Bu 

da sonuçlarda elde edilen temel başarı indeksi olan 

kar üretme becerisi noktası ile bir noktada 

çelişmektedir. Diğer taraftan KOBİ’lerin işletme 

başarılarının yöneticilerin sosyal sorumlulukları ile 

direkt olarak bağlantılı olduğu ifade edilmektedir.   

Nikolaeva 

ve Pletnev, 

2016 

KOBİ’lerde işletme 

başarısında işlem 

maliyetlerinin rolü 

incelenmiştir. 

95 yapı, 202 toptancı, 22 

metalurji, 47 tarım ve 30 

ulaşım-iletişim işletmesi 

çalışmaya dahil edilmiştir. 

Araştırmada işlem 

maliyeti muhasebe 

teknikleri ile incelenmiş, 

işletme başarısı için 

ekonomik verimlilik 

değişkeni kullanılmıştır.  

Yüksek işlem maliyeti olan endüstrilerde ekonomik etkinliğin düşük (metalürji, 

toptancı, yapı) veya negatif (tarım) olduğu tespit edilmiştir. İşlem maliyet seviyesi ile 

işletme faaliyetlerinin ekonomik etkinliği arasında sıkı bir negatif ilişki vardır (-0.83). 

İşletme faaliyetlerinin ekonomik etkinliğinin, işlem maliyeti seviyesi belirli bir değere 

ulaşana kadar büyümeye devam ettiği ve daha sonra kademeli olarak azalmaya 

başladığı ve işlem maliyetleri maksimum seviyeye geldiğinde minimum seviyesine 

ulaştığı tespit edilmiştir.  

İşlem maliyetinin artması belirli bir noktaya kadar 

işletme başarısını artırmakta, bu noktadan sonra 

başarı düşmekte ve işlem maliyetinin en yüksek 

olduğu noktada işletme başarısı en düşük seviyede 

olmaktadır.  

Kemayel, 

2015 

Yöneticilerin algıladıkları 

işletme başarısı ile kritik 

başarı faktörleri 

incelenmiştir. İşletme 

başarısı ölçütü olarak 

algılanan finansal karlılık, 

başarı faktörleri olarak ise iç 

çevre, iş çevresi ve genel dış 

çevre faktörleri 

kullanılmıştır.  

135 işletme yöneticisi ile 

anket uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Veriler regresyon analizi 

ile incelenmiştir.   

Lübnan KOBİ'lerinin yöneticileri tarafından algılanan performansın %38,8'i modelde 

tanıtılan tüm iç belirleyiciler tarafından açıklanmaktadır. Algılanan performans ile 

ilgili olarak KOBİ’nin yaşı ve iş alanı istatistiksel olarak anlamlıdır. Liderin 

özellikleri, yaşı ve riskten kaçınma özellikleri istatistiksel olarak anlamlıdır. İş çevresi 

performansın %77’sini açıklamaktadır. Çalışanlar ve bölge ile ilgili değişkenler 

dışında yerel çevre ile ilgili algılanan performansın diğer tüm belirleyicilerinin 

istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. KOBİ'lerin sahip olduğu pazar 

payının performans üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Genel dış çevresi ile ilgili olan 

makroekonomik faktörler, çalışanların hakları ve vasıflı işgücünün mevcudiyeti %22,7 

açıklama gücüne sahiptir ve bu değişkenler algılanan performans üzerinde negatif bir 

etkiye sahiptir.  

 

Bu çalışmanın sonuçları, öncelikle küçük bir 

işletmenin performansının belirleyicileri üzerine 

yapılan analizin, geleneksel finansal veriler yerine, 

verimli bir niteliksel veri karışımından 

yapılabileceğini göstermiştir. Çevre ile ilişkilerinin 

(Müşteriler, tedarikçiler, rakipler ve bankalar) 

Lübnanlı KOBİ'ler için en önemli başarı faktörü 

olduğu ifade edilmektedir.  

Park vd., 

2017 

Kurumsal sosyal 

sorumluluğun müşteri 

sadakati üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Diğer 

931 perakende sektörü 

müşterisine uygulanan 

anket yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir.  

Perakendecinin yüksek etik standardı müşterilerde işletmenin kurumsal sosyal 

sorumluluğa (KSS) bağlı olduğu algısını oluşturmaktadır. KSS faaliyetlerine bağlı 

olduğuna inanılan perakendecilerin daha fazla tüketici memnuniyeti ve güven yarattığı 

Araştırma etik standartların müşteri sadakatini 

arttırmada etkili rolünü doğrulamaktadır. Daha 

yüksek kurumsal etik standartlar, müşterileri şirketin 

KSS faaliyetlerine bağlı olduğuna inanmaya 
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değişkenler etik standartlar, 

tatmin ve güvendir. Müşteri 

sadakati kritik başarı 

faktörlerinden biri olarak 

ifade edilmektedir.  

tespit edilmiştir. Müşteri tatmini ve güven değişkenleri müşteri sadakatini pozitif 

yönde etkilemektedir.  

yöneltmektedir. Bu inanç kurulduğunda, tüketiciler 

daha çok tatmin olmakta ve daha fazla güven 

duymakta; sonuçta işletmeye sadık kalmaktadır. Bu 

nedenle, bulgular; etik standartlar, bağlılık, güven, 

memnuniyet ve sadakat arasındaki sıralı ilişkinin 

şekillendiği teorik sürecin genel bir resmini 

sunmaktadır. 

Lee vd., 

2016 

İşletme performansı 

araştırmaya dahil edilen bir 

dizi başarı faktörüne göre 

değerlendirilmiştir. Buna 

göre yüksek performanslı 

işletmeleri diğerlerinden 

ayıran temel başarı 

faktörleri irdelenmiştir.  

198 restoran sahibi ile 

online anket uygulanarak 

gerçekleştirilmiş, elde 

edilen verilere göre 

işletmeler yüksek, 

ortalama ve düşük 

performanslı olarak 

sınıflandırılmış ve gruplar 

arasındaki farklılıklar 

varyans analizi, Mann 

Whitney U ve çapraz 

tablolarla incelenmiştir. 

Araştırma bulgularına göre, işletme sahiplerinin girişimci öz yeterlilik düzeyleri ve 

firmaların inovasyon faaliyetleri (hizmet, süreç ve yönetim inovasyonu), yüksek 

performanslı restoranların ayırt edici özellikleri olarak ön plana çıkmaktadır. İşletme 

sahibinin eğitimi, deneyimi ve yaşı gibi beşeri sermaye faktörleri, yüksek 

performanslı, ortalama performanslı ve düşük performanslı işletmeler açısından 

anlamlı bir fark oluşturmamaktadır.  

Araştırma temel olarak başarılı restoranları 

diğerlerinden daha az başarılı olanlardan ayıran 

faktörleri ve restoran sahiplerinin işletme başarısını 

elde etmek için geliştirmeleri gereken girişimcilik 

becerilerini ve yeniliklerini belirleyen temel 

unsurları belirlemiş ve konuyla ilgili bilgi 

sunmuştur. 

 

 

 Cuevas-

Vargas 

vd., 2016 

İşletmelerde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin inovasyon 

üzerindeki etkisi ve 

inovasyon ile işletme 

performansı arasındaki 

ilişki incelenmiştir. 

288 işletme seçilmiş ve bu 

işletmelerin yönetici veya 

sahiplerine anket 

uygulamak sureti ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Açıklayıcı ve kesitsel 

olarak yapısal eşitlik 

modellemesi yöntemi 

kullanılmıştır.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının inovasyon üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı pozitif bir etkisi vardır. İnovasyon ile işletme performansı arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü bir korelasyon tespit edilmiştir. Bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanımının işletme performansı üzerinde pozitif ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi vardır.  

Araştırmanın sonuçları bilgi ve iletişim teknoloileri 

ile inovasyonun işletme performans seviyelerini 

artıran ve dolayısıyla pazardaki büyümelerini ve 

rekabet edebilirliklerini destekleyen kritik faktörler 

olduğuna dair yeterli ampirik kanıtlar 

göstermektedir. 

Hazudin 

vd., 2015 

Kadın ve erkek 

girişimcilerin iş kurma 

motivasyonları, işletme 

başarısını etkileyen 

faktörler ile engelleyen 

faktörlere ilişkin görüşleri 

değerlendirilmiştir.  

67 adet kadın ve erkek 

girişimciye anket 

uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Tanımlayıcı istatistikler ve 

Ki-Kare testleri 

kullanılmıştır.  

İş başarısını etkileyen faktörler incelendiğinde kadınlar ile erkekler arasındaki en ciddi 

fark ailenin ihtiyaçları ve çocukların yaşı açısından oluşmaktadır. Bu bulgu, kadın 

girişimcinin başarısının aile ihtiyaçları ve desteğinden ve çocuklarının yaşından 

etkilenme ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Başarıyı engelleyen 

faktörlerden yolsuzluk, kadın ile erkek arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermekte, erkeklerin yolsuzluk nedeniyle, başarılı olma ihtimalleri daha düşük 

olmaktadır. Kadın girişimciler için, erkeklere kıyasla bilgi ve beceri yeterliliği 

olmadan işinde başarılı olmalarının daha zor olduğu tespit edilmiştir.  

Bu çalışmanın bulgularına göre, kadın ve erkek 

girişimci arasında iş kurma motivasyonu, başarıyı 

etkileyen faktörler ve engeller açısından önemli 

farklılıklar olduğu sonucuna varılabilir. 
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Micevski 

vd., 2019 

Müşteri odaklılık, rol 

çatışması ve belirsizlik, satış 

ve müşteri performansı ile 

işlevsel esneklik 

değişkenleri kullanılarak 

analiz edilmiştir.  

Araştırma İngiltere 

genelinde farklı 

sektörlerden 229 satış ve 

pazarlama yöneticisine 

anket uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Performans verileri için 

bağımsız kaynaklardan 

veriler elde edilmiştir.  

Satış departmanının işlevsel esnekliği ile hem satış hem de müşteri performansı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Müşteri odaklılık 

değişkeninin; işlevsel esnekliğin müşteri performansı ile ilişkisini olumlu yönde 

etkilediği, ancak satış performansı ile ilişkisi üzerindeki etkisini olumsuz yönde 

etkilediği tespit edilmiştir.  

Araştırma sonucunda birbirlerini direkt etkileyen ve 

birbirleri üzerinde aracı rol oynayan değişkenlere 

ilişkin bir takım öneriler getirilmiştir.  

Lahap vd., 

2016 

Otel işletmelerinde marka 

imajının müşteri tatminine 

etkisi incelenmiştir. Müşteri 

tatmini burada işletme 

başarısını etkileyen önemli 

bir faktör olarak 

irdelenmektedir.  

Toplamda 225 kişiye 

demografik bilgiler, 

marka imajı ölçeği ve 

müşteri tatmini ölçeğinden 

oluşan anket uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Veriler regresyon analizi 

ile analiz edilmiştir.  

Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda marka imajının müşteri tatmini ile ilişkili 

olduğu, marka imajının müşteri tatmini varyansını %68,2 düzeyinde açıkladığı tespit 

edilmiştir.  

Araştırma sonucunda otel işletmeleri açısından 

marka imajı oluşturmanın önemi vurgulanmış, 

mevcut müşterileri elde tutmak ve yeni müşteriler 

kazanabilmek için işletmeleri marka imajlarına 

önem vermeleri gerektiği ifade edilmiştir. 

Sadeghi, 

2018 

Yüksek teknoloji kullanan 

KOBİ’ler için işletme 

başarısını etkileyen temel 

faktörler, bu faktörlerin 

önceliklendirilmesi ve kritik 

başarı faktörlerine dayalı bir 

model ortaya konmuştur. 

Öncelikle 47 temel başarı 

faktörü belirlendikten 

sonra bu faktörler 10 ana 

grupta toplanmıştır. 

Ardından çok değişkenli 

karar verme yöntemleriyle 

analiz edilerek sonuçlar 

irdelenmiştir.   

Araştırma sonucuna göre işletme başarısını etkileyen en önemli faktörler; politik ve 

yasal düzenlemeler, teknolojik faktörler ve girişimcilerin karakteristik özellikleri 

olarak belirlenmiştir. En önemli alt faktörler ise nitelikli iş gücü ve teknik bilgiye 

erişim, devlet destekleri ve telif ve fikri mülkiyet haklarıdır.  

Araştırma sonucunda kullanılan yöntem ve gelecek 

çalışmalar ile ilgili önerilerle beraber araştırma 

sonuçlarına ilişkin ilgili paydaşları ilgilendirecek bir 

takım öneriler de getirilmiştir.  

Macedo 

vd., 2016 

Sağlık işletmelerinde 

misyon ifadeleri, örgütsel 

bağlılık ve performans 

ilişkisi incelenmiştir.  

Kar amacı gütmeyen 

sağlık kuruluşlarının 

yöneticilerine anket 

uygulanarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Toplamda 112 uygun 

anket elde edilmiştir.  

Misyon ifadesi ile hem performans hem de örgütsel bağlılık arasında istatistiksel 

olarak anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır. Örgütsel bağlılık ve performans arasında 

da istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır. Son olarak örgütsel 

bağlılığın misyon ve performans arasındaki ilişkide aracılık rolü olduğu tespit 

edilmiştir.  

Araştırma sonucunun ilgili teorik bilgi ile paralel 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bir takım uygulama 

önerileri de getirilmiştir.  
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SONUÇ 

Bu araştırmada uluslararası literatürde son beş yıl içerisinde gerçekleştirilen, işletme başarısını 

etkileyen faktörleri irdeleyen ve ampirik bir çalışma olma özelliği gösteren çalışmalar 

incelenmiştir. Araştırmalarda birbirinden çok farklı sektörlerde yer alan işletmelerin göz 

önünde bulundurulduğu tespit edilmiştir. Her bir sektörün kendine has bir takım özelliklere 

sahip olduğu düşünüldüğünde, işletme başarısının belirleyicileri olan faktörlerin de 

değişebileceği, hatta işletme başarısının ölçütlerinin de sektörden sektöre farklılık 

gösterebileceği ifade edilebilir. İncelenen araştırmalarda işletme başarısı karlılık gibi finansal 

ölçütlerle ifade edilebildiği gibi; müşteri tatmini, müşteri sadakati, işletme performansı gibi 

unsurlarla da bağdaştırılmıştır. Bu bağlamda, bu çalışmada elde edilen sonuçların başında 

işletme başarısının ölçütlerinin faklı şekillerde ele alındığı gelmektedir.  Diğer taraftan işletme 

başarısını etkileyen faktörlerin işgücünün niteliği, müşteri ilişkileri yönetimi, ücret politikaları, 

girişimcinin/işletme sahibinin karakteristik özellikleri/liderlik, marka imajı vb. içsel faktörlerin 

yanı sıra politik ve yasal çevre unsurları, teknolojik çevre gibi dışsal faktörler olarak görüldüğü 

de tespit edilmiştir. Bu doğrultuda işletme başarısını belirleyen faktörlerin bazı araştırmalarda 

işletme içerisine yöneldiği ve içsel unsurları irdelediği, bazı araştırmalarda ise dış çevre 

unsurlarının başarının belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. İşletme başarısının 

belirleyicilerinin, ağırlığı sektörden sektöre değişebilecek olsa da temel anlamda içsel ve dışsal 

faktörler olarak kategorize edilebileceği görülmüştür.  

Araştırmada sonuç olarak, işletme başarısını belirleyen faktörler incelenirken öncelikle 

içerisinde faaliyette bulunulan sektörün özelliklerinin belirlenmesi gerektiği önerilmektedir. 

Bununla beraber işletmelerin sektörel özelliklere göre işletme başarısının ölçütlerini doğru 

belirlemeleri gerekmektedir. İşletme başarısının ölçütleri belirlendikten sonra ise yine sektörde 

önem arz eden unsurlara dayalı olarak başarının belirleyicilerinin tespit edilmesi gerektiği 

önerilmektedir. Son olarak, işletmenin başarı ölçütlerinin belirlenmesinin ardından işletmeyi 

başarıya ulaştıracak faktörlerin hem iç hem de dış çevre unsurlarından seçilmesi analizin 

doğruluk derecesini artırmaya imkan tanıyacaktır.  
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TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR LİTERATÜR 

TARAMASI 

 

Sait SÖYLER 

Doğancan ÇAVMAK  

Tarsus Üniversitesi 

 

Özet 

Girişimcilik diğer üretim faktörlerini bir araya getirerek üretim sürecini başlatan bir üretim 

faktörü olarak ifade edilmektedir. Girişimciliğin üretim yapma, atıl olan üretim faktörlerinin 

kullanılmasını sağlama, istihdam sağlama, değer yaratma gibi özellikleri vardır. Bu açıdan 

özellikle son zamanlarda girişimcilik ön plana çıkmıştır. Ülkeler girişimciliği artırmak amacıyla 

çeşitli destek ve teşviklerde bulunmaktadırlar. Bu doğrultuda bu çalışmada, ürün/hizmet 

üretiminde ve işletmelerin faaliyetlerinde son derece büyük bir önem arz eden girişimcilik 

faktörü üzerinde etkili olan faktörlerin Türkiye açısından incelenmesi amaçlanmıştır. İlgili 

anahtar kelimelerin taranması sonucundan elde edilen çok sayıda makaleden araştırmanın 

amacı ile uyumlu olan 19 adet makale çalışmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın bulguları 

arasında genel olarak girişimcilik teşviklerinin bilinmesinin, öz yeterlilik algısının yüksek 

olmasının, aile gelir seviyesinin, ebeveynlerin girişimci olmalarının, girişimcilik eğitimlerinin, 

sermayenin ve aile desteğinin girişimcilik üzerinde olumlu etkilerinin olduğu yer almaktadır. 

Sonuç olarak girişimciliği olumlu etkileyen faktörlerin artırılması/desteklenmesi, olumsuz 

etkileyen faktörlerin ise elimine edilmesi önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimcilik, Türkiye 

 

Abstract 

Entrepreneurship is expressed as a production factor that initiates the production process by 

combining other production factors. Entrepreneurship has the characteristics of making 

production, using idle production factors, providing employment and creating value. In this 

respect entrepreneurship has come to the fore. Countries provide various support and incentives 

to increase entrepreneurship. In this respect, the aim of this study is to examine the factors 

affecting entrepreneurship which are of utmost importance in production and operations of 

enterprises in Turkey. As a result of scanning related keywords many articles have been 

obtained, 19 articles which are compatible with the purpose of the research have been included 

in the study. It has been determined that entrepreneurship incentives, high level of self-efficacy, 

family income level, parents' entrepreneurship, entrepreneurship education, capital and family 

support have positive effects on entrepreneurship. As a result, it is recommended to increase 

and support the factors that affect the entrepreneurship positively and to eliminate the factors 

affecting negatively. 
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GİRİŞ 

Bir ülke ekonomisinin hem iç pazarda ihtiyaç duyulan mal veya hizmetleri karşılayabilmesi, 

hem de uluslararası alanda faaliyet gösterebilmesi için üretim yapması gerekmektedir. Aynı 

zamanda ülkede üretilmeyen ancak ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin alınabilmesi için de 

uluslararası pazara bir takım mal ve hizmetlerin sunulması, yani üretim yapılması 

gerekmektedir. Bir ürün veya hizmet üretilebilmesi için üretim faktörleri olarak ifade edilen 

unsurlara ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim faktörleri en temel olarak emek, sermaye, doğal 

kaynak ve girişimci olarak tanımlanmaktadır. Girişimcinin buradaki esas görevi diğer üretim 

faktörlerinin bir araya getirilmesi ve uyum içerisinde çalışmasının sağlanmasıdır. Dolayısı ile 

diğer tüm üretim faktörleri mevcut olsa da bunları bir araya getirecek bir girişimcinin olmaması 

üretim yapılmasının önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Bu nedenle üretimin 

gerçekleştirilebilmesinde en önemli unsur olarak girişimci ön plana çıkmaktadır. Zira üretimin 

gerçekleştirilebilmesi için diğer üretim faktörleri mevcutken bunları bir araya getirecek bir 

kuvvete ihtiyaç duyulmakta ve girişimciler bu noktada üretim faktörlerini kullanarak bir girişim 

gerçekleştirmektedirler. Bununla beraber, üretim faktörlerinden örneğin emek veya insan 

gücünün mevcut olmadığı, diğer faktörlerin mevcut olduğu bir durumda girişimciler eksik olan 

üretim faktörünü tedarik edebilmekte ancak girişimcinin yokluğunda bu tedarik 

gerçekleşmemektedir. Bu nedenle girişimcilik büyük bir önem arz etmektedir.  

Girişimcilik yeni bir mal/hizmet geliştirmenin yanı sıra, yeni üretim tekniklerinin 

geliştirilmesini de ifade etmektedir. Bu anlamda ürün geliştirme, ürün farklılaştırma, üretim 

yöntemi geliştirme gibi değer yaratan faaliyetler de girişimcilik alanına girmektedir. Aynı 

zamanda girişimcilik atıl kaynakların üretim sahasına dahil edilmesi ve istihdama katkı 

sağlaması yönünden de önem arz etmektedir. Bu nedenle Türkiye de dahil olmak üzere çoğu 

ülke girişimcileri destekleyecek çalışmalar yapmakta, girişimciliğe büyük bir önem 

vermektedirler.  

Bu doğrultuda bu çalışmada, ürün/hizmet üretiminde ve işletmelerin faaliyetlerinde son derece 

büyük bir önem arz eden girişimcilik faktörü üzerinde etkili olan faktörlerin Türkiye açısından 

incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla literatürde yer alan ve Türkiye’ de girişimcilik üzerinde 

etkili olan faktörlerin incelendiği çalışmalar listelenerek incelenmiştir. İlgili anahtar kelimeler 

ile yapılan tarama sonrasında, veri tabanında oldukça yüksek sayıda çalışma listelendiği 

görülmüştür. Başlık incelemesi sonucu 30 çalışma analiz kapsamına alınmıştır. Ele alınan 30 

makalenin, içerik anahtar kelime ve yöntem açısından irdelenmesi sonucu, 19 adet çalışmanın, 

araştırma amacı ile uyumlu olduğuna karar verilmiş ve bu araştırmalar değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya dahil edilen çalışmaların belirlenmesinin ardından bir raporlama şablonu 

oluşturulmuştur. Bu şablonda temel olarak aşağıdaki tabloda (Tablo 1) da görülebileceği üzere 
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çalışma ismi, yazar ve tarih, yöntem ve örneklem ile çalışma sonuçlarının yer aldığı bölümler 

bulunmaktadır. Araştırmaya dahil edilen çalışmalar aşağıdaki gibidir;  

Tablo 1. Çalışmaya Dahil Edilen Makalelere İlişkin Bilgiler 

Çalışma Adı Yazar/Yıl Yöntem/Örneklem Sonuçlar 

Sağlık Alanında Öğrenim Gören 

Üniversite Öğrencilerinin 

Girişimcilik Eğilimlerin 

Değerlendirilmesi: Bir Alan 

Araştırması 

Söyler ve 

Çavmak, 2018 

Anket/255 öğrenci Girişimcilere sağlanan teşviklere 

yönelik bilgi sahibi olmanın girişimcilik 

üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu; 

cinsiyet, gelir durumu, demografik 

değişkenlerin ve girişimcilik eğitimi 

almanın girişimcilik niyeti üzerinde 

anlamlı bir etki yaratmadığı 

görülmüştür. 

Demografik Faktörler ve 

Kişiliğin Girişimcilik Niyetine 

Etkisi: Spor Bilimleri Alanında 

Öğrenim Gören Üniversite 

Öğrencileri Üzerine Bir 

Araştırma 

Şeşen ve 

Basım, 2012 

Anket/185 öğrenci Kişilik özelliklerinde olan, öz yeterlilik 

algısının girişimcilik üzerinde en 

belirgin etken olduğu ifade edilmiş;  

cinsiyet, aile gelir durumu gibi 

demografik değişkenlerin de 

girişimcilik niyetinde farklılaşma 

yarattığı tespit edilmiştir. 

Bireysel Değerler ile Girişimcilik 

Eğilimi Arasındaki İlişkinin 

Değerlendirilmesi: Düzce 

Üniversitesi Örneği 

Bozkurt vd., 

2018 

Anket/373 öğrenci Bireysel değerlerin girişimcilik 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 

tespit edilmiştir (54 oranında). Bireysel 

değerlerden olan başarma ihtiyacının en 

yüksek etkiyi yarattığı görülmüş (%20); 

kadın katılımcıların bireysel değer 

puanlarının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

Üniversiteli Gençlerde Mesleki 

Tercihler ve Girişimcilik 

Eğilimleri 

Arslan, 2002 Anket/200 öğrenci Ailelerin gelir seviyelerinin, 

ebeveynlerin kendi işlerinde çalışma 

durumlarının, ebeveyn eğitim düzeyinin 

yüksek olmasının, girişimcilik eğilimi 

ve algısı üzerinde etkili olduğu tespit 

edilmiştir. 

Girişimcilik Eğitiminin 

Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki 

Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF 

Örneği. 

Balaban ve 

Özdemir, 

2008 

Anket/70 öğrenci Girişimcilik eğitiminin, bireylerin 

içindeki potansiyeli keşfetmelerini 

sağladığı ve dolayısıyla girişimcilik 

eğilimini olumlu yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. 

Meslek Yüksekokulu 

Öğrencilerinin Girişimcilik 

Algısı ve Girişimciliği 

Engelleyen Sebepler 

Akpınar ve 

Küçükgöksel, 

2015 

Anket/174 öğrenci Gelecek kaygısı ve güven eksikliğinin 

girişimcilik eğilimini olumsuz yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. Girişimcilik 

noktasında aile desteği ve devlet 

tarafından verilen teşviklerin yetersiz 

olmasının girişimciliği körelttiği ifade 

edilmiştir. 
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Girişimcilik Eğiliminin 

Gelişiminde Girişimcilik 

Eğitiminin Rolü 

Uygun ve 

Güner, 2016 

Anket/1340 öğrenci Girişimcilik eğitimin, girişimcilik 

tutumu, algısı, bilgi-becerisi ve sosyal 

etki algılamalarını geliştirdiği ve 

girişimci olmayı olumlu yönde 

etkilediği ifade edilmiştir. 

Üniversite Öğrencilerinin 

Girişimcilik Eğilimlerinin 

Belirlenmesi Sağlık Örneği 

Akyurt, 2018 Anket/189 öğrenci Genel girişimcilik eğiliminin düşük 

olduğu, bunun da temel sebebinin 

girişimcilik eğitiminin alınmamasına 

bağlı olduğu ifade edilmiştir. 

Öğrencilerin aylık gelirlerinin yüksek 

olmasının, ebeveynlerinin kendi işlerine 

sahip olmalarının ve kişisel değerlerinin 

(öz yeterlilik, başarma ihtiyacı vb.) 

girişimciliği olumlu yönde etkilediği 

ifade edilmiştir. 

Kişisel Değerlerin Girişimcilik 

Eğilimine Etkisi: Demografik 

Özelliklerin Rolü 

Alparslan ve 

Özmen, 2017 

Anket/512 öğrenci Girişimciliğin temelde değişime açıklık, 

kendini güçlendirme değerleri ile ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir. Kadınların, 

kırsal bölge insanlarının ve gelir düzeyi 

düşük bireylerin değişime daha açık 

oldukları; erkeklerin ve gelir düzeyi 

yüksek olanların ise kendini 

güçlendirme değerlerinin girişimciliği 

etkilediği ifade edilmiştir. 

Girişimciliğin, kişisel değerlere, kişisel 

değerlerinde demografik özellikler, 

yaşanılan bölge, gelir düzeyi vb. 

değişkenlere göre şekillendiği ifade 

edilmiştir. 

Özyeterlilik ve Kontrol Odağının 

Bireylerin Girişimcilik Niyeti 

Üzerindeki Etkisini Belirlemeye 

Yönelik Bir Araştırma 

Özler vd., 

2017 

Anket/282 öğrenci Girişimcilik niyetinin öz yeterlilik ve 

kontrol odağı inancı ile anlamlı bir 

ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Özellikle öz yeterlilik algısının, kontrol 

odağı ile kıyaslandığı zaman, 

girişimcilik üzerine pozitif ve anlamlı 

daha yüksek bir etkisinin olduğu ifade 

edilmiştir. Girişimcilik niyeti üzerinde 

cinsiyetin (erkekler lehine) anlamlı bir 

farklılık gösterdiği ancak gelir 

durumunun bir belirleyici olmadığı 

tespit edilmiştir. 

Türkiye’de Girişimcilik ve Türk 

Girişimci Profili Üzerine Bir 

Analiz. 

Sönmez ve 

Toksoy, 2014 

Literatür/İkincil 

Veriler 

Çalışmada, girişimci profilleri 

demografik özellikler, eğitim durumu, 

ortaklık kültürü, istihdam potansyeli, 

sermaye dağılımı vb. açısından 

incelenmiştir. Dağılımın, eğitim 

seviyesi yüksek, orta yaş, erkekler, 

lehinde olduğu, ortaklık kültürünün 

yüksek olmasının girişimciliği 

arttırdığı, girişimcilikte finansal 

kaynaklara ulaşımın etkili olduğu 

görülmüştür.  
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Çevresel Faktörlerin İç 

Girişimcilik Üzerine Etkileri 

Naktiyok ve 

Kök, 2006 

Anket/59 özel şirket İç girişimciliğin çevresel faktörler olan; 

dinamizm ve tehditten doğrudan 

etkilendiği ifade edilmiştir. İç 

girişimcilik boyutlarından “yenilik” ve 

“yeni girişim”in, dış çevresel faktörler 

ile %99 oranında bir ilişkiye sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Çevreden 

algılanan riskin yüksek olması ve 

çalışanların yetersiz hissetmesinin 

girişimciliği olumsuz etkilediği ifade 

edilmiştir.   

İşletmelerde Girişimcilik 

Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç 

Girişimcilik 

Onay ve 

Çavuşoğlu, 

2010 

Anket/6 işletmeden 

300 çalışan 

İç girişimciliği etkileyen temel faktör 

örgüt içi için; “yenilik”, “örgütsel ve 

yönetsel destek”; dış çevresel özellikler 

için ise “dinamizm” olarak tespit 

edilmiştir. Yenilikçi ruhun destelenmesi 

ve dış çevre dinamizmini yakından 

takip etmenin, girişimcilik düzeyini 

anlamlı olarak arttırdığı tespit 

edilmiştir. 

Örgüt Kültürü ve Girişimcilik 

Yönelimi İlişkisi 

Fiş ve Wasti, 

2009 

Anket/347 firma ve 

520 katılımcı 

Güç aralığı boyutunun, girişimcilik 

üzerinde büyük bir etkisinin olduğu 

tespit edilmiştir. Daha düşük güç 

aralığında çalışan işletmelerin (gücün 

dengeli dağıldığı, yatay yapılar), iç 

girişimcilik oranlarının daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Hisselerde 

kamu payının yüksek olmasının, 

hiyerarşiyi arttırması sebebi ile iç 

girişimciliği düşürdüğü tespit edilmiştir. 

Duygusal Zekanın Girişimcilik 

Niyetine Üzerine Etkisi 

Timuroğlu ve 

Akpunar, 

2017 

Anket/2 üniversite 

118 araştırma 

görevlisi 

Duygusal zekâ ile girişimcilik niyeti 

arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. Bunun yanı sıra risk alma 

davranışı ve yenilikçilik bakış açısının 

da girişimcilik niyeti anlamlı bir ilişkiye 

sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Algılanan Örgütsel Desteğin 

Çalışanların İç Girişimcilik 

Performansları Üzerindeki 

Etkisinin İncelenmesi. 

Kanbur, 2016 Anket/1 firma 384 

çalışan 

Algılanan örgütsel destek ile iç 

girişimcilik arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel 

desteğin, sorumluluk hissini ve örgütsel 

vatandaşlığı arttırdığı ve yeniliğe teşvik 

ettiği ifade edilmiştir. 

Kadın Girişimcilikte Başarı ve 

Başarıyı Etkileyen Faktörler: 

Bursa Örneği 

Arıkan, 2016 Anket/90 kadın 

girişimci 

Sermaye eksikliği, gerekli finansmana 

ulaşamamak, ekonomik koşullardaki 

olumsuzlukların girişimciliği ve 

başarısını olumsuz etkilediği tespit 

edilmiştir. Kurumsal desteğin yüksek 

olması ve girişimcinin bireysel 

özelliklerinin gelişkin olması, 

girişimcilik ve başarı ile bağlantı 

bulunmuştur. 
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İzmir İlinde Kırsal Kadın 

Girişimciliği ve Bunu Etkileyen 

Faktörler 

Karaturkan 

vd., 2017 

Anket/65 kadın Girişimci olan kadınların; özgüven, 

bilgi ve deneyim ve sorumluluk sahibi 

olma gibi özellikler taşıdığı, bu 

özelliklerin girişimciliği şekillendirdiği 

ifade edilmiştir. Çalışmada literatürler 

örtüşmeyen; girişimci olmayan 

kadınlarda soğukkanlılık, risk almaktan 

hoşlanma ve işi kararlılıkla sürdürme 

gibi özelliklerin daha baskın olduğu 

bulgular da yer almaktadır. 

Türkiye’de Kadın Girişimciliği 

ve Girişimci Kadınların 

Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine 

Bir Araştırma 

Özyılmaz, 

2016 

1457 kadın girişmci 

ile anket, 32 kadın 

girişimci ile yüz yüze 

görüşme 

Girişimcilik noktasında karşılaşılan en 

büyük sorunların, finansman ve 

bürokratik engeller olduğu ifade 

edilmiştir. Ayrıca kadın girişimlerin 

ailevi ilişkilerinin de önemli bir 

değişken olduğu, ailesinden destek 

alabilen kadınların daha başarılı olduğu 

görülmüştür.  

 

Öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ve belirleyicileri üzerine oldukça fazla sayıda çalışma 

olduğu görülmüştür. Bu çalışmalarında, ailevi özellikler, girişimcilik eğitimi ve teşvikleri, 

kişisel özellikler ve değerler noktalarında yoğunlaşmış olduğu ifade edilebilir. 2018 yılında 

yapılan bir çalışmada, girişimciliğe verilen teşviklerin öğrenciler üzerinde olumlu bir etki 

yarattığı tespit edilmişti (Söyler ve Çavmak, 2018). Bazı çalışmalarda, kişilik özelliklerinin 

girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi incelenmiş, öz yeterlilik algısının girişimcilikte belirleyici 

bir etken olduğu (Şeşen ve Basım, 2012), başarma ihtiyacının girişimciliğe olan eğilimi 

arttırdığı (Bozkurt vd., 2018; Akyurt, 2018) tespit edilmiştir. Öğrencilerin aileleri ile ilgili 

göstergelerin de girişimcilik üzerinde belirleyici rol oynayabileceği, ebeveynlerin kendi işlerine 

sahip olmalarının (Arslan, 2002, Akyurt, 2018), aile desteğinin ve güven duygusunu önemli 

belirleyiciler olduğu (Akpınar ve Küçükgöksel, 2015) gözlenmektedir. Öz yeterlilik ve kontrol 

odağının girişimcilik üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri olduğu ifade edilmektedir (Özler vd., 

2017). Duygusal zeka ile girişimciliğin de ilişkili kavram olduğu, girişimcilik düzeyinin 

belirleyicilerinden birinin de duygusal zeka olduğu tespit edilmiştir (Timuroğlu ve Akpunar, 

2017). Kişisel değerler ile demografik özelliklerin girişimciliğe etkisinin incelendiği bir 

çalışmada, değişime açık olmak, güçlendirme gibi kişisel özelliklerin girişimcilik üzerinde 

büyük etkiye sahip olduğu ve bu kişisel özelliklerin de demografik özelliklerden (coğrafya, aile, 

yaş vb.) ayrı tutulamayacağı ifade edilmiştir. Demografik özelliklere göre, bireysel değerlerin 

değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. (Alparslan ve Özmen, 2017).  

Literatürde girişimcilik eğitiminin, öğrencilerin girişimcilik eğilimi ve algısı üzerindeki etkisini 

ölçen çalışmalar da bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, girişimcilik eğitiminin bireylerin 

kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olduğu (Balaban ve Özdemir, 2008), 

girişimcilik bilgi, beceri ve tutumlarını olumlu yönde etkilediği (Uygun ve Güner, 2016) tespit 

edilmiştir.   
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Genel perspektifte, sermaye eksikliği, ekonomik zorluklar, eğitim durumu, gerekli finansal 

kaynaklara ulaşamama gibi faktörlerin, girişimciliği olumsuz olarak etkilediği ifade 

edilmektedir (Sönmez ve Toksoy, 2014). 

İç girişimcilik üzerine yapılan çalışmalarda, çevresel koşulların (dinamizm ve tehditler gibi), 

en önemli belirleyiciler olduğu (Naktiyok ve Kök, 2006), “yenilik, örgütsel destek” gibi 

faktörlerin de çalışanların girişimcilik performansı üzerinde etkileri olduğu (Onay ve 

Çavuşoğlu, 2010) ifade edilmektedir. Çalışanlar tarafından algılanan örgütsel desteğin, 

girişimcilik üzerinde önemli etkileri olduğu başka çalışmalarda da gözlemlenmiştir (Kanbur, 

2016). 

Literatürde, girişimcilik ile ilgili çalışmalarda, kadınlar özelinde yoğunlaşan araştırmaların da 

olduğu tespit edilmiştir. 2016 yılında yapılan bir çalışmada, kadınların girişimcilik düzeylerini 

olumsuz yönde etkileyen faktörlerin, sermaye eksikliği, kurumsal destek bulamama 

noktalarında yoğunlaştığı ifade edilmiştir (Arıkan, 2016). Aynı yıl yapılan başka bir çalışmada, 

finansman sorunlarına ek olarak, bürokratik engellerden bahsedilmiştir. Ayrıca kadın 

girişimcilerin ailevi sorumluluklarının da girişimciliği sekteye uğrattığı ifade edilmiştir 

(Özyılmaz, 2016). 2017 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada ise, özgüven sahibi, bilgi ve 

deneyim sahibi, sorumluluk bilincinde olan kadınların girişimcilik eğilimlerinin yüksekliğine 

dikkat çekilmiştir (Karaturkan vd., 2017). 

 

SONUÇ 

Literatürde girişimcilik ile ilgili çok sayıda çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalardan 

bazılarının farklı kişilik özelliklerinin girişimcilik üzerindeki etkisini incelediği görülmüş, 

girişimcinin kendisinden kaynaklanan özelliklerin incelendiği bu çalışmaların yanı sıra bir 

takım çalışmalarda ise girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğiliminde etkili olup olmadığının 

araştırıldığı tespit edilmiştir. Kadın girişimciliğini inceleyen çalışmalar olduğu gibi, henüz 

öğrenci pozisyonunda olan kadınların girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörlerin irdelendiği 

çalışmalar da göze çarpmaktadır. Bu gibi dış girişimcilik ile ilgili unsurları inceleyen 

çalışmaların yanı sıra, literatürde işletmelerde iç girişimcilik konusunu inceleyen çalışmalar da 

tespit edilmiştir. 

Araştırmanın bulguları arasında genel olarak girişimcilik teşviklerinin bilinmesinin, öz 

yeterlilik algısının yüksek olmasının, aile gelir seviyesinin, ebeveynlerin girişimci olmalarının, 

girişimcilik eğitimlerinin, sermayenin ve aile desteğinin girişimcilik üzerinde olumlu 

etkilerinin olduğu yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye’ de girişimcilik ile ilgili desteklerin 

artırılmasının yanı sıra bu teşvik/desteklerle ilgili eğitimler düzenlenmesi ve bu konuda daha 

geniş bir farkındalık yaratılmasının girişimciliği artırabileceği ön görülmektedir. Diğer taraftan 

girişimcilik eğitimlerinin bazıları olumlu bir farklılık yaratırken bazılarının farklılık 

yaratmaması dikkat çekicidir. Bu nedenle girişimcilik eğitimlerinin gözden geçirilmesi ve bu 

eğitimlere ulaşılabilirliğin artırılması önem arz etmektedir. Girişimcilikle ilgili en önemli 

problemlerden bir tanesinin finansman olduğu, sermaye yetersizliğinin girişimciliği olumsuz 

etkilediği göze çarpmaktadır. Bu nedenle girişimcilere verilen desteklerin artırılması önem 

kazanmaktadır.  
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İşletmeler açısından girişimciliği etkileyen faktörlerin başında işletmenin örgütlenme yapısı 

gelmektedir. Aşırı hiyerarşik ve sıkı kuralları olan işletmelerde girişimcilik düşük olurken, 

ilişkilerin daha çok yatay olduğu, hiyerarşik yapının aşırı sert olmadığı işletmelerde 

girişimciliğin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda işletmelerde girişimciliği artırmak 

amacıyla örgüt yapısının gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

Sonuç olarak; girişimciliğin artırılması amacıyla, literatürde yer alan bu tür çalışmaların dikkate 

alınması, bu çalışmaların bulgularının irdelenmesi, sonuç ve önerilerin dikkate alınması 

gerekmektedir. Gelecekte gerçekleştirilecek saha araştırmaları bu konuda değişen koşullarda 

atılması gereken adımlara yön verecek olmaları açısından önem arz etmektedir.  
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TÜRKİYE VE HOLLANDA’DA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE YAPILAN 

KAMU HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMASI 

 

 GÜNERİÖğr. Gör. Sarp  

Özet  

Çalışma öncelikle, Türkiye ve Hollanda’da uyuşturucu bağımlılığı ve bağımlılıkla mücadelenin 

genel tablosunu ortaya koymaktadır. Her iki ülkenin uyuşturucuyla mücadele bağlamında 

karşılaştırması yapılmış ve bu bağlamda uyuşturucuyla mücadeleye ayırdıkları kamu bütçeleri 

en önemli ölçüt olarak incelenmiştir. Ayrıca, her iki ülkedeki uyuşturucu kullanım oranları, her 

iki ülkenin uyuşturucu kullanma yaşlarındaki nüfusları, kullanılan uyuşturucuların dağılımları 

ve uyuşturucu yasası ihlalleri de analiz edilmiştir. Son olarak, her iki ülkenin uyuşturucuyla 

mücadele stratejileri karşılaştırılmıştır. Çalışmada, bu kapsamdaki önleyici çalışmalar 

incelenmiştir. Bu bağlamda, bazı uyuşturucuların belli dozlarda yasal olduğu Hollanda ile 

uyuşturucunun tamamen yasa dışı olduğu Türkiye’de uyuşturucuyla mücadelede ne kadar 

başarılı olunduğu ortaya konulmuştur.   

Çalışmada, Türkiye’nin ve Hollanda’nın uyuşturucu ile mücadelede yaptıkları kamu 

harcamaları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca, bazı uyuşturucu maddelerinin yasal 

olduğu Hollanda ile tüm uyuşturucuların yasak olduğu Türkiye incelenmiştir. Türkiye ve 

Hollanda’da uyuşturucu ve diğer maddelerin bağımlılığının oluşma nedenleri, sosyo-ekonomik 

faktörler ve demografik unsurlar da incelenmiştir. Tüm bu unsurlar göz önüne alınarak bundan 

sonraki araştırmalar ve uyuşturucu ile mücadele konusunda öneriler sunulmuştur.  

Çalışmanın sonuçlarına göre kamu harcamalarının, uyuşturucu yasalarını ihlal sayılarına göre 

karşılaştırılması sonucunda Türkiye’nin 2015 yılında Hollanda’ya göre 2,5 kat fazla harcama 

yaptığı, uyuşturucu yasalarının ihlalinin ise Türkiye’de Hollanda’ya göre 4 kat fazla 

gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumda, yapılan kamu harcamalarına göre Hollanda’nın 

uyuşturucu yasa ihlalleri konusunda kamu harcamalarının daha verimli olduğu söylenebilir. 

Çalışmada varılan bir diğer sonuç da Türkiye’nin istatistiklerinde görülen problemdir. Buna 

göre, Türkiye’de birçok uyuşturucu türünün kullanım oranları konusunda bir istatistik 

bulunmamaktadır. Çalışmanın üçüncü bir sonucu da, Hollanda’ya göre ağır uyuşturucu 

kullanım oranının hafif uyuşturuculara göre çok daha yüksek olmasıdır. Bu durumda da, 

Türkiye’deki uyuşturucu sorunu, Hollanda’ya göre çözülmesi daha karmaşık bir sorunlar 

yumağı oluşturmaktadır. Toplam nüfusun ve genç nüfus oranının da Türkiye’de daha fazla 

olduğu düşünüldüğünde durumun Hollanda’ya oranla daha ciddi boyutlarda olduğu daha iyi 

anlaşılmaktadır. Çalışmada ulaşılan dördüncü bir bakış da, her iki ülkenin oluşturduğu 

uyuşturucu ile mücadele stratejisi ile ilgilidir. Buna göre Türkiye, uyuşturucu ile mücadele 

kapsamında daha fazla faaliyet başlığı belirleyerek daha detaylı ve bütüncül bir bakış açısı 

geliştirmiş durumdadır.    
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GİRİŞ – MADDE BAĞIMLILIĞI SORUNU VE NEDENLERİ     

 

Uyuşturucu bağımlılığı, modern dünyanın en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Uyuşturucu bağımlılığının çok derin sosyo-ekonomik, demografik, politik, ailevi 

ve kişisel nedenleri bulunmaktadır. Uyuşturucu sorunu gerek kişisel, gerek sosyal, gerek de 

ekonomik birçok sorunu da büyütmekte ve/veya tetiklemektedir. Ülkeler, uyuşturucu 

bağımlılığı ile mücadele etmek için büyük bütçeler ayırmaktadır. Uyuşturucu ticareti, büyük 

bir kayıt dışı ekonomi yaratmakta ve devletlere büyük ekonomik zararlar vermektedir. Ayrıca 

bu sorun, büyük bir işgücü kaybına sebep olmaktadır. Madde bağımlısı insanların tedavileri, 

rehabilitasyonları ve topluma tekrar uyum sağlama süreçleri de büyük bir zaman kaybı, işgücü 

kaybı ve maliyet yaratmaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığı, genellikle terör örgütlerinin büyük bir 

gelir kaynağı olduğu için, insan kaçakçılığı, çeşitli malların kaçakçılığı, silah kaçakçılığı gibi 

diğer kaçakçılık türlerini de desteklemektedir.  

 

Madde bağımlılığının nedenlerine bakıldığında özellikle gençlik dönemindeki sorunların 

kişisel nedenlerin başında geldiği görülmektedir. Gençler, aile baskısı, çevre baskısı ve 

okuldaki baskı sonucunda hissettikleri isyan duygusunu madde kullanımı gibi davranışlarla 

bastırma yoluna gidebilmektedir. Bu durum aynı zamanda gençlerin anti sosyal bir kişilik 

geliştirmelerine de sebep olabilmektedir. Bu kişilik yapısına sahip bireylerde haz duygusu 

yoğun olarak bulunur, hayatın gerçeklerini görmezden gelir ve gerçeklerden kaçmak ister. Bu 

durumdaki birey, etrafındaki olayları kontrol etme ve değiştirme gücüne sahip olmadığını 

düşünerek maddelere yönelebilir. Madde kullanan kişiler kısa yoldan hazza ulaşmak isterler. 

Bu tip kişilerin duygusal yapıları çabuk değişir, dengesiz ve sıkıntılıdırlar. Böyle bireyler 

yeteneklerini kullanamaz, çevresindeki kişilere de kin ve nefret duyar. Madde bağımlılığının 

nedenleri şu şekilde sıralanabilir:83  

1. Merak: gençler, maddenin yaratacağı etkiyi merak ettikleri için, yaşıtları ile birlikteyken 

madde alabilirler. Arkadaş çevresi böyle kötü bir alışkanlığın başlaması veya önlenmesinde 

büyük önem taşır. Gençlik çağında, bir gruba ait olmak, gencin psikolojik sağlığı açısından 

gerekli bir ihtiyaçtır. Aile içerisinde belirli ilke ve değerleri kazanmış kendine güveni olan bir 

genç, kendi kişilik yapısı ve değer ölçülerine uygun olan bir grup seçer. Bu grup içerisinde 

önemsediği arkadaşları madde kullanıyorsa, bu gruptan ayrılabilir. Yeterli psikolojik güce sahip 

olmayan bir genç ise, arkadaşlarının “bir kereden ne çıkar” telkinlerine uyarak uyuşturucu 

maddeyi kullanabilir. 

 

 

2. Kişisel yatkınlık: kullanmaya başlamada kişisel yatkınlığın önemli bir payı vardır. Alışılmış 

kurallara karşı başkaldırabilen, duygusal açıdan dengesiz, çabuk parlayan, olgunlaşmamış 

                                                 
83 https://www.sabah.com.tr/saglik/2019/04/30/madde-bagimliliginin-nedenleri-nelerdir (Erişim tarihi: 
30.05.2019)  

https://www.sabah.com.tr/saglik/2019/04/30/madde-bagimliliginin-nedenleri-nelerdir
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gençler, çevrelerine uyumda güçlük çekerler. Denemeye ve yeniliğe duydukları merak 

nedeniyle de madde alabilirler. 

 

3. Daha enerjik olabilmek: sınavlara hazırlanırken daha uzun süre uyanık kalabileceği, dikkatini 

daha iyi odaklayabileceği, beyninin işlevlerini hızlandıracağı, enerji ve gücü artırarak 

potansiyelini çoğaltacağı gibi yanlış bir inanıştan hareketle, genç uyarıcı maddelere yönelebilir. 

Başlangıçta beklediği dinamizmi yakalanan genç, bir müddet sonra kendisini eskisinden daha 

kötü bir durumda bulur. Artık normal aktivitelerini ve günlük yaşamını sürdürmek için gerekli 

olan faaliyetleri bile yapacak gücü kendisinde bulamaz. Devamlı olarak ilk yakaladığı enerjiyi 

yakalamak için ilaç dozunu artırma yoluna gider. Ama sonuç daha da içinden çıkılmaz bir hal 

alır ve bir kısır döngü başlamış olur. 

 

4. Bağımlılık konusunda yanlış inanışlar: son zamanlarda, dünyada ve ülkemizde, uyuşturucu 

madde ve ilaçlara gösterilen ilgi artarak yayılmaya başlamıştır. 

 

5. Bozuk aile ilişkileri: baba baskısı, anne baskısı, geçimsiz aile yapısı ve ayrı anne baba gibi 

bozuk aile ilişkilerinin yaşandığı bir ortamdan kaynaklanan, gelişmemiş kişiliğin yansıması 

olarak madde bağımlılığı genç için bir çözüm aracı olarak algılanabilir. 

 

6. Toplumsallaşma ve yanlış arkadaş çevresi: gençliğin en önemli ihtiyaçlarından biri, bir gruba 

ait olabilmek ve bunun için duyulan ihtiyaçtır. Birçok genç toplumsal ihtiyaçlarını, aile 

hayatında, okulda, arkadaş çevresinde tatmin edebilir. Fakat toplum içerisinde toplumsal 

ihtiyaçları doyurulmayan, aşağı ve yüksek ekonomik kesimden gelen çocuklar vardır ki, bunlar 

da kendileri gibi olan çocuklarla birleşerek, bir grup meydana getirmeye çalışırlar. 

Aile içinde iletişim güçlükleri yaşayan ve kendisini ifade olanağı bulamayan, okulda arkadaşları 

ile iyi bir ilişki içerisine giremeyen, uyum sağlayamayan genç, kendisi gibi uyumsuz, amaçsız 

değer ve inanç karmaşasının egemen olduğu kişilerle arkadaşlık eder. Aynı değerleri 

paylaşamadığı aileden uzaklaşırken, amaçsızlık doğrultusunda birleştikleri kişilerle 

yakınlaşırlar. Bir grup özdeşimi kurarlar. Kendileri gibi sorumsuz, yetersiz, güvensiz, sınırsız 

bir özgürlük yaşamak isteyen kişilerle oluşturdukları gruplar içinde kalmak isterler. 

 

7. Kişilik yapısı: bu tür maddeleri kullananların kişilik yapısını, genetik belirleyiciler ve içinde 

yaşanılan ortamın özelliklerine göre şöyle açıklayabiliriz. 

 

a. genetik yatkınlığı nedeniyle şiddet, agresyon ve tepkisel oluş gibi özellikleri gösteren bir 

gencin davranışları, genetik faktörlerin etkisi altındadır. Bağımlılık eğilimi, bu davranışlarına 

bir yön vermek, huzur aramak nedenleri ile ortaya çıkabilir. Aşırı tepkisel oluş, sinirlilik, 

hırçınlık, saldırganlık gibi davranışları olan bir gencin genellikle, sıkıntı verici olaylarla baş 

edebilme gücü zayıftır. Yatıştırıcıya ihtiyaç duyduğu için, uyuşturucu maddelerin vereceğini 
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zannettiği huzuru bulmak için madde almaya başlayabilir. Ancak genetik bir yükle doğdukları 

halde, kendilerine iyi bir eğitim verilen bireylerde madde bağımlılığının genetik belirleyicilere 

rağmen ortaya çıkmadığı görülmüştür. İkinci olarak genetik yatkınlıkları olmadığı halde, 

yaşadıkları ortamın etkisi ve bilinçsizlik nedeni ile bağımlı hale gelmiş olanlardır ki, onların 

kişilik özellikleri de bağımlılığın nedeni olarak değil, sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

TÜRKİYE VE HOLLANDA’YA GENEL BAKIŞ VE HER İKİ ÜLKENİN 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE STRATEJİLERİ  

 

Türkiye ve Hollanda’daki madde bağımlılığı durumları ve bu iki ülkenin madde bağımlılığı ile 

mücadele strateji ve politikaları birbirinden farklıdır. Bu çalışmada Hollanda, Türkiye’den 

farklı uyuşturucu yasalarına sahip olduğu için ve bazı uyuşturucu türleri yasal olduğu için 

incelenmiştir. Böylece ülkemiz gibi uyuşturucunun yasa dışı olduğu ve Hollanda gibi kısmen 

yasa dışı olduğu bir ülke karşılaştırılmıştır. Türkiye ile Hollanda’nın uyuşturucu ile 

mücadeledeki ortak yanı ise her iki ülkenin de uyuşturucu kaçakçıları için hem transit hem de 

hedef ülke olmalarıdır.     

Türkiye ve Hollanda’nın uyuşturucu ile mücadele stratejilerine bakıldığında iki farklı bakış 

açısı görülmektedir. Hollanda’daki uyuşturucu politikası, çok fazla ülkede görülmeyen bir 

resim sunmaktadır. Türkiye’de tüm uyuşturucular yasadışı olarak işlem görürken Hollanda 

uyuşturucuları “yumuşak” ve “sert” olarak ikiye ayırmaktadır (sırasıyla Liste II ve Liste I 

uyuşturucular). Bu bağlamda yumuşak uyuşturucuların belli şartlarda ve belli miktarlarda belli 

kişilere satılmasına izin verilmektedir. Esrar (cannabis), özellikle kahve dükkânlarında kişi başı 

5 gram olarak satılmaktadır. Türkiye de, tıbbi kenevir (medical cannabis) de dâhil tüm 

uyuşturucular yasa dışıdır.84  

Hollanda’da mücadeleyi yürüten birimlere bakıldığında genellikle bakanlıklar arasında 

dağıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı koordinasyon görevini 

üstlenmiştir. Adalet Bakanlığı hukuki yaptırım, yerel hükümetler ve polisteki konuları takip 

etmektedir. Dışişleri Bakanlığı ise uluslararası seviyedeki politika ve ilişkileri yürütmektedir. 

Bakanlıklar arasındaki koordinasyon ise bakanlıklardaki uyuşturucu politika yöneticileri 

tarafından sağlanmaktadır.  

Hollanda’nın uyuşturucuyla mücadelesinde dört temel amaç belirlenmiştir. Bu amaçlar şu 

şekildedir:  

Uyuşturucu kullanımını önlemek ve uyuşturucu kullananları tedavi ve rehabilite etmek, 

Kullanıcıların maruz kaldığı zararı azaltmak,  

Uyuşturucu kullananların kamuoyunda sebep olduğu rahatsızlığı azaltmak ve 

                                                 
84  (https://www.haberturk.com/tibbi-kenevir-turkiye-yi-ucurur-mu-2295649) (Erişim tarihi: 

23.05.2019) 

https://www.haberturk.com/tibbi-kenevir-turkiye-yi-ucurur-mu-2295649
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Uyuşturucunun üretim ve sevkiyatı ile savaşmaktır85.  

Türkiye’de ise 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı hazırlanmış ve 

uygulanmıştır. Bu kapsamda uyuşturucuyla mücadeleyi, Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek 

Kurulu yönetmekte, Sağlık Bakanlığı ve illerde de il sağlık müdürlükleri sahadaki çalışmaları 

yürütmektedir.  

Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele faaliyeti 11 başlık altında yürütülmektedir. Bu konuda 

Türkiye’nin faaliyet başlıklarını Hollanda’ya göre daha çok detaylandırdığı ve daha bütüncül 

bir bakış açısına sahip olduğu görülmektedir. Bu ana başlıklar şunlardır86:   

Uyuşturucuya ulaşılabilirliğin önlenmesi,  

Toplumun uyuşturucu ile mücadeleye katılımı,  

Taleple mücadelede tedavi,  

Uyuşturucu ile mücadelede sosyal uyum,  

Uyuşturucu ile mücadelede iletişim,  

Uyuşturucu ile mücadele sürecinin yürütümü ve koordinasyonu,  

İzleme ve değerlendirme,  

Uyuşturucu ile mücadelenin finansal boyutu,  

Uyuşturucu ile mücadelede yerel yönetimler ve STK’lar ile işbirliği,  

Uyuşturucu ile mücadelede danışma birimleri,  

Uyuşturucu ile mücadelede uluslararası deneyimler ve başarılı ülke modelleridir.   

Türkiye Uyuşturucu Raporuna göre, uyuşturucu ile mücadelede karşılaşılan sorunların çözümü 

için alınacak tedbirler kadar toplumsal bilincin oluşturulması ve farkındalığın arttırılması büyük 

önem taşımaktadır. Ayrıca, artık uluslararası bağlantıları kuvvetli olan terör örgütleri ve 

uluslararası suç şebekeleri ile olan mücadele de önemlidir.  

 

TÜRKİYE VE HOLLANDA’NIN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KONUSUNDAKİ 

KAMU HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI   

Türkiye ile Hollanda nüfus olarak karşılaştırıldığında Türkiye’nin 82 milyon nüfusuna karşılık 

Hollanda’nın 18 milyon nüfusa sahip olduğu görülmektedir. Her iki ülke de stratejik bir konuma 

sahiptir. Ülkelerin stratejik konuma sahip olmaları aynı zamanda kaçakçılar için de stratejik 

birer konum sunmaktadır. Hollanda, Avrupa’nın denize açılan kapısı ve aynı zamanda denizden 

gelen mallar için Avrupa’ya giriş kapısıdır. Türkiye ise Avrupa ve Asya arasında bir köprü 

olmakla beraber aynı zamanda orta doğu, Balkanlar, Kafkaslar; Akdeniz ve Karadeniz 

arasındaki stratejik noktadadır.      

Bu çalışmada, Türkiye ve Hollanda’nın kamu harcamaları Euro bazında incelenmiştir. Bu 

konuda, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezindeki karşılaştırmalı 

                                                 
85 http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/netherlands/national-drug-strategy-and-
coordination_en (Erişim tarihi: 30.05.2019)  
86 Türkiye Uyuşturucu Raporu, Ankara, 2018, T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanlığı  

http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/netherlands/national-drug-strategy-and-coordination_en
http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2018/netherlands/national-drug-strategy-and-coordination_en
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veriler en son 2015 yılına aittir. Bu bağlamda, her iki ülkenin uyuşturucuyla mücadele verileri 

Euro bazına elde edilmiştir.     

Verilere göre Hollanda’nın uyuşturucuyla mücadeledeki kamu harcaması 2015 yılında 84 

milyon Euro olmuştur. Türkiye’nin aynı dönemdeki harcaması ise 213,5 milyon Euro olmuştur. 

Buna göre Türkiye, Hollanda’ya oranla 2,5 kat fazla harcama yapmıştır. Bu dönemde 

Hollanda’nın uyuşturucu kanunlarını ihlal suçlarının sayısı 21 bin düzeyinde iken, bu rakam 

Türkiye’de 81 bin düzeyindedir. Bu durumda Hollanda’nın uyuşturucuyu önleme 

harcamalarının daha verimli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Türkiye, 2016 ve 2017 

yıllarında uyuşturucu ile mücadeledeki kamu harcamalarını Euro bazında bir miktar arttırmış 

ve 2016’da 216 milyon Euro, 2017’de ise 227 milyon Euro harcamıştır. Türkiye’de kamu 

harcamalarına oranla uyuşturucu ihlallerinin Hollanda’ya oranla daha yüksek olmasının en 

önemli sebebi genç nüfus oranının fazla olmasıdır. Bu noktada, uyuşturucuya başlamanın en 

muhtemel yaşları olan 15-24 yaş aralığında Hollanda’daki oran yüzde 12 iken Türkiye’de yüzde 

16’dır. Vatandaşlarının eğitim seviyesine bakıldığında ise Türkiye’de üniversite mezunu oranı 

yüzde 27 iken Hollanda’da bu oran yüzde 48’dir.87 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER   

Türkiye ve Hollanda’nın uyuşturucu ile mücadelede yaptıkları kamu harcamaları ve bu konuda 

uyguladıkları stratejiler karşılaştırılmış ve bu konuda bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Türkiye, 2015 

yılında Hollanda’ya göre 2,5 kat fazla kamu harcaması yapmıştır. Bu dönemde Hollanda’nın 

uyuşturucu kanunlarını ihlal suçlarının sayısı 21 bin düzeyinde iken, bu rakam Türkiye’de 81 

bin düzeyindedir. Bu kriter göz önüne alındığında, Hollanda’nın uyuşturucu ile mücadelede 

yaptığı kamu harcamalarının daha verimli olduğu söylenebilir. Yapılan incelemede, 

Türkiye’nin 2016 ve 2017 yıllarında bu konudaki kamu harcamalarını arttırdığı görülmüştür. 

Buna karşılık, Hollanda’nın söz konusu yıllardaki kamu harcama verilerine ulaşılamamıştır. 

Türkiye’de, harcamaların büyüklüğü ve onunla orantılı olarak sorunun büyüklüğü çok fazla göz 

önünde olmayan konulardır. Bu konunun daha fazla gündemde olması, bu konuda toplumun 

daha bilinçli olmasını sağlayacaktır. Türkiye ve Hollanda’nın nüfus yapıları karşılaştırıldığında 

Türkiye’deki genç nüfus oranının daha fazla olduğu görülmektedir. Buna göre yaşları 15-24 

aralığında olan gençlerin oranı Hollanda’da yüzde 12 iken Türkiye’de bu oran yüzde 16’dır. 

Artan genç nüfusa sahip olmasıyla Türkiye’nin uyuşturucu sorununda daha dikkatli ve tedbirli 

olarak gelecek stratejilerini daha özenli ve ayrıntılı şekilde oluşturması gereklidir. Ayrıca 

Türkiye’de üniversite mezunlarının oranı yüzde 27 iken Hollanda’da yüzde 48’dir.  

Çalışmada varılan bir başka sonuç da Türkiye’de uyuşturucularla ve madde bağımlılığıyla ilgili 

istatistiklerin çok sağlıklı olmadığıdır. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 

Merkezinin Türkiye raporunda yalnızca esrarın kullanım oranı vardır. Ülkemizde çeşitli 

uyuşturucu maddelerin kullanım oranlarının bilinmesi, önlemlerin daha sağlıklı alınması ve 

stratejilerin daha sağlıklı ve detaylı oluşturulabilmesi adına gereklidir. Bu sayede, çeşitli 

                                                 
87  (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Educational_attainment_statistics) (Erişim tarihi: 30.05.2019)  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Educational_attainment_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Educational_attainment_statistics
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gruplara (yaş, eğitim durumu, yaşam tarzı, vs.) ve bölgelere göre de stratejiler ve politikalar da 

geliştirilebilir. Ayrıca bu istatistikler sayesinde rehabilitasyon tesisleri ve olanakları daha 

sağlıklı bir şekilde tasarlanabilir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 

Merkezinin Türkiye raporuna göre kullanılan uyuşturucuların oranlarına göre %73 ile eroin ilk 

sırayı almaktadır. Bu da, Türkiye’de madde bağımlılığı sorununun, hafif uyuşturucuların daha 

yaygın olduğu Hollanda’ya göre çok daha ciddi seviyede ele alınması gerektiğini 

göstermektedir.  

Çalışmada ulaşılan bir başka sonuç da Türkiye’nin, madde bağımlılığı ile mücadeledeki faaliyet 

başlıklarının Hollanda’ya göre daha fazla detaylandırması ve bu anlamda daha bütüncül bir 

bakış açısına sahip olmasıdır. Çalışmada varılan diğer sonuçlar Hollanda lehine iken bu sonuç 

konusunda Türkiye’nin daha başarılı olduğu görülmüştür.  

Çalışma, Türkiye’de uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele konusundaki kamu harcamalarının 

daha iyi ortaya konulması ve incelenmesi gerektiğini göstermiştir. Türkiye Uyuşturucu 

Raporunda kamu harcamalarının toplamı verilmektedir. Bu harcamaların detaylı dökümleri 

olursa, strateji belirlemede ve araştırma yapmada daha faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

çeşitli Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasındaki harcama rakamları da daha detaylı incelenmeli ve 

stratejiler karşılaştırılmalıdır. Böylece madde bağımlılığı ile mücadelede Avrupa’ya göre 

yerimiz daha sağlıklı bir şekilde tespit edilebilir.  

Avrupa ile karşılaştırmalı bir şekilde yapılabilecek bir başka çalışma da Avrupa ve Türkiye’deki 

uyuşturucu ile mücadele kurumlarının karşılaştırılması olabilir. Türkiye’yi bu konudaki her 

alanda Avrupa ile tam olarak karşılaştırmak da zordur çünkü Türkiye’nin kendine has bazı 

şartları mevcuttur. Örneğin Türkiye’de şehirlerdeki varoş nüfusu fazladır, Türkiye, kaçakçılar 

için hem hedef hem de transit bir ülkedir, aile yapısı farklıdır, kolektif kültür hâkimdir, vb.  

Bu çalışmanın, bundan sonraki çalışmalar için bir yol açtığı düşünülmektedir. Bundan sonraki 

çalışmalarda, öneriler kısmında belirtilen türde çalışmalarla konunun daha iyi incelenmesi ümit 

edilmektedir.     
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Abstract 

Kombucha tea is a slightly sweet, carbonated, acidic drink, produced by fermentation sugared 

black or green tea with kombucha fungus. The tea has a phenolic content of the mushroom 

which includes orcinol, antranorin, orsellinic, salazinic, lecaronic acids, butyric acid, malic acid, 

folic acid, oxalic acid, hyaluronic acid, Vitamins B and C, polyphenol, quercetin, various 

enzymes and ethyl alcohol. In the study, the effect of sugar content of kombucha tea on the pH 

and total phenolic content was investigated. The acidity level was determined by measuring pH 

of the tea having different sugar content in the range of 85-755 grams for 1, 3, 5, 8, 15 and 21 

fermentation days from the starting date of the incubation of the mushroom. The amount of 

total phenolic was determined by Folin-Cioceltau method for the same periods. The results 

showed that the amount of phenolic and acidity depended on the sugar content of kombucha 

tea. It was observed that the amount of acidity and phenolic did not increase proportionally with 

increasing amount of sugar. 

 

Key Words: Kombucha tea, kombucha fungus, total phenolics, ingredient content, antioxidant 

 

INTRODUCTION 

Kombucha tea is a healthy traditional fermented drink with thousands of years from East to 

West and obtained by the fermentation of tea mushroom in the presence of sugar and black tea 

or green tea (Battihk et al., 2012). Its origins extend to Japan, Manchuria and Tibet (Jill Jarell 

et al., 2000). The tea fungus is formed by the combination of symbiotic bacteria such as 

Acetobacter Xylinum, Acetobacter Xylinum, Bacteria Gluconicum, Acetobacter Aceti and 

Acetobacter Pasteurianus (Battihk et al., 2012). The fermented beverage mushrooms increase 

beneficial compounds such as phenolics and vitamin C (Büyükoğlu et al., 2010) and are also 

constituted of sugars, gluconic, glucuronic, l-lactic, acetic, malic and oxalic acid (Malbasa et 

al., 2011) Symbiotic bacteria and yeast produce B1, B2, B3, B6 and B12 vitamins as well as 

organic acids and various enzymes (Miranda et al., 2016). The tea has been used in many 

countries for a very long time. Nowadays, it has been taken attention of some researches 

because scientific studies point out that it could lead profits for health and may help avoid 

chronic diseases such as elimination of alcohol and toxins, alleviation of arthritis, cancer 

prevention, improve blood and urine flow, relieve joint pains and improve resistance to 

diseases(Che Chu and Chen, 2006; Greenwalt et al., 2000). Also, it is known to treat insomnia 

and heart diseases (Kumar and Joshi, 2016). Jayabalan et al. (2014) showed that the kombucha 

tea the blood pressure lowering, antibiotic effect against bacteria and viruses, as well as good 

for asthma, bronchitis and headache. A considerable information of the effects of tea on human 
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health has been published but, there is no study about the effect of sugar content on the degree 

of polyphenol and activity. 

 

Herein, we demonstrated that acid activity and amount of phenolic of kombucha tea prepared 

from black tea changed with various sugar content.  

 

MATERIALS and METHODS 

Preparation of Kombucha Tea  

Kombucha teas were prepared from 3 liters of boiled water with 85, 250, 500 and 755 g of 

granulated white sugar and 25 g of black tea as called the samples of K1, K2, K3, K4, 

respectively. The water was boiled for 5 minutes containing different amounts of sugar, then 

black tea was added in it. After the tea was left to brew for 15 minutes, tea leaves were removed 

by filtration and the obtained solution was cooled at room temperature. The fermented container 

covered with a paper towel fixed with a tire to ensure gas exchange and fermentation was 

carried out by incubating culture in the prepared medium by adding kombucha mushroom at 

room temperature. The samples were collected in 1, 3, 5, 8, 15 and 21th fermentation days. 

Figure 1 shows the kombucha tea and mushroom after fermentation about 21 days. 

 

 
Figure 1. Kombucha black tea and kombucha fungus 

 

Folin-Cioceltau Methodology 

The total phenolic content of fermented kombucha tea was measured using Folin-Ciocalteu 

method. 1 ml of tea was mixed with 10 ml saturated sodium carbonate, 5 ml Folin-Ciocalteau 

reactive and 74 ml distilled water. After the solution was kept in the dark room for 1 hour. After 

the color of the solution observed as blue, absorbance of the samples was measured at 720 nm 

by using UV Spechtrophotometer (Shimadzu, UV-1601). The results were calculated in terms 

of gallic acid-absorbance curve by plotting the polyphenol content. The amount of polyphenol 

is equivalent to the amount of gallic acid.  

 

Determination of pH  

The pH of samples was measured for 1, 3, 5, 8, 15 and 21th fermentation days by using 

electronic pH meter (Ezdo).  
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RESULTS 

Figure 2 shows the changes in pH values of fermented kombucha teas with different sugar 

content during fermentation time. It is seen that the pH values are decreased with fermentation 

days. The observation suggests that the conversation of glucose to glugonic acid results in a 

significant drop in pH during fermentation. In addition, the results demonstrate that the presence 

of various organic acids such as acetic, citric, L-lactic, malicoxalic acid formed in the fermented 

tea (Jayabalan et al., 2007) and the total acidity increased linearly with fermentation time and 

sugar content (Miranda et al., 2016). The pH values of sample K1 were almost the same until 5 

days but after 5 days, it was not measured because mildew was seen on it. 

 

 
Figure 2. The effect of the sugar content of kombucha tea on pH values for different 

fermentation days 

 

The amount of phenolic compound which is equivalent to the gallic acid of the absorbance 

value to be measured in the sample is calculated from the equation of the standard curve 

prepared with Gallic acid. Amount of phenolic of kombucha tea were calculated with yielding 

linear regression fit of y= 0.0002x + 0.0352 and R2 = 0.9263 (Fig. 3).  
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Figure 3. Gallic acid absorbance curve 

 

Figure 4 demonstrates the effect of sugar content on the total polyphenols of kombocha tea. It 

clearly shows that the content of total polyphenols is affected by the fermentation days and the 

amount of sugar. Sample K1 demonstrated a low total polyphenol because of less sugar content.  

The amount of polyphenol of K2 sample dropped after the third day, and then the increase in 

polyphenol was observed until 21th fermentation day. It is observed that total phenolics of 

kombucha tea increased with sugar content for samples of K3 and K4 until 8th fermentation 

days and then decreased significantly (Fig. 4). 

 

Table 1 summarizes the total phenolics of kombocha tea for all samples. The highest total 

phenolics was found to be 2476.5 mg/L on the 8th day of fermentation for K3 sample. Based 

on the data obtained, we may conclude that total phenolic and pH of all samples affected to 

sugar content and fermentation days. 

 

 

 

 

Table 1. Total phenolics (mg/L) of kombucha tea during fermentation days 

Days K1 K2 K3 K4 

2 114 1146.49 1387.5 1376.5 

3 246 1409.5 2179.5 1739.5 

5 737.5 490.01 1530.5 1398.5 

8 not measured 95.44 2476.5 1684.5 

15 not measured 796.03 342.5 1046.5 

21 not measured 1337.45 870.5 738.5 

 

 

y = 0,0002x + 0,0352

R² = 0,9163
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Figure 4.  The effect of sugar content on the total polyphenols of kombocha tea. 

 

CONCLUSION 

In the present study, four samples of Kampuchea tea which have various content of sugar were 

prepared. The effect of sugar content of kombucha tea on the pH and total phenolic substance 

was investigated. While the pH value of the tea increased with the amount of sugar of tea, total 

phenolics decreased with fermentation days. Sample K3 which is content 500 gr of sugar 

reached the highest polyphenol content in 8th fermentation day. It can be say the increase in the 

sugar content of tea has a positive effect on the phenolics and the inadequate sugar may cause 

the mold on the mushroom. 
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SYNTHESIS OF CONDUCTIVE POLY(O-ETHOXYANILINE)/TALC COMPOSITE 
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Absract 

Poly(2-ethoxyaniline) (POEA)/talc composite was prepared by chemical polymerization of 2-

ethoxyaniline in the presence of talc particles using ammonium persulfate (APS) as oxidant in 

an aqueous acidic (HCl) medium. The effects of the polymerization parameters such as the type 

of oxidant and APS/2-ethoxyaniline mole ratio on the conductivity and POEA amount of the 

prepared POEA/talc composite were investigated. The change of the microhardness properties 

of the composite was obtained by using Micro-Indentation analysis. Characterization of the 

prepared composites were performed by XRD (X-ray diffraction), TGA (Thermogravimetric 

analysis) and SEM (Scanning electron microscopy)  techniques. SEM micrographs exhibited 

that surfaces of talc particles were covered by POEA polymer. The increased microhardness 

property of the talc particles by the addition of the conducting polymer was examined by micro 

indentation analysis.    

                                                                                     

Keywords: Poly(2-ethoxyaniline), talc, composite, conductive polymer 

 

INTRODUCTION 

Conductive composites prepared with the conductive polymers and many different clay 

materials such as montmorillonite, kaolinite and bentonite have been widely used in various 

fields such as electrochromic device construction, electromagnetic protection materials and 

sensors (Azevedo et al., 2004; Duran et al., 2009). While the structure of the clay materials used 

for the preparation of the conductive composites are effective on the mechanical strength and 

thermal properties of the prepared composites, on the other hand the conducting polymer is 

used to impart the conductive property. Talc is a tri-octahedral 2:1 layer clay mineral and is 

used to increase the dimensional stability of final product in composites (Dellisantia et al., 

2009). Among the aniline derivatives o-ethoxyaniline is a ring-substituted derivative with the 

electron-donating substituent ethoxy group on the ortho-position of the amino-group (Hu et al., 

2017). The disadvantages such as difficult processability and poor thermal stability of 

polyaniline and its derivatives have been overcome by composites prepared with many different 

materials (He, 2005). From the literature many scientists have prepared composites with PANI 

and inorganic particles and resulted composites with improved properties such as physico-

chemical properties and thermal stability (Li et al, 2013; Hu et al., 2017). 
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In this study, it was aimed to prepare a conductive composite material with properties such as 

conductivity and high mechanical strength by the chemical polymerization of 2-ethoxy aniline 

in the presence of talc.  

 

MATERIALS AND METHOD 

 

Conductive (POEA)/talc composite was prepared by chemical polymerization of 2-

ethoxyaniline (OEA) in HCI solution of 1.0 M containing certain amount (1.0 ± 0.001 g) of talc 

particles. Firstly talc particles were suspended in the acidic solution, and then determined 

amount of OEA was added to the mixture. Finally, the polymerization was started after the 

addition of oxidant. The obtained green coloured composite was washed by distilled water and 

dilute HCl solution, respectively. It was dried at 50 oC under vacuum for 24 hours and then 

weighed. The POEA content of composite was calculated gravimetrically as shown in Equation 

1, 

 

POEA (%) = [(m-mo)/m] x 100,                                                                                                             [1] 

 

where mo is the weight of talc taken initially, m is the weight of composite after polymerization. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

In the experiments, the mole number of OEA was determined by taking into account the number 

of electrons that each oxidant received during the redox reactions.  

 

Change in the POEA content and conductivity of POEA/talc composite with the type of oxidant 

are given in Table 1. 

 

 

 

 

 

 

Table 1. Change in the POEA content and conductivity of POEA/talc composite with the type 

of oxidant 

Type of oxidant OEA/oxidant 

(mole/mole) 

POEA (%) Conductivity (S/cm) 

K2CrO4 3 20.89 2.51x10-7 

KMnO4 5 7.35 5x10-10 

(NH4)2S2O8 2 23.29 9.3x10-7 
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FeCl3.6H2O 1 9.57 1.02x10-8 

K2Cr2O7 6 24.14 3.72x10-7 

KIO3 6 46.48 5x10-10 

  

As seen from Table 1, although the POEA content of composite prepared with KIO3 oxidant 

was the highest (46.48%), the composite with the highest conductivity value could be prepared 

with ammonium persulfate (APS) as an oxidant. When evaluated in terms of conductivity, APS 

was preferred for the remainder of the study as oxidant. 

Figure 1 shows POEA content and conductivity of the composite prepared with changing mole 

ratio of APS/OEA between 0 and 2.0. The POEA content increased from 7.3% to 58.0% 

depending on the increasement in the oxidant/monomer mole ratio and it was observed that the 

highest conductivity at 3.36x10-6 S cm-1 was obtained, when the mole ratio of oxidant /monomer 

reached at 1. 
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Figure 1. The change in POEA content and conductivity of POEA/talc composite with 

(NH4)2S2O8/OEA mole ratio ([HCl]: 1,0 M; temperature: 20°C; polymerization time: 2 h) 

 

Characterization 

 

Figure 2a shows the XRD spectrums of talc, POEA and POEA/talc composite. XRD pattern of 

the composite is quite similar to the pristine talc. There is no shift is observed between the 

diffraction peak of the basal spacing (28.6o) of talc, so it is confirmed that POEA could not 

enter into the layers of talc. Since the large diffraction peak observed for POEA (2Ɵ≅24o) is 

also seen in composite structure in low intensity, it may be said that POEA is coated on the 

surface of talc particles and does not change the crystalline structure. The change in the 

indentation hardness (HIT) and the indentation modulus (EIT) of POEA/talc composite 
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containing different POEA contents are shown in Figure 2b. HIT and EIT values increased as the 

POEA content of the composite increased (up to 42.03%), but they decreased at higher values. 

This confirms the interaction between POEA chains and talc plays a binding role up to a certain 

value, but at higher yields the interaction between POEA particles which has low HIT and EIT 

is dominant (Anaklı and Çetinkaya, 2010). 
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Figure 2. a) XRD patterns of talc, POEA and POEA/talc composite b) Indentation hardness 

and elastic modulus for POEA/talc composites 

 

From the SEM micrographs (Fig. 3 (a-c)), POEA (Figure 3b), which is notable with the granular 

structures on talc surfaces similar to plate surfaces (Figure 3a), forms the thickened and more 

amorphous plate structures in the micrograph of the composite (Figure 3c). In this case, it can 

be said that the polymerization occurs on the surface of platelets, supporting the patterns with 

XRD. POEA, which is notable with the granular structures on talc surfaces similar to plate 

surfaces, forms the thickened and more amorphous plate structures in the micrograph of the 

composite. 

 

 
Figure 3. SEM micrographs of (a) talc, (b) POEA and (c) POEA/talc composite at 

magnification of 20.000× 

 

The TGA thermograms of POEA/talc composite, talc and POEA are given in Figure 4. The first 

mass loss up to 120 oC for composite and 110 oC for the POEA arise due to the removal of 

 (b) (c)      (a) 
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water. The second mass loss up to 210 oC for both composite and POEA polymer are due to the 

removal of volatile components such as the Cl-anion from the doping of POEA. The mass loss 

that begins after the second decay 210 oC for pure POEA depends on the decomposition and 

degradation of the polymer backbone. The composite showed a significant loss of mass caused 

by the disintegration of POEA polymer chains at 410 oC, while talc that is the main component 

of the composite showed thermal resistance up to 882 °C and the second component POEA 

began to the degradation process at 210 °C (Cheng et al., 2018). 

Based on these data, the talc has shifted the decomposition temperature of the POEA polymer 

to the high temperatures up to the 200 ° C. Thus, the thermal stability of the composite is among 

the components and can be said that POEA's thermal stability increases with the formation of 

composite structure. 

It is clearly seen that the thermal stability of the composite is between talc and POEA polymer. 

The composite loses 27% weight at 900 °C, while talc and POEA lose 6% and 91%, 

respectively, at the same temperature. It is seen that the thermal stability of the composite 

increases compared to POEA. 

 

Figure 4. Thermograms of (a) Talc, (b) POEA and (c) POEA/talc composite  

 

CONCLUSION  

In this study, the composite having the highest conductivity (3.36x10-6 S cm-1) were obtained 

with the polymerization of OEA on the talc surface at the conditions of 1 mole ratio 

(NH4)2S2O8/OEA for 2 hours at 20 oC. While the indentation hardness and elastic modulus 

values of the talc material could be measured as low values, they increased with the coating of 

POEA. SEM images and XRD spectrums clearly showed that POEA was coated on the surface 
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of the talc layers. Since higher microhardness values than POEA were reached with increasing 

amount of POEA, it was determined that talc and POEA components showed synergistic effect. 
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SOSYAL MEDYADA SEKÜLERLEŞME 

SECULARIZATION IN SOCIAL MEDIA 

Prof. Dr. M. Ali KİRMAN  

Hatay Mustafa Kemal University 

Özet 

Din ve toplum arasındaki karşılıklı ilişkiyi konu alan din sosyolojisi literatüründe son derece tartışmalı 

konulardan biri din ve sekülerleşme ilişkisidir. Türk toplumunda da sekülerleşme tartışmaları son on yıl 

içerisinde oldukça ilgi görmektedir. Toplum üzerindeki etkisi nedeniyle özellikle internet ve sosyal 

medya bu hususta araçsal bir önem taşımaktadır. Bu yüzden internet ve sosyal medya üzerinden 

yayınlanan videolar, akademik hayatının neredeyse tamamını sekülerleşme konusuna ayırmış biri olarak 

araştırmacının ilgisi çekmiştir. Bu bağlamda youtube üzerinden sekülerleşme ve sekülerizm anahtar 

kelimeleriyle arama yapılmış ve sosyal medyada yer alan 20 adet video seçilmiştir. Bu kayıtlar tekrar 

tekrar izlenmiş ve nitel araştırma metodolojisine uygun olarak içerik analizi yöntemiyle bir incelemeye 

tabi tutulmuştur. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bir tipoloji geliştirilmeye çalışılmıştır: “teolojik 

bakış” ve “sosyolojik bakış”. Buna göre ilk kategoride yer alan konuşmacıların önemli bir kısmı 

akademik bir kariyer sahibi olmadığı, akademik bir unvan taşıyanların ise alan dışından olup, 

sekülerleşme karşıtı görüşlerini ortaya koymuşlardır. Ancak zaman zaman üslup sınırlarını aştıkları da 

tespit edilmiştir. İkinci kategoride yer alan, yani hem akademik kariyer sahibi hem de alandan (sosyoloji, 

din sosyoloji vb.) gelen akademisyenler ise sayıca az olmakla birlikte aralarında bir takım görüş ve 

yaklaşım farklılıkları sergilediği gözlemlenmiştir. Bu kesim sayılarının az olması nedeniyle bu 

araştırmada kapsam dışı tutulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Din sosyolojisi, din, sekülerleşme, sosyal medya 

 

Abstract 

The relationship between religion and secularization is one of the most controversial issues in the 

literature of sociology of religion, which deals with the mutual relation between religion and society. In 

the Turkish society, the discussions about secularization have attracted considerable attention within the 

last two decades. Especially internet and social media have an instrumental function in this respect due 

to the influence on society. As a result, the videos broadcasted on the internet and social media have 

attracted the attention of the researcher who devoted nearly all of his academic life to secularization. In 

this context, firstly, 20 videos have been selected and watched repeatedly, have been subjected to a 

content analysis method, and finally a typology has been developed on the basis of these evaluations: 

“theological view” and “sociological view”. According to this, it is determined that a significant part of 

the speakers in the first category has not an academic career holder and that those carrying an academic 

title are out of the field and that their anti-secularist views sometimes rise in style. It is observed that 

academicians who are in the second category, i.e. both academic career and field (sociology, religion 

sociology, etc.) exhibit a number of views and approach differences among them. This category was 

excluded from the study because their number are few. 

                                                 
 Bu araştırma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 18.M.077 nolu Bireysel Araştırma fonuyla desteklenmiştir. 
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Keywords: Sociology of religion, religion, secularization, social media 

 

1. Giriş 

Son yirmi yıl içerisinde Türk toplumunda yoğun bir sekülerleşme tartışması yapılmaktadır: 

Türk toplumu sekülerleşiyor mu yoksa dindarlaşıyor mu? Bu sorunsal aslında Türk toplumunda 

din ve sekülerleşme ilişkisinin anlaşılması anlamına gelmektedir. Bu tartışmalara bilimsel bir 

cevap verebilmek için tartışmaya katılan tarafların iddialarını, tezlerini, argümanlarını, 

yöntemlerini ve yaklaşım biçimlerini yakından ele almak ve incelemek gerekmektedir. Fakat 

bunlardan da önce tarafların sekülerleşmeye nasıl baktıklarını ve nasıl tanımladıklarını tespit 

etmek çok daha önemlidir. Bir diğer ifadeyle, yapılan tartışmalarda bir netice alınabilmesi için 

öncelikle son yıllarda sıkça kullanılan seküler, sekülerleşme, sekülerizm vb. kavramların ne 

olduğu ve ne olmadığı hususunda ciddi bir kavram kargaşası olduğu gözlenmektedir.  

Bu bağlamda sekülerleşme kavramı çoğu zaman bilimsellikten uzak ve önyargılı bir şekilde 

ideolojik ve pejoratif anlamlar yüklenerek kullanılmaktadır. Sekülerleşme ile ilgili olarak 

“dinsizleşme”, “ateistleşme”, “ahlaksızlaşma”, “laikleşme”, “sekülerizm” ya da “laisizm” 

anlamına gelecek kullanım şekilleri yanlış olmakla birlikte hem akademide hem de yayın 

organlarında yer almaya devam etmektedir (Kirman, Ertit 2019:2). 

Türk toplumunda yapılan sekülerleşme tartışmalarında tarafların sekülerleşmeyi ele alma ve 

tanımlama biçimleri üzerine yapılmış bir araştırmada (Ertit, 2017), “din (İslam) merkezli” ve 

“metafizik merkezli” olmak üzere iki farklı sekülerleşme kavramının kullanıldığı tespit edilmiş, 

bir anlamda ikili bir tipoloji yapılmıştır. Yazara göre din merkezli tanım, sekülerleşmeyi 

“dinsizleşmek” ya da “İslam-dışılık” olarak kodlarken, metafizik merkezli tanım ise 

sekülerleşmeyi süreç içerisinde metafizik alanın (din, dinimsi yapılar, halk inançları, batıl 

inançlar vb.) toplumsal gücünün azalması olarak anlamaktadır (Ertit, 2017:297). Bu ikili 

tipolojinin oldukça yararlı olduğu açıktır. Ancak daha ziyade akademisyenlerin çalışmalarına 

atfen yapılan bu tipolojinin daha da geliştirilmesi veya bu konuda yeni tipolojilerin yapılması, 

ilgili literatüre katkı sağlayacaktır. 

2. Yöntem 

Sosyal bilimsel her araştırma ve incelemede uygun bir yöntem ve teknik kullanılır. Bu 

çalışmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan içerik analizi tekniği uygulanmıştır. 

Bilindiği gibi içerik analizi, “özgün bir metni anlamak, yorumlamak ve bazı çıkarsamalarda 

bulunmak amacıyla metnin orijinalliğini ve içeriğini bozmadan nesnel sistematik yollarla sınırlı 

bir şekilde, özet halinde çözümlenmesi şeklinde yapılan bir yöntem”dir (Kirman 2016:141). 

Bilindiği gibi içerik analizi genelde iki yolla yapılır: “metin analizi” ve “söylem analizi” 

(Bilgin, 2014). Söylem analizi, incelenen sosyo-kültürel konulara eleştiri yönü ağır basan bir 

yaklaşım sergiler (van Dijk, 1985:352).  

Sosyal medya ve sekülerleşme başlığını taşıyan bu çalışmada sosyal medyada paylaşılan görsel 

video ve ses kayıtları söylem analiziyle incelenmiştir. Türk toplumunda son on yıl içerisinde 

oldukça ilgi gören sekülerleşme tartışmalarının internet ve sosyal medya üzerinden de 
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sürdürüldüğü gözlenmektedir. Bu yüzden internet ve sosyal medya üzerinden yayınlanan 

videoların, ses ve görüntü kayıtlarının ve hatta paylaşımların da incelenmesi önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda sekülerleşme ve sekülerizm anahtar kavramıyla yapılan tarama 

sonucu 20 adet video ve ses kaydı seçilmiştir. Bunlar tekrar tekrar izlenmiş ve söylem analizi 

yoluyla incelemeye tabi tutulmuştur. Yapılan ön araştırma ve inceleme neticesinde 

sekülerleşme tartışmasına katılan tarafların kimlikleri, bilgi birikimleri, bakış açılarına, konuya 

yaklaşım tarzlarına göre değerlendirildiğinde iki ideal tipten oluşan ikili bir tipolojinin ortaya 

çıktığı söylenebilir: “sosyolojik bakış” ve “teolojik bakış”. Birinci kategori, akademisyenlerden 

oluşmaktadır, ancak tartışmaya katılanlar arasında diğer kategoriye göre sayısal olarak azınlık 

konumundadır. İkinci kategori ise akademi dışından gelenlerden oluşmaktadır. Bu kişiler 

arasında bilimsel bir kimlik taşıyan küçük bir azınlık olsa da, daha ziyade dini bir kimlikle 

tanınma çabası içerisinde oldukları, belli bir topluluğa, cemaate hitap ettikleri görülmektedir.  

Bu araştırma ikinci kategorinin incelenmesiyle sınırlandırılmıştır. Sosyal medyada 

sekülerleşme konusu ele alan 20 adet ses ve görüntü kaydının incelenmesi neticesinde 12’sinin 

sekülerleşmeye karşı dinî açıdan yaklaşan, dolayısıyla teolojik bakışı temsil eden şahıslara ait 

olduğu tespit edilmiştir. Bu şahıslardan 5’i üniversitede görev yaptığı için akademisyen 

kimliğine sahiptir, 7’si ise akademi dışındandır. Akademisyen kimliği taşıyanların 3’ü profesör, 

2’si doktor öğretim üyesidir. Akademi dışından olanların 2’si müftü, geri kalanlar ise vakıf, 

dernek, cemaat gibi sivil oluşumlara mensup veya bu tür organizasyonlar tarafından düzenlenen 

programlarda konuşma yapanlar kişilerden oluşmaktadır. 

3. Bulgular ve Yorumlar 

Akademik bir kimlik taşıyanlardan bir profesör, sekülerleşmeyi dünya ve dünya hayatına 

yönelme olarak anlar ve dünya hayatının zemmedilmesi ile ilgili ayet ve hadislere referansla 

görüşlerini açıklamaktadır. Aynı şekilde bir doktor öğretim üyesi de sekülerleşmeyi 

dünyevileşme olarak anlar. Dünya kelimesinin etimolojisine girerek (dena, yednu) aşağılık, 

adilik anlamı olduğunu belirtir; görüşlerini desteklemek için ayet ve hadislerden örnekler verir. 

Bir diğer profesör de sekülerleşmeyi dünyevileşme olarak tanımlar, ancak daha eleştirel ve sert 

bir üslup kullanır. Ona göre sekülerleşme yalnızca bu dünyaya odaklanmadır. Bu da genelde 

kendisini makam, mevki tutkusu olarak tezahür eder. Sekülerleşme tefessüh ve tamahkârlığa 

sebebiyet verir. Bu profesör, dünya kelimesinin etimolojisine girer ve oradan da dünya 

hayatının yakın ve kısa olduğunu, değer boyutunun çok düşük, basık ve ölümlü olduğunu ifade 

eder. Ona göre, önce sekülerleşme sonra laikleşme gelmektedir. Laiklik de dinsizlik demektir. 

Zira “Laik sistemin özü, Kuran ve Sünnet’in devre dışı bırakılmasıdır.” 

Üçüncü profesör, akademisyen olmakla birlikte farklı bir yaklaşım sergiler. Batı dünyasında 

sekülerleşmenin teodise sorunundan kaynaklandığını belirtir. Ona göre sekülerleşme süreci 

deistikleşmedir. Hümanizm insanda meknuz olan cüzi iradenin kullanılması, kahhar külli 

iradenin hiçe saydığı cüzi iradenin kullanılması, cüzi iradenin külli iradenin önüne geçmesidir. 

Bu profesör “Büyüsü Bozulan Dünya” adlı konferansta sekülerleşmeyle ilgili şu açıklamaları 

yapar: 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
488 

Modernleşmenin özel adı sekülerleşme, sekülerleşmenin özel adı Protestanlaşma veya 

Yahudileşme. Çünkü bunun da yani Protestanlaşma ve Yahudileşmenin özel adı da kapitalistleşme. 

Hepsinin de genel adı yozlaşma.  

Akademisyen kimliği taşımakla birlikte sosyal bilimlere ve sosyal bilim mantığına bir anlamda 

maksadını aşan ifadeler kullanan bir doktor öğretim üyesi de sekülerleşmeyi dünyevileşme 

olarak ele alır ve eleştirel bir tavır sergiler, sekülerleşme tartışmalarında sıkça anılan Max 

Weber’i zikreder. Ancak yaptığı atıf, Weber’in sekülerleşme teziyle doğrudan alakalı değildir. 

Akademi dışında olan bir konuşmacı bir radyo programında yaptığı söyleşide sekülerleşmeyi 

dünya hayatına yönelme olarak anlar. Müftü sıfatı taşıyan iki konuşmacı da, sekülerleşmeyi 

dünya ve dünya hayatına yönelme olarak anlamaktadır. Aynı şekilde bir diğer konuşmacı da 

dünya kavramını izah ederek meseleye yaklaşır; ancak onun konuşması esnasında sadece 

sosyolojik değil, dini kavramlar da yanlış kullanılıyor, aynı yanlış telaffuz birkaç kez 

tekrarlanır. Bir diğer konuşmacı da sekülerleşmeyi dünyevileşme olarak ele alır ve eleştirel bir 

yaklaşım sergiler ve kendi görüşünü desteklemek için hadis kitaplarında dünya hayatını 

zemmeden rivayetleri zikreder. Ona göre dünyevileşmek bir düşkünlüğün, dünyayı 

benimsemenin, sevmenin, kucaklamanın, tırnak içinde aslında ondan razı olmanın sonucudur. 

Sosyal medyada yayınlanan sekülerleşmeyle ilgili video ses kayıtları üzerinde yapılan söylem 

analizinden anlaşıldığı kadarıyla sekülerleşme konusunda kavramsal bir bilgi kirliliği söz 

konusudur. Akademisyen kimliği taşıyanlar kısmen istisna edilebilirse de sekülerleşme 

konusunda görüş beyan edenlerin söylemlerinden anlaşıldığı kadarıyla herhangi bir araştırma 

yapılmamış, dolayısıyla konu neredeyse hiç anlaşılmadan harcıâlem bilgilerle ele alınmıştır. 

Zira bir konuşmacı hariç sekülerleşme literatürüne atıf yapılmamıştır. Konuyla ilgili herhangi 

bir sınırlandırma da yapılmamıştır. Sosyolojik bakış ihmal edilmiş, mesele dinci/teolojik bir 

bakış açısıyla ele alınmıştır.  

Bu bakış sahibi olanların büyük çoğunluğu sekülerleşmeyi dünyevileşme olarak anlamaktadır. 

Oysa sekülerleşme iki yönlü bir kavramdır: zaman ve mekân. Bir diğer ifadeyle sekülerleşme 

kavramı, hem zaman hem de mekân gerçeğine işaret eder (Kirman 2005:51); dolayısıyla 

dünyevileşme kavramı ile tam olarak anlatılamaz. Zira dünyevileşme, kavramın sadece bir 

boyutu olan mekânı ifade eder. Dolayısıyla sekülerleşmeyi dünyevileşme kavramıyla ifade 

etmek eksik ve yetersiz kalmaktadır. Aynı şekilde sadece çağdaşlaşma kavramıyla karşılanması 

da yetersiz kalmaktadır (Kirman 2005:52-3). 

Burada iki nokta tekrar vurgulanmalıdır. Birincisi, sekülerleşmenin son noktası İslam’ın terk 

edilmesi, dinsizleşmek ya da ateistleşmek demek değildir. 

1. Sadece birisi Weber’e atıf yapıyor ama bu atıf da konuyla zoraki bir ilgi kurmaya yöneliktir.  

2. Yapılan söylem analizi neticesinde konuşmacıların ifadeleri, sekülerleşmenin ne olduğunu 

anlama konusunda ciddi bir gayret ve çaba gösterilmediği izlenimi uyandırmaktadır. 

3. Dünyevileşme kelimesinden hareketle dünya hayatı adi, aşağı görülerek acımasızca 

eleştirilmektedir. 

4. Akademi dışından olan sadece iki kişi dünyanın kabul edilebilirliğine vurgu yapmıştır. 
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5. Sekülerleşme dinsizlik değildir. Ancak din ile mesafeli bir duruştur. İlahi olan ile olmayan 

ayrımı yapar. Bu da dinin anlaşılması ve yaşanması için son derece önemlidir. Bir diğer ifadeyle 

din ve sekülerleşme birbirini etkileyen, birbirini besleyen ve karşılıklı ilişki halinde olan 

olgulardır. Dinin olduğu yerde sekülerleşmeden söz edilebilir. Bilindiği gibi din insanlık tarihi 

kadar kadim ve köklü bir olgudur. Bununla birlikte dinin dünyaya ve insana teması, yani 

hiyerofani anlamında dindışı ile bağlantılı olarak seküler ve sekülerleşme de modern zamanlara 

özgü olmayan, insanlık tarihi boyunca izi sürülebilir olgulardır (Durkheim 2008). Bir diğer 

ifadeyle, ‘seküler’, din kadar kadim bir meseledir ve “dinin olduğu yerde sekülerlik hep vardır” 

(Kirman 2007). Bir diğer ifadeyle, ancak dinin belli bir kapsama alanının olduğu, dindarların 

var olduğu ve hüküm sürdüğü yerde veya toplumda sekülerlikten söz edebiliriz (Dellaloğlu 

2019:36). 

6. Sekülerleşme ahlaksızlık değildir. Tam tersine gerek dinin samimi bir şekilde yaşanması için 

(An-Na’im, 2008:1) ve gerekse de din açısından en büyük ahlaksızlık olan dinin istismar 

edilmesine/din istismarına karşı en büyük güvencedir. Kuran-ı Kerim’e göre Şeytan’ın en 

büyük stratejisi olan insanı “Allah ile aldatma” veya insanın yaptığı ibadetlere güvenerek 

kendini diğer insanlara karşı üstün ve ayrıcalıklı görmesine (31/Lokman 33; 35/Fatır 5; 

107/Maun 1-7) karşı bir tampon görevi görmektedir. İnsan-insan ilişkisinde en önemli unsur 

“insanlık”, yani “iyi muamele”dir (15/Hicr 85). “Din muameledir.” Türk toplumunda bu gerçeği 

ifade etmek üzere kullanılan şu söz anlamlıdır: “İbadetini Allah’a göster, bana insanlığın 

lazım.”  

5. Sonuç 

Türkiye’de genelde din ve toplum ilişkisi, özelde de din ve sekülerleşme ilişkisi üzerine bir 

tartışma yapmanın halen bir takım zorlukları söz konusudur. Her şeyden önce din ve 

sekülerleşme olguları oldukça karmaşık olmakla birlikte kendilerini ‘dindar’ veya ‘seküler’ 

olarak tanımlayan kişilerin de kültürel sermayeleri itibariyle karşıdakine empati ile bakarak 

sağlıklı bir tartışma yapabilmesi oldukça zor görünmektedir. Bu zorluğun aşılabilmesi için her 

şeyden önce kavram karmaşasının giderilmesi gerekmektedir. Bunun için de din ve 

sekülerleşme olgularına önyargılı yaklaşılmaması büyük bir önem arz etmektedir. Böyle bir 

yaklaşımın iki asrı aşkın bir zamandan beri modernleşme tecrübeleri yaşayan modern 

Türkiye’de dinin konumunu ve fonksiyonlarını anlamak, din ve sekülerleşme ilişkisinin nasıl 

bir seyir izlediğini gözlemlemek açısından oldukça önem arz ettiği söylenebilir.  
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Abstract 

While some of the behaviors of people living in society are accepted and approved as normal, 

some of them are considered abnormal and not approved. In this study, behaviors in the 

category of abnormal behaviors in many societies are examined. Abnormal behaviors are quite 

wide. The most concrete of these are legally defined as crimes. However, there are other 

behaviors that the law does not define as a crime, which are not endorsed by society and are 

called deviant behaviors. In order to clarify crime and deviant behavior, acts such as theft, 

murder, armed assault, assault, drug use are defined as criminal offenses by law and subject to 

legal penalties. On the other hand, lying, smoking and alcohol and drug use, suicide, 

unauthorized use of the property of the friend, not entering the classes, being late for class or 

not showing the teacher, not showing interest to the patient, the patient behaving disrespectfully 

to the doctors are examples of deviant behaviors. These are defined as examples of a deviations 

an, which are considered to be contrary to social and cultural norms in general and lead to social 

disintegration in almost every society. 

The deviant behaviors that are the subject of this study can be seen in almost any type of society. 

In other words, in many developed or developing societies, there is a problem of violent and 

aggressive behavior. Especially in recent years, it has been observed that these behaviors have 

increased significantly for occupational groups. In recent years, the Turkish society, which has 

made a significant progress in the way of modernization, has seen a growing number of violent 

and anti-social behaviors towards healthcare workers, especially doctors and nurses. In order to 

prevent such behaviors, first of all, it is necessary to focus on the types and causes and to make 

researches. In this study, such behaviors are examined in terms of the violent and deviant 

behaviors towards healthcare professionals in Turkish society. 

It is possible to foresee the problems that may arise when the crime, violence, aggression and 

deviant behaviors that disrupt the social life emerged, who is predisposed to such behaviors, 

which conditions triggered them, and the problems that may arise when the violence continues 

and is important. This research, which has emerged as a result of the search for answers to such 

questions, has been conducted in accordance with the qualitative research methodology. 

Sociology and psychological theories are frequently used in this study which is based on the 

analysis of data obtained by a health care worker and a sociologist academician. 

 

Keywords: Violence, deviant behavior, healthcare professionals, sociology, psychology 
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1. Conceptual Explanations 

Under this heading, crime, violence, perversion, aggression and perverse behaviors will be explained. 

1.1. Crime 

The crime, which is as old as the history of humanity, is defined as any action that is explicitly 

prohibited in law and foresees a penalty in return (Dolu 2012: 3). Behaviors such as theft, 

manslaughter, extortion and drug use are classified by law and subject to legal penalties. The crime, 

which is defined as legally prohibited and dangerous for the society and punishes criminal sanctions, 

is seen as a social problem which, in sociological sense, disrupts the existing network of relations 

between groups and institutions in society and breaks the bond of solidarity between the groups and 

thus undermines the social structure. 

Durkheim describes the crime as the act that violates a prohibition or ban, or directly contradicts the 

common consciousness “(Durkheim, 1985). According to him, crime is a sociological act prohibited 

by collective consciousness (Aron 1986: 319). In this case, crime is considered to be an action, non-

moral, which invalidates the importance of the work accepted by the common consciousness of 

society and does not respect labor. From Durkheim’s point of view, crime should be considered 

normal because it is an inevitable and common phenomenon that is frequently seen in every society 

(Cohen and Machalek 1994). Crime is punishable by the community because it means that a rule set 

by society is ignored (Durkheim, 1985). The punishment is a kind of reaction against crime. 

There are three basic and up-to-date data sources on the amount of crime, geographical, social and 

demographic distribution: police records, court records and prison records. These are the official 

statistics held in crime (Hail 2012: 4). 

1.2. Violence 

In the “Violence and Health in the World Report” prepared by the World Health Organization, 

violence is the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another 

person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in 

injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation. (WHO, 2002) According to this 

report, violence occurs in three ways: Violence towards oneself, Interpersonal Violence and Violence 

against Society. According to the report, violence is often deliberate; and has consequences such as 

injury, death, psychological harm, developmental retardation and withdrawal; even though it does not 

physically damage it, the threat is a violent behavior; intentional abuse of power is violence too. 

Aggression can be defined as behavior that intended to harm another person. 
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References: WHO Violence and Health Report 2002 

Violent behaviors can be grouped under three headings: verbal / psychological, physical and sexual 

violence. 

Physical violence involves the application of physical force against a person or group, causing 

physical, sexual or psychological harm to them. Behaviors of this type of violence show a 

characteristic that varies from being pushed up to causing injury and death (Akyön, 2008). Verbal 

violence such as defamation, denigration, reprimand, humiliation, threatening, denigrating, 

denigrating or damaging the individual are considered as verbal violence. Psychological (emotional) 

violence is to create deliberate pressure on a person or group, including physical threat, that may harm 

their physical, mental, spiritual, moral or social development, including physical intimidation (threat). 

This type of violence includes verbal violence, mobbing / intimidation, sexual harassment and threats 

(ILO / WHO 2003). 

Physical: Any inappropriate contact, holding, hitting, punching, pushing, impeding, blocking one’s 

movement, stalking, lethal injury, death 

Verbal/Psychological (emotional): Insulting, swearing, threatening (verbal or written), mobbing, 

rebuking and humiliating an individual 

Sexual: It includes behaviors of individuals with physical, psychological, verbal, gestures or body 

language, written and visual materials of attacking the person and causing him/her to be afraid, 

humiliated, embarrassed and make him feel offended. Sexual violence types include sexual content, 

physical contact with sexual intentions, exhibitionism, all kinds of sexual intercourse or rape and 

forced prostitution (ILO / WHO 2003). 

1.3. Deviance 

Behaviors that do not comply with the norms or values adopted by the majority of members of a 

group or community or society are considered as deviance. For example: drugs and alcohol addiction, 

terrorism, suicide, sexual perversions. Deviant behavior is also a crime in the form of violating a law 

principle; misconduct in the form of infringement of minor legitimate standard or failure to fulfill 

responsibilities, also a sin in the form of violating religious law (Kirman 2016: 256-7). 
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In parallel with the increase of deviant behaviors that damage social norms in societies, a new research 

field has emerged with the name of Sociology of Deviance. This discipline, which is a sub-branch of 

sociology, attracts more and more attention with its rich research field. Durkheim’s work is 

considered as a starting point in the analysis of contemporary crime and heresy (Cohen and Machalek 

1994). The deviance studies, which were a very popular and productive area of discussion in the late 

1960s and 70s, were largely institutionalized since the 1980s. As a result of researches, some 

definitions have been made in order to understand deviant behaviors. According to this, if individuals 

do not know that deviant behavior is deviance, and they do not want to be recognized as heretics, this 

is the primary deviance. Individuals continue to do so even though they know that deviant behavior 

is known as deviance in society. This is called as secondary deviance. (Kirman 2016: 257). 

2. Theoretical Explanations of Violence 

Social psychology is a sub-branch of psychology and it is a discipline that scientifically investigates 

issues such as how people perceive themselves and others, how they explain behaviors, how attitudes 

are shaped, interpersonal relationships, and the effects of the group on behavior. Therefore, the 

relationship between individuals and between groups and the relationship between violence, 

aggression and antisocial behavior are also among the subjects of Social Psychology (Taylor et al., 

2007). 

Obviously, the origins of aggressive and violent perverse behaviors are known to extend to 

adolescence and development (Olweus, 1979). 

Theories about violence there are three main theories suggest that violence is a rather complicated 

behavior (Al et al., 2012). 

1. Biological Theory: According to this theory which is biologically based on criminal behavior, some 

people are prone to violence with neurological, genetic and hormonal aspects.  

2. Social Learning Theory: According to this theory, crime, violence and aggression are learned 

behavior like the other behaviors. For example, a person has experienced of violence in an 

authoritarian environment is provoked by his anger with a stimulus in similar environments, or that 

those who have been subjected to violence in past life can continue their violent behavior in their 

lives. 

3. The Theory of Injury-Aggression: Here is a response to an injury caused by the failure to fulfilled 

of severe expectations; it explains the nature of the violent behavior in hospitals. 

Krech and Crutchfild (1967: 81-2) suggested that biological and psychological structure, physical 

environment and, more importantly, social environment are the potential blocking factors in the 

individual. The implication and reinforcement of social learning theories reveals the importance of 

family life. It is important that parents are trained, practiced, and provided access to experts who 

support their problems. Cognitive theories deal with situations and conditions that facilitate or prevent 

the emergence of violence and criminal behavior (Anderson and Bushman, 2002). 

 

3. Workplace Violence 
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The violence in a society has a close relationship with the sociocultural environment. It is related to 

the cultural structure that violence action and its species are the source of problems in the society or 

accepted as a solution. According to researches, there is a significant increase in the level of violence 

and aggression in the workplace in almost all societies around the world in various occupational 

groups (Salminen, 1997; Schulte at al. 1998; Pemberton at al. 2000; Howard, 2006). Apparently, 

violence in the workplace seems to have become a global problem. 

The workplace violence includes any incidents of physical or psychological harm to the employee, 

such as abuse, assault or rape, by persons or persons during work-related situations (Warshaw and 

Messite 1996; Wiskow 2003). 

In the working environment, which is one of the areas where there is a high risk of violence, 

employees, colleagues, subordinates and the people they serve (customers, patients, etc.) are in 

constant interaction. This intense interaction and communication can cause undesirable situations 

such as violence in the workplace. 

Violence in the workplace is dealt with in different ways according to the source of the violence and 

the way it is formed. According to the typology developed by the California Safety and Health 

Administration (1995), workplace severity can be examined in four ways: 

1. (Intend on crime): The main objective of this type of violence, which is not related to the 

organization and which is carried out by individuals from outside the workplace, which includes 

intentional criminal acts, is cash and valuable things. It is a way of resorting to violence by intent on 

crime. 

2. (Consumer to worker): This includes physical and / or psychological attacks by a client / patient 

and / or a relative of the patient. All occupational groups frequently associated with people, especially 

health professionals, teachers, social workers, are more at risk.  

3. (Worker to worker): This type of violence by an employee or employer working in the same 

institution against the other employee includes former or existing employees who are violating their 

superiors, colleagues, colleagues, subordinates and other personnel.  

4. (Interpersonal relations): Violence incurred by the employee who is exposed to violence from 

outside the workplace reflects this incident to the workplace. Rather, it is the reflection of domestic 

violence to the workplace (Karaağaç, 2014; Yeşilbaş, 2016:45-6). 

Direct Effects of Violence 

Minor or major physical injuries 

Temporary or permanent physical disability 

Psychological trauma 

Death 

Indirect Effects of Violence 

Low worker morale 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
496 

Increased job stress  

Increased in worker turnover 

Reduced trust of management and co-workers 

A hostile work environment 

4. Violence in Health 

Violence against health care workers is both a national and a global problem. Violence in health care 

institutions is more than other public institutions, and it is scientifically proved. According to the 

International Labor Organization’s Occupational Violence report, 25% of the violence is seen in the 

health sector. Violence in health care institutions is defined as any threat, health abuse, mobbing, 

physical assault and sexual assault that are applied by patients, relatives or other individuals (Saines, 

1999). 

Hospitals and other health institutions established to provide health services to people have become 

increasingly risky and even dangerous environments for health workers. However, the purpose of the 

doctors and the other healthcare workers who help and treat the people, it is of great importance to 

work in safe conditions and to reduce the risk of possible violence for them. 

 

Both the rapid changes in health care and the shortcomings in legal practices leave gaps in preventing 

violence and ensuring worker safety (Annagür, 2010: 162). In addition to legal gaps, the lack of 

security measures taken in the hospital environment and the cases of violence that occur with the help 

of visual and written media every day, cause the problem of trust in health workers (Yiğitbaş and 

Deveci, 2011). 

Research shows that patients’ relatives as well as patients use violence against health workers and 

verbal violence is more common than physical violence (Ayrancı at al. 2006). It is also noteworthy 

that most of the health workers exposed to violence are women (Elliott, 1997; Winstanley and 

Whittington, 2004). In this context, it can be stated that nurses are victims of violence. 

Many factors are known to be effective in increasing the rate of violence against health workers. First 

of all, the physical condition, capacity and lack of staff of health institutions can make health workers 

vulnerable to professional violence. Another factor is that health care professionals are in direct 

contact with many patient profiles and patients who are under stress due to pain or illness, whose 
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emotional state is unstable (ILO, 2002). In addition, health personnel may occasionally have to 

provide care in secluded areas, such as during diagnostic or therapeutic interventions. On the other 

hand, emergency services and ambulance team must intervene in times of disaster and in cases of 

violence and accident. Patient visits in hospitals are irregular and unlimited. 

5.1. Prevalence and Characteristics of Violence in Health 

The common finding of studies on violence in health in Turkey and abroad is the fact that the violence 

in the health sector is much more than the other workplaces and is recorded less. Studies have shown 

that 50% if verbal and physical assault incidents perpetrated by patients against nurses were never 

reported in writing.  Most of the healthcare workers perceive that the incidents were part of the job 

and that reporting would be unhelpful. It is stated that since there are deficiencies and obstacles in 

reporting the violence in the workplaces, the actual frequency is unknown and is limited to the 

reported cases only. Research shows that patients’ relatives as well as patients have used violence 

against health workers and verbal violence is more common than physical violence. It is also 

noteworthy that most of the health workers exposed to violence are women. 

In a study conducted in Canada, the frequency of emergency service employees being exposed to 

violence at any time is 60%; 76% of employees are exposed to verbal violence and 86% to physical 

threat or attack. In the same study, 73% of the participants fear of patients because they are exposed 

to violence, 49% participants are recognized by patients, 74% of them have less job satisfaction and 

67% of violence victims have reported violence; some of them had a job change 

In a study conducted in the UK, it was stated that the majority of those who were exposed to violence 

were women, 23% had received behavioral threats by patients, 15.5% had received behavioral threats 

by their relatives and the physical attack rate was 20%.  

In ENA 2007 Violence Study, more than half of emergency nurses report experiencing physical 

violence on the job, including as being “spit on,” “hit,” “pushed or shoved,” “scratched,” and 

“kicked.” One in four has experienced such violence more than 20 times in the past three years. Just 

as alarming, one in five nurses have experienced verbal abuse more than 200 times during the same 

period. 

In Emergency Department Violence Surveillance (EDVS) Study, 95.9% of emergency nurses 

believed that the level of workplace violence in their emergency department had remained the same 

or increased over the past year. 38.5% of workplace violence incidents occurred while the nurse was 

triaging a patient. 76.9% of workplace violence incidents occurred in a patient’s room. 26.6% of 

emergency nurses had considered leaving their department for another unit or leaving the hospital all 

together due to the level of violence. 

If we look for the researches in Turkey; 

In a study by Aytaç et al. 55.3% of doctors and 55.2% of nurses were exposed to any type of violence. 

In his study of Alçelik and friends for health care workers in Turkey, 60.3% of nurses is reported that 

affected by the violence. 
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In another study conducted in Adana, it was revealed that 68.5% of the nurses had verbal abuse during 

the working hours, 47.8% had verbal threats, 10.5% had verbal sexual abuse, 16% had been 

physically assaulted.  

Gökçe and Dündar reported that 90% of the nurses were affected by violence in the study conducted 

in Samsun Mental and Nervous Diseases Hospital. 59.4% of the participants were verbal and 26.5% 

were affected by verbal and physical violence. 

5.2. Who is at risk? 

In general, anyone who works in a hospital or healthcare setting are at risk but specifically nurses and 

doctors because they have the most direct contact with patients and relatives of patients. Nurses, 

physicians, paramedics and emergency response personnel, hospital safety, security officers, social 

workers and other healthcare providers. 

5.3. Where it Occurs? 

Emergency departments, waiting rooms, observation rooms, psychiatric wards, intensive care units, 

geriatric units, outside of the facility (parking lots) 

5.4. Risk Factors 

Working with unstable people (e.g. People who are under the influence of alcohol or drugs, have a 

history of violence or diagnosed as psychotic), insufficient physical condition of health institutions. 

working when understaffed or alone, overcrowded waiting rooms, long waits for the service, 

inadequate security, unrestricted visiting hours, transporting patients 

6. Recommendations for the Prevention of Violence in Health 

There are three types of recommendations 

Prevent   (pre-event) 

Respond (event) 

Report    (post-event) 

Measures and measures to be taken to prevent violence against health workers working in health 

institutions can be listed as follows: 

1. Active implementation of the regulations made by the Ministry of Health and informing the 

employees such as application of white code, notification process and legal aid, application to 

employee rights and security unit, employee training, risk assessment and security measures 

2. Making institutional arrangements: All health institutions should add violence prevention programs 

to their systems. Physical conditions in hospitals should be improved. All kinds of physical conditions 

related to security should be provided in hospitals. In order to reduce discomfort during waiting, 

patients should be provided with materials such as TV, magazines, newspapers in their halls. 

3. Making arrangements in educational institutions 

4. Empowerment of victims of violence. 
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REKABET ORTAMINDA BEYRUT SAHİLİNDEN ART ALANLARINA ULAŞIM 

AĞLARININ GENİŞLETİLMESİ 

Dr. Şeyma DERECİ 

Trakya Üniversitesi  

Özet 

Beyrut Limanı daha önceleri Doğu Akdeniz kıyısında küçük bir sahil kasabası olmasına karşın XIX. 

yüzyıldan itibaren uluslararası bir ticaret limanı olarak ön plana çıkmaya başlamış ve Osmanlı’nın 

son yüzyılında İstanbul, İzmir, Selanik, İskenderiye gibi Akdeniz limanlarından sonra, Osmanlı’nın 

ticaret hacmi en yüksek limanlarından biri haline gelmiştir. Hatta Suriye ve Lübnan kıyısındaki 

limanlar arasında birinci sıraya yükselerek bölgenin önemli bir politik merkezi haline gelmiştir. 

Avrupa ve Doğu Akdeniz sahilleri arasında yük ve yolcu gemilerinin Beyrut Limanı’na daha sık 

uğramaya başlamaları ve ticaret hacminin gittikçe büyümesi Avrupa ile karşılıklı ilişkileri arttırmış, 

buna bağlı olarak Beyrut’un art alanından ve verimli tarım havzalarından Avrupa ekonomisinin 

merkez bölgelerine hammadde akışını ve karşılığında Avrupa’da üretilen mamul ürünlerin iç 

bölgelere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için Beyrut Limanı’nın art alanı ile 

bağlantısının kurulması ve iyileştirilmesi gerekmişti. Dolayısıyla Beyrut Limanı’nı Şam’a ve iç 

bölgelere bağlayacak şose yol ve demiryolu gibi ulaşım ağları kurulmuştu. Fakat art alanları limanlara 

bağlayacak demiryolları yapımı hususunda özellikle İngiltere ve Fransa arasında bölgede demiryolu 

imtiyazlarını elde etmek ve kendi nüfuz alanlarındaki limanlara yönlendirmek için bir rekabetin söz 

konusu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla çalışmamızda XIX. yüzyılda bölgede Osmanlı 

egemenliğinin sürdüğü dönemde Beyrut Limanı’nın uluslararası bir ticaret limanı olarak gelişmesiyle 

birlikte verimli tarım alanlarına uzanan ulaşım ağlarının kurulması için bir rekabet alanına dönüşmesi 

ve bölgede yaşanan rekabetin boyutları incelenecektir. 

 

Anahtar kelimeler: Beyrut, Osmanlı, ulaşım, demiryolu 

 

THE EXPANSION OF TRANSPORT NETWORKS TO ITS HINTERLAND FROM THE 

COASTLINE OF BEIRUT IN THE STAGE OF COMPETITION 

 

Abstract 

The Port of Beirut had started to come to the forefront as an international trade port from the 19th 

century onwards, for all that it was a small coastal town on the eastern Mediterranean coast in earlier 

centuries. In the last century of Ottoman Empire, besides the Mediterranean ports such as Istanbul, 

Izmir, Thessaloniki and Alexandria, it became a port of the Ottoman Empire that had the highest trade 

volume. It has even increased to the first rank among the ports on the coast of Syria and Lebanon and 

has become an important political and economic center of the region. The fact that freight and 

passenger ships between the European and Eastern Mediterranean coasts began to visit the port of 

Beirut more often and the growth of trade volume increased the mutual relations with Europe and in 

this context it needed to been established and improved of the connection to hinterland form the port 

of Beirut, in return, in order to deliver the products coming from Europe to the inner regions quickly 
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and reliablyin return, and the flow of raw materials from the hinterland of Beirut and the fertile 

agricultural basins to the central regions of the European economy. Consequently, the transportation 

networks such as highway and railways that connect the Port of Beirut to Damascus and the inner 

regions were established. However, it is seen that there is a competition between the England and 

France for the construction of railways that will connect the hinterlands to the ports in order to obtain 

the railway concessions in area and to direct them to the ports in their area of influence. Therefore, in 

our study will be examined the change to an area of competition for the establishment of 

transportation networks extending to fertile agricultural areas with the development of the port of 

Beirut as an international trade port and the extent of the competition in the region during the period 

of Ottoman sovereignty in the region in the 19th century. 

 

Keywords: Beirut, Ottoman, transportation, railway 

 

GİRİŞ 

Avrupa’da Sanayi devrimini tamamlayan ülkelerin hammadde ihtiyaçları ve mamul madde ürünleri 

için pazar arayışı ve ticaret ürünlerin hızlı ve kolay bir şekilde nakli hususu ulaşım ağlarının 

geliştirilmesi için girişimleri arttırmış ve Osmanlı toprakları ürün nakliyatı ve ulaşım ağlarını kuracak 

Avrupalı yatırımcılar için uygun bir alan sunmuştur. Osmanlı yönetimi de yüzyılın ortalarından 

itibaren Kapitalist ekonomik sistemin değişen şartlarına uyarak Avrupa finans ve yatırım modellerini 

örnek almaya başlamış, yatırımcılar için uygun koşulları sağlamıştır. Özellikle 1856’dan sonra 

yayınlanan Islahat fermanıyla birlikte Osmanlı toprakları Avrupa sermayesi için ilgi alanı haline 

gelmiş, devletin uluslararası sisteme bağlılığının artmasıyla birlikte Avrupa’dan sermaye transferi 

artmış ve bunun büyük bir kısmı demiryolu gibi ulaşım ağlarına yatırım yapmak üzere 

gerçekleşmiştir 88 . Nitekim 1856 Islahat Fermanı hükümlerine yansıdığı üzere devlet idaresi 

tarafından ulaşım için ayrılan bütçeden faydalanacak olan eyaletlerden hususi bir vergi alınması 

sağlanacak ve Osmanlı İmparatorluğu’nun hammadde kaynaklarına ulaşım ile nakil kolaylığı için 

gereken yollar yapılmasına dair fonlar oluşturarak para-finans sistemi reformu için banka ve başka 

kurumların tesisi gerçekleştirilecekti. Bu sayede yollar, limanlar, kanallar inşa etmek suretiyle 

ülkenin kaynaklarından istifade etme ve ulaşımı daha kolaylaştırma imkânı sağlanacaktır. Ziraat ve 

ticaretin gelişmesi için önlemler alınacak ve bunun için de Avrupa sermaye ve teknik imkânlarından 

faydalanmak için girişimlerde bulunulacaktır 89 . Islahat fermanında Avrupa ülkeleri talepleri 

doğrultusunda altyapı yatırımlarına Osmanlı Devleti’ni yönelten hükümlerin yer alması imparatorluk 

sınırları içinde demiryolu, karayolu vb. yeniliklerin yapılmasını hızlandıran belki Osmanlı Devleti’ni 

mecbur bırakan diplomatik bir baskı oluşturmuştur. Bu nedenle XIX. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren Balkanlar’dan Anadolu’ya ve Hicaz yarımadasına kadar Osmanlı yönetimi altyapı 

yatırımlarına hız vermiştir. Bununla birlikte Avrupa devletlerinin talepleri önemli bir etken olmuştur. 

Ulaşım ağlarının özellikle uluslararası ticaretin yoğunlaştığı limanlardan başlayarak art alanlara ve 

verimli tarımsal bölgelere tali olarak da hatlar yapılarak uzanacak biçimde olması art alandaki 

ürünleri limana aktaran ve bu sayede yabancı ülkelerin ekonomisi ile bütünleşmeyi sağlayan bir unsur 

                                                 
88 Pamuk, 2005, s. 76-77; Gücüm, 2015, s. 116, 229.  
89 Karal, 2007, s. 4; Chevallier, 1971, s. 199. 
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oluşturmuştur. Merkez ülkeler açısından bakınca böyle bir tablo söz konusuyken çevre ülkeler 

açısından ise ulaştırma sisteminin merkez-çevre bağlamında diğer bir işlevi Leyla Şen’in ifade ettiği 

üzere “çevrenin iç çevresini, çevrenin merkezine entegre etmesidir” 90 . Yani iki boyutlu bir 

entegrasyon süreci söz konusudur. Daha çok ekonomik işlevi ağır basmakla birlikte üretim 

merkezinin pazarlara bağlanması, Avrupa merkez ülkelerinin çevre ülkelerde yayılması ve nüfuzunu 

arttırması manasına gelebileceği gibi Osmanlı merkezinin taşra bölgelerinde yani kendi periferisinde 

hem ekonomik hem siyasi denetimi sağlamaya yönelik stratejik-yönetimsel bir işleve de hizmet 

etmekteydi. Sadece ulaşım değil iletişim ağları yoluyla da bu hedef gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Nitekim taşra kentlerinde Beyrut ve Lazkiye arasında telgraf hattı91 ve sonrasında yine Beyrut’tan 

Trablusşam ve Lazkiye yoluyla Halep’e kadar telgraf hattı döşenmesi92 bunun göstergesidir. 

Bölgeye yönelik Avrupa ilgisinin yanında Osmanlı’nın taşra bölgelerinde idari ve ekonomik olduğu 

kadar stratejik bakımdan daha fazla kontrol sağlama arzusunun bir neticesi olarak Beyrut’un art alanı 

ile bağlantısını arttırmaya yönelik ulaşım ağlarının zaruri bir hâl almasının sebebi Beyrut Limanı 

vasıtasıyla iç bölgelerdeki tarımsal ve hammadde kaynaklarına daha kolay ulaşma ve ticareti kontrol 

etme isteğiydi. Çünkü XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Suriye bölgesinin ticari faaliyetleri 

artış gösterirken aynı zamanda bunu destekleyecek kullanışlı bir ulaşım ağından yoksun olması, gerek 

yabancı tüccarların gerekse de yerel halkın yakınmasına sebep teşkil etmekteydi.  

Öngörülen altyapı yatırımlarının güzergâhlarının tespitinde Suriye ve Lübnan sahilindeki diğer liman 

şehirlerinin aksine Beyrut’un ön plana çıkması dikkate değerdir. Halep, Şam gibi önemli ticaret 

kentlerinin Akdeniz’e çıkış kapısı olan kuzeydeki Trablusşam gibi güneydeki Sayda da XIX. asrın 

ikinci çeyreğinde Beyrut’un boyutlarında bir liman kenti olma şanslarını yitirmişler ve bu kentin 

ekonomik ve kültürel uydularına dönüşmüşlerdi93. Ayrıca Beyrut’un ticari potansiyelini, daha önceki 

dönemlerde Suriye bölgesinin en önemli ticaret merkezlerinden biri ve iç bölge ticaretinin kavşak 

noktası olan Şam aleyhine genişletmesi sebebiyle bir liman şehir olan Beyrut ile Şam arasında bir 

rekabet kadar aynı zamanda birbirlerini de tamamlayan bir bağlantı kurulmuştu. Çünkü Beyrut 

Şam’ın başlıca limanı haline gelmişti ve zenginliğinin büyük bir bölümünü hinterlandı ve Şam ile 

kurduğu ticari ilişki94 ve özellikle 1830’lardan sonra burada kurulan karantinanın etkisiyle deniz 

ticaretinde kurduğu tekel sayesinde oluşturmuştu. 

Beyrut-Şam arasında ticaretin her geçen gün artıyor olmasından iki şehir arasında iletişimi 

kolaylaştıracak bir yol inşasının gerekliliği, gerek bölge ile ticari ilişkilerini arttırmış olan yabancı 

devletler gerekse Osmanlı yönetimi açısından hissedilmeye başlanmıştı. Nitekim İngiltere’nin 

bölgedeki diplomatik temsilcisi Richard Wood, 1849 yılında Şam şehrini Beyrut Limanı’na 

bağlayacak bir yolun açılmasının avantajlarını beyan etmiştir. Ona göre İran, Hindistan, Kafkasya, 

Hazar Denizi, Asya ve Avrupa vilayetlerinden gelen kervanların buluşma yeri olan Şam şehrinden 

                                                 
90 Şen, 2001, s. 95. 
91 BOA, A. MKT. UM, 378/67, 14 Kasım 1859. 
92 BOA, İ. HR, 198/11234, 2 Ocak 1863. 
93 Özveren, 1994, s. 78.  
94 Tahıl ticaretinde uzmanlaşan iç bölgenin yeni zenginleşmiş Müslüman tüccarları Beyrut’a 

yerleşmişlerdi. 1907 yılına ait bir Fransız konsolosluk raporu, Halep ve Şam’ın yanı sıra Bekaa ve 

Havran’dan gelen – demiryolu inşası ardından tahıl ticaretinden zenginleşen – Müslümanlar’ın o 

sırada Beyrut’a göç etmekte ve kentin eskiden Hristiyan olan semtlerine yerleşmekte olduklarına 

işaret etmektedir. Bkz: Özveren, 1990, s. 86.  
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Beyrut Limanı’na bir yol yapılması Avrupa ile iletişimin kolaylaşmasına imkân sunacak, hatta Bağdat 

ve İran üzerinden Karadeniz limanları yoluyla Avrupa’ya taşınan ticaret ürünleri, nakliyenin daha 

ucuza mal olması sebebiyle Suriye limanlarına yönelecektir. Dolayısıyla Karadeniz limanlarından 

yük taşıyan gemilerin çoğunluğu da Beyrut Limanı’nı tercih edeceklerdir. Hatta Şam-Beyrut arasında 

bir yol yapıldığı takdirde tarım alanlarından sahile ulaşım ve nakliyat kolaylaşabileceği gibi yol 

boyunca yeni tarım alanlarının açılması da imkân dâhilinde olacaktır95. İngiltere’yi böyle bir güzergâh 

arayışına iten ise daha düşük maliyetle ticari ürünlerin sevkiyatını yapabilmekti. Esasında İngiltere 

Osmanlı piyasasından başka İran ve çevresini de endüstri ürünleri için bir pazar alanı olarak 

kullanmakta ve bu bölgelerden hammadde temin ederek Tebriz-Erzurum güzergâhı ile Karadeniz 

limanlarına ve buradan Avrupa’ya nakletmekteydi96. Fakat nakliye maliyetinin yüksek olması gibi 

bir takım sebeplerle daha uygun güzergâh arayışı söz konusu olduğu görülmektedir. Nitekim 

Wood’un beyanlarına istinaden İngiltere’nin daha ucuza ürün nakliyatını gerçekleştirebilmek için 

Suriye limanlarına ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarının yapılmasını ticari menfaatleri açısından 

daha avantajlı gördüğü anlaşılmaktadır. 

Osmanlı yönetimi de kendisi açısından bu tür avantajların ve iç bölgelerin Beyrut Limanı’na 

bağlanması zaruretinin farkına varmış olacak ki yol projesi için mühendislerini ve daha sonra da 

Prusyalı bir uzman görevlendirmiştir. Fakat bu iş bir süre proje aşamasında kalsa da Fransız 

donanmasında bir deniz yüzbaşısı olan ve Beyrut’ta ikamet eden Edmond de Perthuis’in Osmanlı 

hükümetine projenin yatırımcılığını üstlenmeyi önermesi ve ardından İstanbul’daki Fransa elçisinin 

de bu projeyi desteklemesiyle Bâbıâli olumlu cevap vermiştir97. Bunun üzerine yol güzergâhında 

işletmek için araba şirketi oluşturularak yol inşası için gerekli bütün çalışmaları yürütmek üzere 

Beyrut-Şam yolu inşa ve işletme imtiyazı Perthuis’e verilmiştir. 50 yıl süreliğine verilen şose yol 

işletme hakkı, süresi sona erdikten sonra hükümete ücretsiz iade edilecekti 98 . Perthuis araçlar 

vasıtasıyla seyyahları ve ticaret ürünlerini sözleşmede belirlenen fiyata taşımayı ve belirlenen fiyatı 

aşmamayı taahhüt etmiştir. Bu gelişmeyi ve imtiyaza bir Fransız’ın sahip olması Fransa hükümeti 

tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Nitekim Fransa’nın Beyrut konsolosuna göre “bu girişimden 

dolayı Suriye halkı bir Fransız’a minnettar kalacak”tır99.  

Nihayetinde Suriye bölgesinde ilk modern ulaşım ağı olan Beyrut-Şam şose yolu 1859 yılında 

başlayıp 1863 yılında yapımı tamamlanmış ve bölgede iletişim ve ulaşımın kolaylaşması açısından 

mühim bir adım atılmıştır. 112 km uzunluğunda mesafeden ibaret olan bu yolda at sırtında üç günde 

                                                 
95 TNA, FO, 78/801, 12 Ekim 1849. Ayrıca Richard Wood’a göre, ticaret dışında bir takım 

avantajları olabilecektir. Mesela kutsal topraklara giden hacılar için de uygun bir uğrak yeri 

olabileceği gibi asker-lojistik açısından da nakliyeyi kolaylaştıracak uygun bir güzergâh sunacaktır. 

Bkz: Aynı yer.  
96 Issawi, 1970, s. 18-19. Suriye sahillerini hinterlandına bağlayan yolların yapılmasından ve 

özellikle Süveyş Kanalı’nın 1869 yılında açılmasından sonra İran’dan Erzurum ve Trabzon’a ulaşan 

ticaret hacminin azalması İngiltere tüccarının Suriye limanları veya daha güneyden Basra yoluyla 

ticari bir güzergâh takip ettiğini doğrulamaktadır. Bkz: Aynı eser, s. 22. Ayrıca bkz: Baskıcı, 2012, 

s. 37, 52. 
97 BOA, A. DVN. NMH, 9/7, 20 Temmuz 1857. 
98 Salnâme-i Vilayet-i Beyrut, 1311-1312/1894, s. 254-255; Document Diplomatiques et Consulaire 

Relatifs à L'histoire du Liban et des Pays du Proche Orient du XVII siécle à Nos Jours, (De Lesseps 

au Comte Colonno-Walewski, Direction Commerciale, No. 43, Beyrouth, Eylül 1857), 1983, s. 356. 
99 De Lesseps au Comte Colonno-Walewski, Direction Commerciale, No. 43, s. 357. 
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alınan mesafe 13-14 saate düşmüş100 ve bu sayede önceleri Halep ve İskenderun’a giden Bağdat 

kervan ticaretinin çoğu artık Şam’a yönelmiştir. Bu yolun Beyrut açısından daha önemli tarafı Doğu 

Akdeniz sahilinde modern bir ana liman olarak Beyrut’un ön plana çıkmasına ve dönemin ağır tonajlı 

gemilerine uygun bir iskele kurulması girişimleri için önemli bir katkı sunmasıdır. Bölgede bir 

Fransız şirket tarafından 1890 yılında ilk modern limanın inşa edilmesi bunun bir göstergesi 

olmuştur101. Leyla Fawaz da Doğu Akdeniz’de Beyrut’un bir liman olarak ön plana çıkmasında en 

önemli neden olarak hinterland ile bağlantıyı güçlendiren ve ürün akışının hızlanmasını sağlayan bu 

yolun kullanıma açılmış olmasını sunmakta, bu hattın hinterland ile liman arasında ticareti 

kolaylaştırarak Suriye bölgesinin ana limanı olarak Beyrut’un egemen konumunu güvenceye aldığını 

ifade etmektedir102. Zira Beyrut sahillerinin art alanı ile bağlantısı sağlandıktan sonra ticaret akışının 

artmış olmasının bir göstergesi olarak yüksek tonajlı gemilerin barınabileceği ve ticari işlemlerini 

yapabileceği kapasitede modern bir liman inşası için girişimlerin hızlandığı görülmektedir. 

Yolun kullanıma açılması ürün nakliyatının doğal olarak artmasına da olanak sağladı. Mesela 1863 

yılında bu yol vasıtasıyla taşınan ürün miktarı 4.730 ton civarında iken 1890 yılında 21.400 tona kadar 

yükseldi. Bu da şose yol şirketi için gittikçe daha da artan kâr anlamına gelmekteydi103. 1863 yılında 

yol tamamlanmasından sonra şirketin faturasına bakıldığında artış oranının ikiye katlandığı, 1869 

yılında 1.031.000 Frank’a, 1892 yılında da 1. 780.000 Frank’a ulaştığı ve Beyrut-Şam demiryolu inşa 

edilinceye kadar hemen hemen bu düzeyde kaldığı görülmektedir104. 

Ulaşım Ağlarına Sahip Olabilmek İçin Yaşanan Rekabetin Boyutu 

Beyrut modern liman yapımı öncesinde bile sahip olduğu iskele ile bilhassa idari ve diplomatik bir 

merkez olmasının da etkisiyle bölge için önemli bir konumdaydı ve neredeyse Suriye’nin ticaret 

hacminin XIX. yüzyılın başından itibaren önemli bir bölümünü kendine çekmeyi başarmıştı. Fakat 

1880’lerden itibaren Beyrut-Şam şose yolu artık yeterli gelmemeye başlamıştı. Aynı zamanda bu yol 

ücreti imtiyaz akdinde şart koşulduğuna göre her 250 kg için 18 frank idi, fakat bu miktar mevsimlere 

ve ürünün kıtlığına ve bolluğuna bağlı olarak ve yük hayvanları ile yapılan taşımacılık oranı yere ve 

gün sayısına göre değişmekte ve maliyet çok yükselebilmekteydi105. Ticaret trafiğinin aktif hale 

gelmesi ve yüksek kâr sağlayan yatırımlarının demiryolu döşeme fikrini gündeme getirmesi 

kaçınılmaz olmuştu. Nitekim liman şehirlerinin XIX. yüzyılın son çeyreğinde önemli bir ekonomik 

gelişme göstermelerinin bir sebebi de demiryolu ağının deniz ulaşımına eklemlenmesi suretiyleydi. 

Selanik örneğinde incelediği çalışmasında Meropi Anastassiadou’ya göre de bu yatırımın diğer 

şehirlere göre Osmanlı liman şehirlerinin gelişimine daha önemli bir katkı hazırladığı açıktır106. 

Nitekim Suriye kıyısındaki limanlar için de aynı şeyin söz konusu olması kaçınılmazdı. Tren hatları 

sayesinde art bölgelere bağlanan limanlar hem yerel ürünlerin ihracatı hem de art bölgenin beslenmesi 

için birer kavşak haline gelmekte ve bu durum genel olarak XIX. yüzyıl liman şehirleri için olduğu 

                                                 
100 Salnâme-i Vilayet-i Beyrut, 1311-1312/1894, s. 254. 
101 Issawi, 1966, s. 248. 
102 Fawaz, 1983, s. 69. 
103 TNA, FO, 195/866, No. 59, 9 Haziran 1866; FO, 195/927, No. 16, 27 Nisan 1869.  
104 Issawi, 1988, s. 235-236. 
105 Issawi, 1988, s. 234-235. 
106 Anastassiadou, 2014. s. 163, 168. 
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gibi Beyrut Limanı’nın konumunu belirlemekte ve Avrupa ekonomik sistemindeki yerini 

kuvvetlendirmekteydi. 

Demiryolu hatlarıyla ulaşımın revaçta olmaya başlaması, buna ilaveten Suriye bölgesinin artan 

ticareti itibariyle Avrupa merkez ülkelerinin periferi ile ticaretlerinde karşılıklı hammadde temini ve 

mamul madde pazarı için artık hem daha kolay hem de ucuz bir ulaşım sistemine duyulan ihtiyaca 

Beyrut Limanı’nı tarımsal sanayi ürünleri bakımından zengin hinterlandına bağlayacak bir 

demiryolunun inşası cevap verebilirdi107. Dolayısıyla Beyrut-Şam şose yol şirketi sahip oldukları 

imtiyazı bir demiryolu imtiyazına dönüştürme teşebbüslerine girişti. Ancak bu sürecin bölgenin 

ulaşım ağlarına, dolayısıyla ürün fazlasına sahip olmak için bir rekabet sahasına dönüşmeye 

başladığını da görmekteyiz.  

Bölgede gerek ekonomik ve gerekse siyasi nüfuzlarını egemen kılma niyetinde oldukları anlaşılan 

İngiltere ve Fransa yol yapım imtiyazlarını elde etmek suretiyle bu amaçlarını gerçekleştirmek ve 

Suriye’de demiryolu yapımı ve işletilmesi imtiyazlarına sahip olmak için rekabet halindeydiler. 

Ulaşım yollarını kontrol etmek nüfuz alanını güçlendirmek için mühimdi. Dolayısıyla bölgede ulaşım 

projelerini elde etmek için girişimler XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlamıştır. Daha 

1860’lı yıllardan itibaren İngilizlerin Hayfa’dan Bağdat’a, Şam’a kadar uzanan bir demiryolu hattının 

tesisi için düşünce ve planlarının oluşmaya başladığını görmekteyiz108. 1872 yılında Fransızların 

Yafa-Kudüs demiryolu inşa ve işletme imtiyazını elde etmeleriyle demiryolu ulaşımı faaliyete 

başladı109. Daha sonra İngilizlerin demiryoluna yatırım yapmak için Bâbıâli’den imtiyaz taleplerinin 

olduğunu görmekteyiz. Kasım 1878 tarihinde Akka’dan Şam’a bir demiryolu inşası ve Akka’da bir 

liman tesisi için Bâbıâli’ye başvuruda bulunmuşlardır110. İngiltere’nin bu girişimi sonuçsuz kalsa da 

kısa bir süre sonra, bu kez Bâbıâli, Akka’dan başlayarak Şam’a kadar bir demiryolu inşa edilmesi ve 

Suriye bölgesinin nakliye işlemlerini kolaylaştırarak ticaretin artmasına vesile olacağı gerekçesiyle 

liman yapılması için bir şirkete imtiyaz vereceğini basın yoluyla ilan etmiştir. Bâbıâli, devlet eliyle 

bu gibi altyapı projelerinin icra edilmesinden menfaat sağlanamayacağı kanaatiyle bir şirket 

marifetiyle yapılmasını uygun görmüştür. Hatta bu yatırımları gerçekleştirme sorumluluğunu 

üstlenen şirkete, çalışmaları sırasında türlü kolaylıklar sağlayacağını da belirtmiştir111. Bu teşebbüsler 

bir süre sonuçsuz kalsa da diğer taraftan Suriye’nin önemli limanlarından olan Trablusşam’dan 

başlayıp Humus ve Hama’dan geçerek iç kesimlere doğru Halep’e ve oradan ayrı kollarla Anadolu 

içlerine kadar demiryolu hattı döşenmesi için projeler gündeme gelmiştir112. Bu sayede Suriye kıyı 

sahilinin hammadde ve tarım havzalarına uzanan hinterlandı genişlemiş olacaktı.  

Bâbıâli’ye 1889 yılında demiryolu inşası için birçok proje önerisi sunulmuştur. Bunlar genel itibariyle 

Fransız ve İngiliz yatırımcılar tarafından demiryolu inşa ve işletme imtiyazlarını elde etmek için 

sunulmuş olan Sur’dan başlayarak Şam, Havran ve Baalbek’e ve oradan Hama, Humus ve Halep’e; 

                                                 
107 Yavuz, 2010, s. 20. 
108 Elath, 1975, s. 421-422; Kürekli, 2010, s. 251.  
109 BOA, İ. ŞD, 24/1051, 5 Temmuz 1872; BOA, A. DVN. MKL, 16/6, 21 Ağustos 1872. Yafa’dan 

Kudüs’e demiryolu inşa ve işletme imtiyazı 1872 yılında bir Fransız’a verilmiş olsa da imtiyaz 

sahibi bu süre zarfında taahhüdünü yerine getirmemiş ve 1875 yılında yeniden düzenleme 

yapılmıştır. Bkz: BOA, ŞD, 2882/57, 28 Ağustos 1875.  
110 BOA, ŞD, 2417/57, 24 Kasım 1878. 
111 BOA, Y. MTV, 4/66, 16 Haziran 1880. 
112 BOA, Y. PRK. TNF, 1/33, 12 Ocak 1883. 
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Hayfa’dan Şam ve Havran’a ve ayrıca Hayfa’dan Akka’ya olmak üzere Doğu Akdeniz sahilinden iç 

kesimlere ulaşımı kolaylaştıracak projelerdir. Sunulan her bir öneri Beyrut, Sur, Hayfa, Akka gibi 

liman şehirlerinin birinden demiryolu hattını başlatmayı önermekteydi113.  

Planlanan yol bağlantısının gerçekleşmesi ihtimali Beyrut ile ilgilenen yatırımcılar için tehdit 

oluşturmaktaydı. Özellikle Beyrut Limanı’na bağlanmayan ulaşım ağının faaliyete geçme ve bir 

İngiliz şirketinin yapacağı demiryoluyla Hayfa’nın bölgesel ekonomik merkez olma ihtimali, Beyrut 

Limanı’ndan Şam’a uzanan yola darbe vuracağı için Beyrut’un ticari potansiyelini tehdit edebilirdi114. 

Dolayısıyla bu durum hem Beyrut’ta ve hinterlandında nüfuz sahibi olan ve bunu kaybetmek 

istemeyen Fransızların hem de Beyrut halkının memnuniyetsizliğine sebep olmuştur. Bu yüzden 

Fransız yatırımcılar Beyrut Limanı’nın, yapılması planlanan demiryolu hattının dışında kalmasına, 

Beyrut-Şam şose yolu imtiyazını elinde bulundurmakla birlikte Beyrut Limanı inşa ve işletme 

imtiyazına da henüz sahip olan şirketlerinin maddi zarara uğramasına sebep olacağı için itirazda 

bulunmuşlardır. Bâbıâli’ye sundukları itirazda Beyrut-Şam şose yolu imtiyaz sözleşmesinin 16. 

maddesinde Osmanlı Devleti’nin Şam ile Akka ve Lazkiye taraflarına şose yol yapma imtiyazını 

başka bir şirkete veremeyeceği hükmü mevcut olduğu gerekçesiyle böyle bir imtiyazın başka bir 

yabancı şirkete verilmesinin söz konusu olamayacağını belirtmişlerdir. Çünkü kendilerine göre bu 

bölgenin ticari ve ekonomik bakımdan gelişmesinde ve kalkınmasında kendi şirketlerinin katkısı 

büyüktü115. Dolayısıyla kendi şirketlerinin önceliğe sahip olduğunu vurgulamak istemişlerdir. 

Bütün bu yatırım projelerine talip olma ve altyapı yatırımları için öneri sunma teşebbüsleri bize 

göstermektedir ki, bu Doğu Akdeniz sahillerinin Kapitalist ekonomik sisteme eklemlenmesi suretiyle 

Avrupalı tüccarlar için merkez-çevre arasında ürünlerin karşılıklı akışının kolaylıkla sağlanması ve 

kendi nüfuz alanlarını korumak için bir rekabet hâlidir. Yabancı yatırımcılar Bâbıâli’ye Beyrut 

Limanı’ndan başlamasını planlandıkları demiryolu hattı imtiyaz taleplerini ilettikleri gibi Akka, Sur, 

Trablusşam ve Hayfa gibi Suriye sahilinin diğer limanlarından da iç kesimlere ürün akışının 

kolaylaştırılması için imtiyaz talebinde bulunmuşlardı116. İç kesimleri limanlara bağlayan demiryolu 

hattının döşenmesi ticaret ve tarım ürünlerinin kolay ve hızlı nakliyatını sağlayacağı için modern 

yolun bulunduğu güzergâh ticari ve ekonomik bakımdan daha avantajlı hale gelecektir. Bu ise 

demiryolu imtiyazı için rekabetin oluşmasını kaçınılmaz kılmaktaydı. Beyrut Limanı özelinde 

baktığımızda bu alan üzerinde nüfuz kurma veya buradaki ticareti başka bir yöne kaydıracak herhangi 

bir girişimin engellenmeye çalışıldığını görmekteyiz. Nitekim yukarıda söz konusu ulaşım hatlarının 

döşenmesi sonucunda Beyrut Limanı ticaretinin civar limanlara kayma ihtimali, çıkarları zedelenecek 

olan yatırımcıları harekete geçirmiştir. Bundan en çok etkilenecek şahıs ise Beyrut Limanı’nın inşa 

ve işletme imtiyazını ve aynı zamanda Beyrut-Şam yolu işletme imtiyazını elinde bulunduran Fransız 

asıllı Beyrut Rıhtım Şirketi Mühendisi Edmond de Perthuis olacaktır. Beyrut’ta Beyrut-Şam şose 

yolu, şehri aydınlatma117 vb. imtiyazlar Fransızların elinde olduğu gibi liman ve rıhtım imtiyazı da 

Fransız yatırımcıların elindeydi. Dolayısıyla Fransızlar Beyrut’un Suriye’deki en mühim siyasi ve 

ticari bir merkez olarak telakki edilmesine alaka göstermekteydiler. Hatta Beyrut Liman ve Rıhtım 

                                                 
113 BOA, MV, 41/50, 25 Mart 1889; BOA, İ. DH, 1121/87622, 5 Şubat 1889. 
114 Fawaz, Merchants and Migrants, s. 70. 
115 BOA, HR. TO, 533/9, 31 Temmuz 1889. Beyrut-Şam şose yolu imtiyaz sözleşmesinin 16. 

maddesi için bkz: Salnâme-i Vilayet-i Beyrut, 1311-1312/1894, s. 258. 
116 BOA, İ. DH, 1121/87622, 5 Şubat 1889; BOA, MV, 41/50, 25 Mart 1889. 
117 BOA, MV, 5/57, 13 Ekim 1885. 
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Şirketi Beyrut’tan Cebel-i Lübnan vasıtasıyla Şam’a gidecek bir demiryolu hattı döşemek için 

araştırmalar yapmak üzere mühendislerini görevlendirmiş ve Osmanlı yönetiminden bu yolun 

imtiyazını talep etmişti. Fakat şirketin bu husustaki girişimleri sonuçsuz kalmıştı118. Daha sonra 

Beyrut Limanı dışındaki civar diğer limanlardan başlayarak iç kesimlere doğru döşenecek demiryolu 

inşa ve işletme imtiyazı verileceği şayiaları yayılınca Perthuis demiryolu imtiyazının kendi 

şirketlerine verilmesi için teşebbüse geçmiştir119. Özellikle Beyrut’a rakip olacak İngiliz yatırımcılar 

öncülüğünde Akka ve Hayfa’dan başlayacak demiryolu imtiyaz talepleri de bu dönemlerde Osmanlı 

yönetiminin gündeminde bulunmuştur. Bu arada Bâbıâli’de Hayfa demiryolu imtiyazının hangi 

şirketlere verileceği konusunda muhtemelen görüş farklılıkları bulunmakta, İngiliz sermayesi veya 

Fransız sermayesi ile yapılmasını destekleyen farklı hizipler olduğu anlaşılmaktadır. Hatta bir 

jurnalde Sadrâzam’ın Beyrut sermaye sahipleri tarafından Trablusşam’dan başlayarak Şam ve 

Halep’e kadar demiryolu hattı döşenmesi talebini değil İngiliz sermayesiyle Hayfa’dan Şam’a uzanan 

bir hattı tercih etmesi şüpheyle karşılanarak Sultan’a Sadrâzam120 aleyhine bilgi ulaştırılmıştır. İngiliz 

şirketinin maksadının da Mısır ile Hayfa arasındaki iletişim ve ulaşım yollarını güçlendirmek gibi bir 

maksadı olduğu da Sultan’a ulaştırılan kuşkulu istihbarattan biriydi121. Sultan’a iletilen bu şüphelere 

rağmen demiryolu imtiyazının kime verileceği ve hattın hangi güzergâhtan geçeceği hususuna karar 

verme aşamasında Bâbıâli, Hayfa’yı Beyrut’ta Fransız kontrolündeki kaynakların artması karşısında 

bir çekici alternatif olarak görmüş, Akka ve Hayfa’dan başlayan Şam hattının inşası imtiyazını 1890 

yılında Robert Pilling adında İngiliz’in sermayesi ile desteklenen Yusuf İlyas Efendi’ye vermiştir122. 

Ayrıca Bâbıâli tarafından yolun başlangıcının Beyrut Limanı değil Akka Limanı olması şart 

koşulmuştur123. 

Burada Osmanlı merkez yönetiminin periferisini kontrol etme, yabancı nüfuzuna karşı koruma 

güdüsüyle hareket ettiğini görmekteyiz. Her ne kadar İngiliz nüfuzunu tehdit edici görse de Fransız 

                                                 
118 BOA, Y. PRK. TKM, 18/11, 1 Temmuz 1890. 
119 BOA, Y. A. HUS, 234/131, 14 Mart 1890. 
120 Bu dönemde Sadrazam olan Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa İngiliz yanlısı olarak tanınmaktadır. 

İngiltere’ye sempati duyan bir devlet adamının imtiyazın bir İngiliz’e verilmesi taraftarı olması 

muhtemeldir ve bu jurnali doğruladığı söylenilebilir. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa hakkında bkz: 

Şen, 1995; Demiryürek, 2006, s. 74-75. 
121 BOA, Y. PRK. AZJ, 16/74, 1 Mayıs 1890.  
122 BOA, HR. SFR. 3, 365/58, 12 Temmuz 1890. İngiliz Şam-Hayfa demiryolu şirketi tehdidine 

karşı birleşik bir cephe sunmak amacıyla Suriye Demiryolu ve Şam Tramvay Şirketi ile Beyrut-Şam 

Yol Şirketi, Fransa ve Belçika sermayesi tarafından fonlanarak Suriye’de Beyrut-Şam-Havran 

Osmanlı Demiryolu şirketini oluşturdular. Yeni şirket Hassan Bayhum vasıtasıyla imtiyazı elde etti 

ve demiryolu inşasına başladı. Bu esnada Şam-Muzayrib hattının inşası, Hayfa-Şam arasında İngiliz 

demiryolu hattının gerçekleşeceği düşüncesiyle ve ona mukabil olmak üzere başladı. Pick, 1990, s. 

191-192; Fawaz, 1983, s. 70; McAmis, 2012, s. 35. 1901 yılına kadar Şam-Hayfa hattının hala 

tamamlanamadığını, İngiliz Hariciye Nezareti’nin, Robert Pilling ve Yusuf İlyas Efendi’ye verilmiş 

olan demiryolu hattının bir an önce tamamlanması için acele ettiğini görmekteyiz. Bkz: BOA, Y. 

MTV, 210/91, 14 Ocak 1901. İngilizlere verilmiş olan Akka-Hayfa-Şa demiryolu belki Fransızların 

baskısı veya rekabeti sonucu başarısızlığa uğraması sonucunda İngiliz yatırımcılardan geri alınarak 

1905 yılında Hicaz demiryolunun bir uzantısı olarak tamamlanmıştır. Böylece Hicaz demiryolu 

Hayfa yoluyla Akdeniz’e açılmış oldu. Bkz: Pick, 1990, s. 190-191; Gülsoy ve Ochsenwald, 1998, 

s. 443.   
123 BOA, MV, 41/50, 25 Mart 1889; BOA, Y. PRK. TKM, 18/11, 1 Temmuz 1890. 
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nüfuzunun bölgede esasen yüksek olması endişesinden dolayı İngiliz sermayesine Beyrut’a karşı bir 

denge unsuru olması için müsaade etmiştir. Burada yaptığı tercihte –Bâbıâli bürokratlarının taraf 

olduğu yabancı devletlerin tesiri altına kalmaları bir yana– yabancı nüfuzunu bölgede dengede tutma 

gibi bir tasavvurun olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir Fransız şirketinin yönetimi altında Beyrut Limanı’nın faal bir liman haline gelmesinden sonra 

Osmanlı hükümeti Beyrut’un yabancı bir devletin kontrolünde yatırımlarıyla yükselişine karşı 

koymak için Hayfa’da büyük bir liman inşa etmeyi gündemine almıştır. Beyrut hâlâ Osmanlı 

Devleti’nin bir parçası olmasına rağmen yetkililer liman imtiyazından sonra ulaşım, altyapı 

tesislerinin onların kontrolünden çıktığının ve limanın Osmanlı’dan ziyade Beyrutlu ve Avrupalı 

yatırımcıların menfaatine hizmet ettiğinin farkına varmışlardır124. Hayfa’nın gittikçe gelişmesi, buna 

bağlı olarak da vapurların sık sık uğramaya başlaması ve ithalat ve ihracatın artış göstermesi, buna 

karşılık burada bir iskele veya limanın mevcut olmaması insan ve yük naklinde pek çok zorluğa sebep 

olduğu gerekçesiyle 1876 yılında tüccarın desteğiyle ve yerel belediyenin ödeneğiyle Bâbıâli iskele 

inşasına karar vermişti125. Bâbıâli’nin Hayfa’da liman inşasına sıcak bakmasıyla yüzyıl sonuna doğru 

bu konuda girişimler artmıştır. 

Doğu Akdeniz sahillerinin güvenliğinden endişelenen ve deniz ticaretinde bir köprübaşı elde etmeye 

çabalayan Bâbıâli, Hayfa’da ticari bir liman inşa etmeyi bu yüzden, yani Beyrut’ta Fransız 

sermayesinin nüfuzuna bir nebze olsun mukabele edebilmek için planladığını düşünebiliriz. Fakat 

Beyrut’ta ticari bir uluslararası liman faaliyete geçirilebilmişken Hayfa’da bu yüzyıl sona ermeden 

Osmanlı hükümetinin bir liman yapması veya ihaleye vermek suretiyle yaptırması mümkün 

olmamıştır126. Bununla birlikte Beyrut Limanı’nın rekabeti Sayda, Sur veya Akka ile değil Hayfa 

Limanı ile olmuştur. Bu da Beyrut Limanı’nda Fransız nüfuzu hâkimken Hayfa’da İngiliz nüfuzunun 

güçlü olmasından kaynaklanmaktaydı127. 

Hayfa’nın demiryolu hattı güzergâhına dâhil edilmesi ve buna karşılık Beyrut Limanı’nın demiryolu 

hattının dışında bırakılması durumunda Fransızlar pek çok maddi zarar ve hasara uğramış olacaklardı. 

Çünkü Fransız şirketi Beyrut Limanı’nı Şam’a bağlayan hattı inşa etme hakkına sahiplerdi. Fakat 

Beyrut’un bu hat ve dolayısıyla modern ticaret güzergâhının dışında bırakılması Beyrutlu sermaye 

sahipleri ve yerli halkın da aynı şekilde tepkisine sebep olmuş ve oluşturulacak ana tren hattının bir 

kolunun Beyrut’a uzatılması için çaba göstermişlerdir. Hatta Mühendis Yusuf İlyas Efendi ile 

müzakerelerde dahi bulunmuşlardır128. Beyrut’un ileri gelen halkı ve tüccarları iç kesimlere ulaşımı 

kolaylaştıracak bir demiryolu yapılması taleplerini Bâbıâli’ye iletmişlerdi. Çünkü Beyrut’un 

ardındaki dağların zorlukla aşılması uzun ve meşakkatli bir yolculuğa sebep olmakla birlikte aynı 

zamanda masraflı da olmaktaydı. Dolayısıyla demiryolu yapılması, ticari ve tarımsal ürünlerin nakli 

sorununu çözüme kavuşturacak ve ticaret hacmini arttıracak ve bu sayede sermaye sahipleri gelişmiş 

ulaşım ağları sayesinde ticari malların deposu haline gelen Beyrut’a daha çok önem vereceklerdir. 

Yapılan talepler neticesinde Beyrut Limanı’na bağlanacak şekilde bir demiryolu hattının 

                                                 
124 ,Khalidi, 1980, s. 62-66. 
125 BOA, İ. ŞD, 32/1559, 25 Eylül 1876. 
126 BOA, BEO, 3822/286587, 9 Kasım 1910; BOA, DH. İD, 6/55, 14 Haziran 1912.  
127 McAmis, 2012, s. 33. 
128 BOA, Y. PRK. TKM, 18/11, 1 Temmuz 1890. 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
511 

döşenmesine karar verilmiştir. Bu sayede Beyrut ahalisinin ve tüccarının arzusu yerine getirilmiş 

olacaktı129.  

Osmanlı’nın Suriye topraklarında ve özellikle Beyrut’ta diğer Avrupalı ülkelere nazaran daha etkin 

bir nüfuza sahip olan Fransızlar Beyrut’un tüccar ve ahalisi gibi şehrin ekonomik ve ticari yönden 

gelişmesini desteklemekte, bunun için de yollar, liman vb. altyapı yatırımlarının yapılmasına önem 

vermekteydiler. Fransa şehrin ticari gelişimine katkı sunacak bu yatırımların işletilmesini elinde 

bulundurduğu takdirde bölgede siyasi nüfuzunu da arttırabilecek ve diğer Avrupalı devletlerle 

rekabetinde bir adım öne geçmiş olabilecekti. Dolayısıyla iç kesimlerin Doğu Akdeniz’e açılmasını 

sağlayacak demiryolu hattının kendi nüfuz alanlarından geçmesi, yani Beyrut Limanı imtiyazı 

elindeyken başka bir limana kaymaması ve Beyrut ile hinterlandı arasındaki ulaşım ağının kendi 

denetiminde olması için Bâbıâli nezdinde elinden gelen çabayı göstermiştir. Çünkü Beyrut-Şam 

demiryolu yapımı kendilerine verilmediği takdirde Beyrut Limanı’nın ehemmiyetinin azalacağı 

olasılığından endişelenmekteydiler130. Bâbıâli ise Beyrut’ta başta liman olmak üzere şose yol gibi 

altyapı alanında birçok imtiyaza sahip olan Fransızlara bir de demiryolu imtiyazının verilmesini, 

yabancı nüfuzunun artacağı için siyasi açıdan mahzurlu olacağını düşünerek demiryolu yapımı ve 

işletilmesini bir Fransız şirkete değil Osmanlı tebaasından birine vermeyi arzu etmiştir131.  

Mühendis Perthuis, Hayfa’da yapılan veya yapılması muhtemel İngiliz yatırımlarını Beyrut’ta inşa 

ve işletme imtiyazını elinde bulundurduğu limanın kaderi ve bölge ticaretinde nakliye tekeli için 

potansiyel bir tehdit olarak görmekteydi ve bunun için de şose yol projesine paralel olan Beyrut-Şam 

demiryolu hattı ile İngiliz nüfuzuna karşı mücadele etmeye çalışmıştır132. Perthuis ve şirketi, İngiliz 

manevrasına ve onun kontrolüne imtiyazları vermemek için teşebbüslerde bulunmuştur. Osmanlı 

yönetiminin kendi tebaasından birine imtiyazı verme şartı ise Perthuis’in önünde engel olarak 

görünmekteydi. Ayrıca Beyrutlu tüccarlar133 da Hayfa’da yapılacak demiryolunu şehirleri için bir 

tehlike olarak görmekteydiler ve güçlü bir Müslüman tüccar aile olan Bayhum ailesi bunun için 

demiryolu imtiyazını Bâbıâli’den elde etmeye odaklanmıştır. Hatta Beyrut şehir ahalisi 1889-1892 

yıllarında Bâbıâli’ye Hayfa’nın yükselmesinin Beyrut’u olumsuz etkileyeceğine dair uyarılarla 

telgraflar göndermişlerdir134.  

Perthuis, bir paravan şirket oluşturmak için Beyrut Limanı’nın kaderi ve ticari menfaatler açısından 

hedefleri çakışan Hassan Bayhum ile ittifak kurmuştu. Perthuis’in şirketi 1857 yılında Paris’te 

kurulmuş olan ve Beyrut ile Şam arasındaki şose yolun yapımını, inşa ve işletme imtiyazını üstlenmiş 

olan Osmanlı Beyrut-Şam Şose Yol Şirketi’ydi. İşbirliği sonucu Perthuis’in üstlenmiş olduğu Beyrut-

Şam yolu inşasını yapan şirketin başına 1891 yılında Hasan Bayhum getirilerek Beyrut-Şam 

Ekonomik Demiryolu Osmanlı Şirketi oluşturulmuştu. Şirketin mühendislerinin Hayfa’ya alternatif 

çizdiği Beyrut-Şam demiryolu hattı inşası planı Bayhum tarafından bir öneri olarak Osmanlı 

yönetimine sunulmuş, neticede Bâbıâli daha önce Beyrut-Şam şose yolu ve Beyrut Limanı imtiyazını 

                                                 
129 BOA, Y. A. HUS, 234/131, 14 Mart 1890. 
130 BOA, Y. PRK. TNF, 2/30, Miladi 1891.  
131 BOA, Y. MTV, 49/33, 23 Mart 1891; BOA, Y. PRK. TNF, 2/30, Miladi 1891.  
132 Pick, 1990, s. 189. 
133 Beyrut’ta Grek Ortodoks, Maruni ve Ermeniler’den oluşan yerel tüccarlar yanında Bayhum, 

Barbir ve Salam aileleri öne çıkan Müslüman tüccarlardı. Bu tüccarlar Beyrut’un yabancı 

ticaretinde önemli rol oynamaktaydılar. Bkz: Gilbar, 2003, s. 22. Ayrıca bkz. Fawaz, 1983, s. 95-98. 
134 Özveren, 1990, s. 94-95. 
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elinde bulunduran Perthuis ile işbirliği yapan Beyrutlu tüccarlardan Hasan Bayhum Efendi’yle 

sözleşme yapmak suretiyle demiryolu inşa ve işletme imtiyazını vermiştir135. Böylece söz konusu 

demiryolu imtiyazı dolaylı yoldan Beyrut ve çevresinde çalışmalarını yürütmekte olan bir Fransız 

şirketinin denetimine geçmiş oldu.  

Ayrıca Fransız şirket inşa ve işletme imtiyazına sahip oldukları Beyrut-Şam demiryolunu, daha sonra 

Müzeyrib’e bağlayarak bölgenin iki önemli şehri Şam ve Beyrut’u birbirine yakınlaştırdığı gibi tahıl 

üretim merkezi olan Havran ve civar tarım alanlarının da liman ile bağlantısını kolaylaştırmış136 ve 

Halep-Şam ve Trablusşam-Hama bağlantısını da tamamlamıştır137. Dolayısıyla ticaret güzergâhında 

ürünlerin naklinin tekelini eline almış ve aynı zamanda işletme imtiyazı kendine ait olan Beyrut 

Limanı’nı iç bölgelerden gelen ticari ürünler ve Avrupa’dan Suriye bölgesine gelen yolcu ve ticaret 

ürünleri için sabit bir zorunlu güzergâhın merkezî noktası haline getirmiştir138.  

Neticede 3 Haziran 1891 yılında Perthuis’in orijinal planı üzerinden Hasan Bayhum imtiyazı elde 

etmiş olsa da kısa bir süre içerisinde imtiyazı ve şirketini Perthuis’e devretmiştir. Perthuis de şirketi 

Beyrut-Şam Yol Şirketi ile birleştirmiş ve 1893 yılında Perthuis’in Beyrut-Şam Yol şirketi, Suriye 

Anonim Osmanlı Beyrut-Şam-Havran Demiryolu Şirketi’ni oluşturmak için Beyrut Limanı imtiyaz 

sahibi olan Joseph Moutran’ın şirketi ile birleşmiştir. Yani Perthuis, Fransız sermayesi destekli 

yatırımları tek şirket altında toplayarak bütün bu ayrı şirketler vasıtasıyla 4 ayrı şose yol ve demiryolu 

imtiyazının sahibi olmuştur. Bir yabancıya değil Osmanlı vatandaşına imtiyazı verme taraftarı olan 

Osmanlı yönetimi gerçekten Perthuis’in aldatmacası ile kandırıldığı veya imtiyazların gerçekten 

farklı ellerde toplandığına inanıp inanmadığı açık değildir 139 . Fakat Perthuis’in Osmanlı 

yönetiminden elde edemediği imtiyaz, Hayfa’ya demiryolu yapılması ile Havran’ın tarım ürünlerinin 

güneye kayacak olması Beyrut Limanı için bir tehdit olabileceği endişesi ile harekete geçen Osmanlı 

tebaasından bir yerli tüccar tarafından Sultan’ın onayıyla elde edilmiş oldu. Ayrıca Beyrut’ta liman 

inşa ve işletme imtiyazını elinde bulunduran Perthuis’in şose yol ve demiryolu imtiyazları ile Beyrut 

Limanı’nın hinterland ile bağlantısını kendi denetimine alma girişimleri, ulaşım ağlarını kontrol 

etmek suretiyle ticareti de kontrol etme ve ulaşım hususunda bir tekel kurma girişimlerinin bir 

göstergesidir.  

Sonuç 

Beyrut ve Doğu Akdeniz sahilindeki diğer limanların art alanlarıyla bağlantısının sağlanması hem 

hammadde kaynaklarına ihtiyaç duyan Avrupa ülkeleri için hem de Osmanlı merkezi için çift yönlü 

yarar sağlamıştır. Ürün akışının limanlara yönelmesi ve bunu kolaylaştırmak için şose yollar, 

demiryolları gibi bağlantılar Avrupa pazarlarına ulaşımın Suriye ayağında ticari nakliyatın 

güvenliğini sağlamaktaydı. Osmanlı maliyesi açısından ise ticari ve ekonomik eylemlerin ve 

ürünlerin denetimi ve vergilendirilmesini kolaylaştırıcı bir unsur oluşturmuştur. Ayrıca limanların 

gelişmesi şüphesiz art alanlarında tesis edilen kontrol ve denetimin sağlanmasıyla olanaklı hale 

                                                 
135 BOA, MV, 63/29, 8 Mart 1891; BOA, Y. PRK. TNF, 2/30, Miladi 1891. 
136 Archive de Gestion et Exploitation du Port de Beyrouth (APB), P.1/A, Convention de Remise de 

l’Exploitation à la Société Syrienne, 1896..  
137 Issawi, 1966, s. 248. 
138 Kapitalist ekonomide alt yapı yatırımlarıyla ticaret mekânının sabit bir alan haline getirilmesi 

hakkında bkz: Harvey, 2001, s. 25.  
139 McAmis, 2012, s. 38. 
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gelmiştir. Bu da karayolu, şose yol, demiryolu gibi ulaşım altyapılarının tesisiyle mümkün olmuştur. 

Bu yatırımlar yapıldığı ve liman kentlerinden iç bölgelere, tarım havzalarına ulaşım kolaylığı 

sağlandığı takdirde limanların daha çok kullanılmasına ve hammadde kaynaklarına erişmek isteyen 

tüccarlar tarafından daha çok tercih edilmesine imkân tanınacaktı. Dolayısıyla altyapı sistemleri ile 

desteklenmiş bir liman kent, Avrupa ülkelerinin öncelikli tercih ettiği ticaret limanı olarak işlerliğini 

arttıracaktır.  

Fransızlar Beyrut ve limanında diğer batı Avrupa ülkelerine nazaran daha ziyade nüfuz sahibiyken 

güney kesimlerde de, özellikle Hayfa ve limanında İngiltere’nin hem ekonomik hem de ticari 

bakımdan daha güçlü bir pozisyonda olduğu görülmektedir. Nüfuz sahasının bu bölüşümü ülkeler 

arasında yatırımları kendi alanlarına çekmek ve rakip gördükleri unsurların projelerine engel olmak 

şeklinde tezahür etmiştir. Mesela Beyrut’un güneyinde, bölgenin ticaretini Hayfa’ya yani kendi 

denetimine çekmek isteyen İngiltere ulaşım ağlarının geliştirilmesiyle alakadar olmuş ve kendi 

denetiminde olması için yarış halinde bulunmuştur. Çünkü bu sayede mamul ürünleri için pazar alanı 

genişleyebileceği gibi zengin tarım havzalarından ve hammadde kaynaklarından ürün akışı kendi 

nüfuz sahalarına akmak suretiyle kontrolleri altında olacaktır.  

Demiryolu hatlarına, limanlara ve diğer altyapı tesislerine yapılan yabancı sermaye yatırımlarının 

Kapitalist ekonominin merkez bölgelerinden mamul madde ithal etme ve karşılığında hammadde ve 

yiyecek maddeleri ihraç etme sürecini yoğunlaştırdığı ve bunun da ülke içine doğru yayıldığı 

söylenebilir. Öte yandan belirli devletlere ait yatırımların, zaman içinde fiilen Osmanlı ülkesinin 

belirli bölgelerinde toplanması, Osmanlı ülkesinin iktisadi nüfuz sahalarına ayrılması sonucunu 

doğurmuştur. Fiilen oluşan bu nüfuz alanlarının XX. yüzyılın ilk çeyreği içinde ekonomi-politik bir 

anlam kazanması bu açıdan dikkat çekicidir140. 

Genellikle Avrupalı yatırımcıların Osmanlı yönetiminden imtiyazları elde etmek suretiyle inşasına 

başladıkları ve Beyrut gibi uluslararası ticaretin ivme kazandığı limanlar ile bağlantısı sağlanan 

demiryolu gibi ulaşım ağları Osmanlı Devleti’nin merkez ülkelere ve Kapitalist ekonomik sisteme 

entegrasyonuna ve periferileşme sürecinin tamamlanmasına katkı sunan önemli bir araç olmuştur. Bir 

limanın gelişmesi şehrin büyümesinden kaynaklandığı gibi hinterlandının zenginliğinin artmasından 

kaynaklanan ihtiyaçlara da bağlı olabilmekteydi. Bu ihtiyaçlar da bilhassa bizzat ekonomik ve politik 

bağlamlardan ileri gelmekteydi. Beyrut Limanı, art alanı ile şehir ve kıyı alanlarını birbirine bağlayan 

şose yollar, demiryolları, deniz seferleri hatları ile desteklenmiş ve bu bağlantılar ticaret ürünlerinin 

uzak bölgelere doğru daha hızlı ve fazla akışına olanak tanımıştır 141 . Beyrut’un art alanındaki 

dönüşüm, art alanı ile kurduğu bağlantı, idari yapıdaki değişimler ve sahil ile iç bölgeler arasında 

trafik ve iletişimin gelişmesi Beyrut Limanı’nın Kapitalist ekonominin periferisi olarak 

konumlanmasında önemli faktörleri oluşturmuştur. 

 

 

 

 

                                                 
140 Ökçün, 1985, s. 18.  
141 Babikian, 1997, s. 19. 
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Abstract 

In this study, new pyridine derived nickel complexes with the general formula [NiL2I2] (L: 2-amino-

5-chloro pyridine and 2-amino-5-bromo pyridine) were synthesized and their structures were 

elucidated via FT-IR and 1H-NMR techniques. Their thermal properties were investigated via 

TG/DTA techniques. Antibacterial studies were carried out with two different bacteria strains namely 

E.coli and MRSA by using modified disc-diffusion method (CLSI- M02-A11). 

 

Keywords: Pyridine derived nickel complexes, pyridine, E.coli, Methyciline Resistant 

Staphylocacus Aureus 

 

 

INTRODUCTION 

Pyridine derivatives have different biologic activities. Some pyridine derivatives have been used for 

preventing ulcer, antinausea, against digestion problems and gastric cancer. Pyridine derivative 

complexes of divalent transition metal ions such as Mn(II), Co(II) and Ni(II) have been investigated 

since 1960’s. Much effort has been devoted to investigation of anti-tumor properties of pyridine and 

pyridine derived metal complexes. Antimicrobial, anti-inflammatory and anticancer properties of 

substituted pyridine derivatives and their metal complexes were much studied. Palladium complexes 

with the general formula [Pd(en)Cl(L)]NO3 (en=ethylenediamine; L= pyridine, 4-methyl pyridine, 

4- hydroxypyridine or 4-aminopyridine) have been synthesized and their activity on leukemia cells 

(HL-60) have been investigated. It was observed that these complexes show pronounced activity 

against HL-60. Some pyridine derivatives are used for protection against ulcer, digestive problems 

and stomach cancer. The antimicrobial, anti-inflammatory and anticancer properties of the pyridine-

derived metal complexes are highly investigated. 3,3'-[ pyridine -2,6-diylbis(methylene)]bis(1,3-

dihydroindol-2-on), 3,6-bis(2-oxo-1,2-dihydroindol-3-ylidene)piperazine-2,5-dion,1,4-diacetyl-3,6-

bis(indol-3-yl-metylene)piperazine-2,5 dion, 3,6-bis(indol-3-yl-methylene)piperazine-2,5-dion 
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complexes were synthesized and their activity against lung, breast and brain cancer cells were 

investigated and pyridine derivatives were reported to have greater activity than indol derivatives 

(Andreani et al. 2008). 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

Synthesis of Complexes 

[NiL2I2] (L: 2-amino-5-chloropyridine and 2-amino-5-bromopyridine)  complexes were synthesized 

according to the literature (Allan et al.,1964; Allan et al., 1965). The general equation for the reactions 

is given below: 

 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

FT-IR spectra of the complexes were taken in the range of 400–4000 cm-1.  The Ar–H stretching 

vibrations of the pyridine ring were observed at 3045–3050 cm-1. In all complex containing amine 

functional groups, N–H stretching vibrations were observed in the range 3100–3500 cm-1. In all 

complexes, Ni–N stretching vibrations were observed in the range 500–517 cm-1. The 1H-NMR 

spectra of the complexes were taken in D-DMSO. The multiple peaks observed in the 1NMR spectra 

of all complexes  in the range 6.52-7.64 ppm are attributed to Ar–H peaks in the pyridine ring. The 

peak of the N–H protons in the 1H-NMR spectra of [Nil2(L
1)2] and [Nil2(L

2)2] complexes containing 

amine group were observed at 7.74 ppm and 7.81 ppm, respectively. TG measuremets were carried 

out under N2 atmosphere. The complexes are stable up to 190 oC. TG data of complexes are given in 

Table 1.  
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Table 1. TG data of the decomposition stages of the complexes 

Complex Decomposition step TG temperature range, oC Mass Loss, % 
Final product, 

% 

 

[NiI2(L1)2] 

I 30-90 5 - 

II 95-160 10.13 - 

III 160-315 17.44 - 

IV 465-605 46.68 20.75 

 

[NiI2(L2)2] 

I 15-100 9.67 - 

II 110-170 10.50 - 

III 175-250 13.45 - 

IV 440-607 65.50 1.38 

 

TG curves of the [NiI2(L1)2] complexes are given in Figure 1 and in Figure 2 is given the TG curves of 

[NiI2(L2)2] complexes.  

 

 
Figure 1. TG Curves of [NiI2(L1)2] Complexes 
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Figure 2. TG Curves of [NiI2(L2)2] Complexes 

 

 

It can be seen from TG curves that two complexes were decomposed in four stages. 

 

Antibacterial Activity 

 

In order to investigate the antibacterial activity of the complexes obtained in the disk diffusion test 

(CLSI-2012a), the growth rate of the inhibition zone is given in Table 2. According to these data; all 

complexes at 1.25 mg/disk dose were found to have antibacterial activity against E.coli and S. aureus. 

When the activity of the mixed pyridine derived complexes (1.25 mg / disk) against each bacterium 

were compared, differences between groups were found to be significant at p<0.05 level. According 

to the data obtained, it was determined that the complex of [Nil2(L
2)2] complex against E.coli and S. 

aureus was the highest zone diameter. 

 

 

Table 2. Reproduction inhibition zone diameters of complexes according to disc diffusion method (mm) 

 

Test Material (Complexes) 

(1,25 mg/disk) 

Antibacterial activity zone diameters (mm) 

*E.coli **S.aureus 

[Nil2(L1)2] 12 13 

[Nil2(L2)2] 13 15 

Gentamicin (30µg /disk) 24 21 

 

* Enlarged Spectrum Beta lactamase, ** Methicillin resistant,  
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CONCLUSION 

 

In this study, complexes given by the general formula [NiL2l2] were synthesized and their structures 

were ellucidated via FT-IR and 1H-NMR techniques. Their thermal properties were investigated via 

TG/DTA techniques. Both of the complexes were found to decompose in four stages. It was observed 

that the [Nil2 (L
2) 2] complex has the highest zone diameter against both E. coli and S. aureus. 
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Abstract 

The objective of this work was to synthesize thiophenyl-thiourea-modified MCM-41 (TTU-MCM-

41) and and to investigate its catalytic activity on transphere hyrogenation of nitroanilines. The TTU-

MCM-41was characterized by XRD, FT-IR and SEM techniques. Surface pore size was determined 

via BET analysis. The catalytic properties of the TTU-MCM-41 were investigated via transphere 

hyrogenation of 2-nitroaniline. 

Keywords: Acetophenones, Modified MCM-41, Transphere hydrogenation 

INTRODUCTION 

Mesoporous materials, especially M41S zeolites have stable honey-pellet mesoporous structures, 

superior properties, large surface area and pore volume (> 1000 m2 / g), narrow and adjustable pore 

diameters (2 -10 nm), due to the easily modified surface properties many have made them ideal hosts 

for functional molecules and studies on this subject have increased (Al-Kady et. al., 2011). Hybrid 

materials obtained by modifying porous inorganic surfaces such as MCM-41 with organic functional 

groups has been employed in various areas such as catalysis, adsorption and sensing (Mureseanu et. 

al., 2010; Sayari et.al., 1996; Chen et. al., 1993; Petrovic et. al., 1994). Conventionally they are 

synthesized by incorporating organic chains on the support via anchoring them on the surface 

hydroxyl groups of the support. In obtaining allylic alcohols transfer hydrogenation of α,-

unsaturated carbonyl compounds has appeared as one of the most appealing approach as it eliminates 

use of stoichiometric and hazardous reagents such as NaBH4 or LiAlH4. This reaction can be carried 

out in ecofriendly media, such as water thus provides minimizing chemical pollution due to organic 

solvents (Wang et. al., 2014). Nitro compounds are a widely found organic pollutant in wastewater 

and removal of nitroarenes is an important issue. Thus, various processes, including adsorption, 

photocatalysis, electrochemical treatment, the electro-Fenton method, electrocoagulation, catalytic 



                   MIDDLE EAST  INTERNATIONAL CONFERENCE   
                             ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES 
 

Full Papers May 9-12  
523 

hydrogenation etc. have been developed for this end. Moreover, nitroaniline derivatives have been 

used as precursors in chemical synthesis of azo dyes, antioxidant compounds, poultry medicine, 

antiseptic agents etc. However, avoiding the use of organic solvents and the improvement of suitable 

processes for hydrogenation of nitroarenes in aqueous media under the mild conditions are still 

necessary.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Synthesis of MCM-41 

5 g of hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) was dissolved in 96 ml of H2O, 34 ml of 

ethanol and 10 ml of NH3 were added and stirring was continued for 5 min. Then, 2 mL of 

tetraethylorthosilicate (TEOS) was added thereto, followed by stirring at room temperature for 3 

hours and heating in an oven at 550 ° C for 10 hours.  

Synthesis of MCM-41-NH2 

The MCM-41 was functionalized with 3-aminopropyltriethoxysilane in the toluene (refluxing for 24 

h) according to the conventional procedure [6].  After cooling, the modified mesoporous material was 

filtered out and washed several times with small portions of toluene and i-propanol to remove an 

excess of modifier and possible products of hydrolysis. Finally, the modified mesoporous material 

was dried overnight in an oven at 95-100 oC under a vacuum. The resulting material was designated 

as MCM-41-NH2. 

Synthesis of MCM-41-TTU 

A typical procedure included reaction of 2 g of aminopropylsilica with 0.50 mL of 

Thiophenylisothiocyanate (25% excess) in toluene as a solvent. The resulting solid was filtered out, 

washed with 50 mL of toluene and 50 mL of i-propanol, and dried under a vacuum for 5 h at 90 oC. 

The final sample bearing thiourea functionality had a light yellow color and was designated as MCM-

41-TTU as given in Figure 1.   

 

 

Figure 1. Structure of MCM-41-TTU 
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Investigation of catalytic activity of MCM-41-TTU 

The catalytic activity of the prepared catalysts for the reduction of nitroanilines with NaBH4 was 

carried out. As a model reaction, the mixture consisting of respective catalyst (2 mg), substrate 

(2.5x10-4 M), and NaBH4 (0.03 M) in water (10 ml) was stirred at ambient temperature for a period 

5 min. After the desired reaction time, the sample was quickly filtered from a mini-column. The 

residue was monitored by UV-vis. spectrometry.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

FT-IR spectra of the MCM-41, MCM-41-NH2 and MCM-41-TTU are given in Figure 2-4. 

Asymmetric vibration band of the O-H group is observed at 3435 cm-1. The stretching and bending 

vibration bands of Si-O are observed at 1103 cm-1 and 810 cm-1, respectively. In the FT-IR spectrum 

of the MCM-41-NH2, N-H vibration peaks were observed at 2950-2850 cm-1. In the FT-IR spectrum 

of the MCM-41-TTU, aromatic C-H vibrations were observed at 3000 cm-1. C=O vibrations also 

observed at 1700 cm-1. FT-IR spectra confirm that the proposed structures are formed. 

 

            Figure 2. FT-IR spectrum of MCM-41. 

 

              Figure 3. FT-IR spectrum of MCM-41-NH2. 
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          Figure 4. FT-IR spectrum of MCM-41-TTU. 

 

The XRD and low angle XRD patterns of MCM-41-TTU are given in Figure 5a-b. The (100) and 

(110) reflections observed at low angle XRD show the mesoporous SiO2 structure. The broad band 

observed in the XRD powder pattern at 2 theta = 20o belongs to amorphous SiO2.  

 

 

Figure 5. Mesoporous MCM-41: a)Low angle XRD b)XRD powder patterns.  

 

SEM micrographs of MCM-41 are given in Figure 6. SEM images showed non-uniform spheres.  The 

average particle diameter was determined to be 260 nm.    
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                               Figure 6. SEM micrographs of MCM-41 

 

Nitrogen adsorption-desorption isotherms of MCM-41 and MCM-41-TTU are given in Figure 7 and 

8. BET surface area of the MCM-41 was calculated as 1506 m2/g and is compatible with the >1000 

m2/g value. Furthermore, the pore diameter of MCM-41 was found to be 3.61 nm according to the 

literature. The surface area of MCM-41-TTU was calculated as 15.02 g/m2. The pore diameter of 

MCM-41-TTU was found to be 7.9 nm.  

 

Figure 7. Nitrogen adsorption (red) and desorption (black) isotherms of MCM-41. 
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Figure 8. Nitrogen adsorption (blue) and desorption (red) isotherms of MCM-41 and MCM-41-

TTU. 

The catalytic properties of the TTU-MCM-41 were investigated transphere hyrogenation of 2-

nitroaniline for 5 min. UV-vis. spectra and conversion% graphs of MCM-41, MCM-41-NH2 and 

MCM-41-TTU are given in Figure 9-11. Catalytic conversions of MCM-41, MCM-41-NH2 and 

MCM-41-TTU were determined as 13%, 25% and 55%, respectively. 

 

 

                                   Figure 9. UV-vis. spectra and conversion% graphs of MCM-41 

 

 

      Figure 10. UV-vis. spectra and conversion% graphs of MCM-41-NH2  
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                              Figure 11. UV-vis. spectra and conversion% graphs of MCM-41-TTU 

 

CONCLUSION 

In this study, mesoporous MCM-41-TTU was synthesized and characterized via XRD, FT-IR, SEM 

and BET techniques. FT-IR spectrum of the MCM-41-TTU, the aromatic vibrations (Ar-C-H) were 

observed at 3000 cm-1. The carbon-oxygen vibrations (C=O) were also observed at 1700 cm-1. The 

(100) and (110) reflections show the mesoporous SiO2 structure. The surface morphology of the 

particles was investigated by SEM micrographs. The average particle size was observed as 260 nm. 

BET surface areas were calculated as 1506 m2 / g for MCM-41 and 15.02 g/m2 for MCM-41-TTU, 

respectively. The catalytic properties of the TTU-MCM-41 were investigated transphere 

hyrogenation of 2-nitroaniline for 5 min. Catalytic conversions of MCM-41, MCM-41-NH2 and 

MCM-41-TTU were determined as 13%, 25% and 55%, respectively. Results of the catalytic activity 

revealed that MCM-41-TTU is the catalyst suitable for converting 2-nitroaniline into 1,2-

diaminobenzene. 
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Abstract 

In this study, 4-chloro-benzoylthiourea modified MCM-41 was prepared and characterized via  FT-

IR, XRD, SEM and BET techniques. Then, 4-chloro-benzoylthiourea-MCM-41 (4Cl-BT-MCM-41) 

was used in drug loading. Ibuprofen was incorporated as a model drug via supercritical fluid 

technology and release kinetic was investigated in PBA (Phosphate Buffered Saline). 

 

Keywords: Drug delivery, Mesoporous Materials, Modified MCM-41 

INTRODUCTION 

Enhancing the efficacy of treatment requires controlled drug delivery systems (DDS) for certain 

medicines (Bhusal et. al.2016). Despite DDS has progressed a lot still there is great need for designing 

better formulations which would greatly rely on polymers, liposomes, hydrogels, mesoporous 

materials as drug carriers. Silica offers great advantage as drug carrier due to the presence of high 

concentration of surface silanol groups which provides possibility of modification of the pore walls 

via opportune organic groups such as chloropropyl, phenyl, benzyl, mercaptopropyl, cyanopropyl and 

aminopropyl groups (Shakeel et. al. 2016). Urea and thiourea derivatives are reported have biological 

activities such as analgesic, antitumor, anti-HIV, and antimicrobial properties (Antochshuk et. al. 

2003). Adsorption of drug molecules onto porous substrates with high surface area, pore size, and 

specific surface area, is reported to enhance dissolution of poorly soluble drugs and porous silicate is 

a widely used pharmaceutical excipient, has gained much attention in drug formulations. In recent 

years, mesoporous MCM-41 has been used as drug systems (Vallet-Regi  et. al. 2001; Vallet-Regi et. 

al. 2006; Vinu et. al. 2004). Mesoporous materials have high surface area (> 1000 m2 / g), special 

and homogeneous pore size, functionality environment, low toxicity, biodegradability and relatively 

large pore sizes (~ 1 cm3 / g) (Al-Kady et.al. 2011). To date, many functionalized mesoporous 

materials have been synthesized to further enhance the ability of drugs to be delivered, transfer them 

to the target organism, and then release them in the desired time (Sayari et. al. 2001; Liu et. al. 2005). 

MATERIALS AND METHODS 

Synthesis of MCM-41 

5 g of hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) was dissolved in 96 ml of H2O, 34 ml of 

ethanol and 10 ml of NH3 were added and stirring was continued for 5 min. Then, 2 mL of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhusal%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27329201
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tetraethylorthosilicate (TEOS) was added thereto, followed by stirring at room temperature for 3 

hours and heating in an oven at 550 ° C for 10 hours.  

Synthesis of MCM-41-NH2 

The MCM-41 was functionalized with 3-aminopropyltriethoxysilane in the toluene (refluxing for 24 

h) according to the conventional procedure [6].  After cooling, the modified mesoporous material was 

filtered out and washed several times with small portions of toluene and i-propanol to remove an 

excess of modifier and possible products of hydrolysis. Finally, the modified mesoporous material 

was dried overnight in an oven at 95-100 oC under a vacuum. The resulting material was designated 

as MCM-41-NH2. 

Synthesis of 4-Cl-BT-MCM-41 

A typical procedure included reaction of 2 g of aminopropylsilica with 0.50 mL of 

Thiophenylisothiocyanate (25% excess) in toluene as a solvent. The resulting solid was filtered out, 

washed with 50 mL of toluene and 50 mL of i-propanol, and dried under a vacuum for 5 h at 90 oC. 

The final sample bearing thiourea functionality had a light yellow color and was designated. 

  

Ibuprofen loading and release studies  

 

Drug loading studies were carried out via supercritical carbon dioxide (scCO2) system. 1 g of 4-Cl-

BT-MCM-41 and 0.8 g ibuprofen were dissolved in 15 mL of ethanol and they were charged to the 

scCO2 reaction unit at 40 oC and allowed to stand at 200 bar CO2 for 2 hours. The reaction unit's valve 

was opened to reduce the CO2 pressure and the drug loaded nanostructures were obtained. The in 

vitro drug delivery was performed by soaking the sample powder into a simulated body fluid, SBF, 

at 37 oC and at pH of 7.4, maintaining the ratio SBF volume (mL) per adsorbed ibuprofen mass (mg) 

equal to 0.8:1. Continuous magnetic stirring was maintained during the delivery to avoid limitation 

of the delivery rate by external diffusion constraints. The delivered ibuprofen concentration was 

monitored by UV spectrophotometry at 273 nm. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

FT-IR spectra of the MCM-41, MCM-41-NH2 and 4-Cl-BT-MCM-41 are given in Figure 1-3. 

Asymmetric vibration band of the O-H group is observed at 3435 cm-1. The stretching and bending 

vibration bands of Si-O are observed at 1103 cm-1 and 810 cm-1, respectively. In the FT-IR spectrum 

of the MCM-41-NH2, N-H vibration peaks were observed at 2950-2850 cm-1. In the FT-IR spectrum 

of the 4-Cl-BT-MCM-41, aromatic C-H vibrations were observed at 3000 cm-1. C=O vibrations also 

observed at 1631 cm-1. FT-IR spectra confirm that the proposed structures are formed. 
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            Figure 1. FT-IR spectrum of MCM-41. 

 

              Figure 2. FT-IR spectrum of MCM-41-NH2. 

 

 

          Figure 3. FT-IR spectrum of 4-Cl-BT-MCM-41. 

 

The XRD and low angle XRD patterns of 4-Cl-BT-MCM-41 are given in Figure 4a-b. The (100) and 

(110) reflections observed at low angle XRD show the mesoporous SiO2 structure. The broad band 

observed in the XRD powder pattern at 2 theta = 20o belongs to amorphous SiO2.  
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                Figure 4. Mesoporous MCM-41: a) Low angle XRD b) XRD powder patterns.  

 

SEM micrographs of MCM-41 are given in Figure 5. SEM images showed non-uniform spheres.  The 

average particle diameter was determined to be 260 nm.    

 

 

                               Figure 5. SEM micrographs of MCM-41 

 

Nitrogen adsorption-desorption isotherms of MCM-41 and 4-Cl-BT-MCM-41 are given in Figure 6 

and 7. BET surface area of the MCM-41 was calculated as 1506 m2/g and is compatible with the 

>1000 m2/g value. Furthermore, the pore diameter of MCM-41 was found to be 3.61 nm according 

to the literature. The surface area of 4-Cl-BT-MCM-41 was calculated as 101.64 g/m2. The pore 

diameter of 4-Cl-BT-MCM-41 was found to be 26.21 nm.  
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Figure 6. Nitrogen adsorption (red) desorption (black) isotherms of MCM-41. 

 

 

Figure 7. Nitrogen adsorption (blue) desorption (red) isotherms of MCM-41 and 4-Cl-BT-MCM-

41. 

To examine the drug release profiles, the cumulative percentages of drug release were plotted against 

time. The release behavior of ibuprofen from 4-Cl-BT-MCM-41 was investigated in the PBS solution 

for 66 hours. Release of ibuprofen from 4-Cl-BT-MCM-41 in PBS solution (pH = 7.4; 37 oC) is given 

in Fig. 8. Wave swing is observed in the drug release profiles. This behavior is due to unbalanced 

distribution of drug molecules from layered matrices, diffusibility, number of layers and thickness, 

and fluctuations in drug release are observed. 
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                              Figure 8. Release of ibuprofen from 4-Cl-BT-MCM-41in PBS solution (pH = 7.4; 

37 oC). 

 

CONCLUSION 

In this study, mesoporous 4-Cl-BT-MCM-41was synthesized by precipitation method. 4-Cl-BT-

MCM-41 was characterized via XRD, FT-IR, SEM and BET techniques. The characterization results 

confirm that the proposed structures are formed. Ibuprofen was loaded using supercritical carbon 

dioxide (sC-CO2) environment. The absorption and releasing studies of ibuprofen were carried out 

in simulated body fluid. The result revealed that high adsorption capacity for drug with 4-Cl-BT-

MCM-41 and slower drug release rate was achieved. MCM 41 and 4-Cl-BT-MCM-41 bind with 

ibuprofen over weak hydrogen interactions. This causes slow releasing. 
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Abstract 

Bacteria resistant against antibiotics such as Staphylococcus Aureus and Methyciline Resistant 

Staphylococcus Aureus (MRSA) are identified as major cause of nosocomial infections. Choosing 

the appropriate antibitoics and adopting preventive strategies against MRSA bacteremia is of great 

importance. In order to prevent MRSA based infections people have started to care much more about 

their clothes and belongings. Hence, developing antibacterial textiles have gained importance. 

Pyridine and their derivatives have found wide application areas and especially in medicine. In this 

study, complexes represented with the general formula [ML2Cl2] (L: 3,5-dimethyl pyridine; M: Ni 

(II), Cu (II), Co (II)) were synthesized and their structures were illucidated. Thermal properties of the 

complexes were investigated. Thus prepared complexes were functionalized with cellulose acetate, 

which is a biocompatible and biodegradable polymer and their micro/nano-fibers were obtained via 

electrospinning technique. The micro/nano-fibers were characterized and FE-SEM images were used 

to investigate their morphologies and determine fiber diameter and thermal properties of the fibers 

were investigated via TG technique. Antibacterial studies were carried out with bacteria E.coli and 

MRSA by using modified disc-diffusion method (CLSI- M02-A11). 

 

Keywords: Mixed pyridine derivative halogen complexes, antibacterial textile, Methyciline 

Resistant Staphylococcus Aureus 

 

 

INTRODUCTION 

Worldwide, 95% of Staphylocaucus Aureus (SA) infected patients do not respond to first-class 

antibiotics such as penicillin or ampicillin and especially since 1980s Methyciline Resistant SA 

(MRSA) has become more widespread. It is known that 49-65% of S. aureus infections occur due to 

methyciline-resistant strains. It has now developed resistance to 30% of all S. aureus infections and 

has become endemic in some patients and epidemic in others (Arias and Murray, 2009).There are 

many mechanisms that MRSA use to reduce the effects of conventional antibiotics. For example, 

class A β-lactamase enzymes hydrolyze conventional β-lactam antibiotics, including penicillin and 

carbapenems. Alternatively, synthetic macromolecules are presented as antimicrobial agents. Some 

conventional antibiotics are covalently bound or modified by polymers encapsulated in a polymeric 
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matrix to provide anti-MRSA activity. Various biological activities of pyridin-derived complexes 

have been studied by many researchers (Levy and Marshall, 2004).Pyridine-derived complexes of 

divalent transition metal ions such as Co (II), Ni (II) were firstly investigated in the 1960s. The 

antimicrobial, anti-inflammatory and anticancer properties of the substituted pyridine derivatives and 

their metal complexes have been the subject of many studies. 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

Synthesis of Complexes 

[ML2Cl2] (L: 3,5-dimethylpyridine; M: Ni (II), Cu (II), Co (II)) complexes were synthesized 

according to the literatüre (Allan et al.,1964; Allan et al., 1965). The general structure of the 

synthesized complexes is given in figure 1. 

 

 

Figure 1. The general structure of the synthesized complexes 

 

Preparation of Biological Active Agent /Cellulose Acetate Gels  

6 g of Cellulose Acetate (CA) and 0.1 g complexes which are determined to have biological activity, 

were dissolved in a mixture of 50 mL of acetone and stirred for 1h at room temperature. 

 

Optimization of the Experimental Parameter of Micro/nanofibers  

Micro/nanofibers were produced via electrospinning system. The electrospinning system is shown in 

Figure 2. Experimental parameters for producing the micro/nano fibers are optimized as is given in 

Table 1. 
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Figure 2. The electrospinning system 

 

 

 

 

 

 

Table 1. Optimization of the Experimental Parameter for Production of Micro/nanofibers 

  

Amount of CA 

  

Complexes 

  

Distance between 

collector and nozzle 

  

Applied potential, 

kV 

  

Flow rate, mL/min 

6 g [MCl
2
(L)

2
] 10 cm 12 kV 1.50 mL/min 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

FT-IR spectra of the complexes were taken in the range of 400–4000 cm-1.  The Ar–H stretching 

vibrations of the pyridine ring were observed at 3330–2983 cm-1. The C–H stretching vibrations of 

the –CH3 groups for [NiCl2(L)2], [CoCl2(L)2] and [CuCl2(L)2]complexes were obtained at 2910–2785 

cm-1. In all complexes, M–N stretching vibrations were observed in the range of 515–520 cm-1. The 
1H-NMR spectra of the complexes were taken in the D-DMSO except paramagnetic Cu (II) 

complexes. The multiple peaks observed in the 1NMR spectrum of all complexes in the range of 6.97–

8.63 ppm are Ar–H peaks in the pyridine ring. 2.35-2.39 ppm (Al-H, 6H) peaks are observed for the 

[NiCl2(L)2] and [CoCl2(L)2] complexes.TG measuremets were carried out under N2 atmosphere. TG 

curves of the complexes are given in Figure 3. It can be seen from TG curves, [CuCl2(L)2] complex 

was decomposed in four  stage while the others were decomposed in three stages. The complexes are 

stable up to 180 oC. TG data of complexes are given in Table 2.  

 

Table 2. TG data of the decomposition stages of the complexes 
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Complexes Decomposition step TG 

temperature 

range, 
o

C 

Mass Loss, % Final 

product, % 

[NiCl2(L)2] I 121-183 28,1 - 

II 185-309 29,6 - 

III 315-900 15,1 27,2 

 

[CoCl2(L)2] 

I 159-224 
 

7,04 - 

II 262-337 2,81 - 

III 403-610 7,7 82,43 

 

[CuCl2(L)2] 

I 30-221 26 - 

II 225-358 14 - 

III 363-587 10,1 - 

IV 590-999 13,9 36 

 
 

Figure 3. TG Curves of the complexes  

 

DTA/TG curves of CA micro/nanofibers were taken between 30-550 oC at 10 oC/min heating rate 

and dynamic nitrogen atmosphere. In DTA curve, Glass transition temperature of CA was observed 

between 194-211 oC and melting was observed between 215-233 oC as weak endothermic peak. CA 

fibers were decomposed between 261-459 oC with %87.44 mass loss. TG/DTA Curves of the CA 

Micro/nanofibers are given Figure 4. DTA Curves of the modified fibers micro/nanofibers are given 
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Figure 5. 

 
 

Figure 4. TG/DTA Curves of the CA Micro/nanofibers 

 

 

 
 

 

Figure 5. DTA Curves of the [MCl2(L)2]/CA Micro/nanofibers 

 

 

[NiCl2(L)2]/CA and [CuCl2(L)2]/CA  micro/nano fibers could have observed glass transition 

temperatures, but melting temperatures could not be observed because the decomposition with 

softening began. 

 

SEM image of the micro/nanofibers are given in Figure 6. When the images are examined, it is 

observed that the fiber thicknesses are not distributed uniformly. The thickness of micro / nanofibers 
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varies between 2,96-17,05 micrometers. 

 
Figure 6. SEM image of the micro/nanofibers 

 

Antibacterial Activity 

 

In order to determine the antibacterial activity of CA micro / nanofibers containing MCl2 (L1) 2] 

complexes, Antibacterial Activity Test of Fabrics (JIS L 1902: 2002, Testing method for antibacterial 

activity of textiles was applied. As is shown in in Table 3 are presented the minimum concentration 

of the complexes required for inhibiting bacterial life (MIC). The MIC results were obtained by broth 

microdilution method.  

 

 

Table 3. Minimum inhibitory concentration values of complexes according to broth microdilution 

method. 

  

Test Material (Complexes) 

(50 mg/mL) 

Minimum inhibitor Concentration values (MIC)  (mg/mL) 

*E.coli **S.aureus 

[NiCl2(L)2] 1 1 

[CoCl2(L)2] 0,5 0,5 

[CuCl2(L)2] 1 1 

Gentamicin (0,1 mg/ml) 0,0025 0,0012 

* Extended Spectrum Beta lactamase, ** Methicillin resistant. 

 

 

In Table 4, are presented the results indicating the average number of colony forming bacteria 

obtained after 24 hours after incubating the micro/nanofibers according to JIS L 1902 method. The 

results indicated that all fibers showed antibacterial activity. 
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Table 4. Number of colony-forming bacteria (cob) after incubation according to JIS L 1902 method 

in fibers. 

Test Material (Complex/CA fibers) After Incubation, cob ( cob/mL) 

E.coli* S.aureus** 

Control 5.3x105 ±1,36 3.3x105±1,36 

Antibacterial fabric 2x101±0,63 1x101±0,89 

[NiCl2(L)2]/CA 2.5x104±1,04 1x104±1,04 

[CoCl2(L)2]/CA 3x104±1,26 9,1x103±2,92 

[CuCl2(L)2]/CA 8,5x103±2,07 1,6x104±1,36 

* Enlarged Spectrum Beta lactamase, ** Methicillin resistant, cob: Colony-forming bacteria 

number, ±: standard deviation 

 

CONCLUSION 

 

In this study, complexes given by the general formula [ML2Cl2] were synthesized and their structures 

were illuminated via FT-IR and 1H-NMR techniques. A biocompatible and biodegradable polymer, 

cellulose acetate (CA) was functionalized with thus prepared complexes. Micro/nanofibers of the 

active agent (complex) functionalized CA was obtained via electrospinning technique. It was 

determined that all complexes and micro-nanofibers modified with these complexes exhibit different 

degrees of in-vitro antibacterial activity against E.coli, and S.aureus  bacteria, which are nosocomial 

agents. 
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DAMGALAMA TEORİSİNİN MADDE BAĞIMLISI BİREYLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Yasemin AĞAOĞLU                                                        

                                                               TC. İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu İstanbul 

                                                            

Özet 

Bir toplumun kendine özgü yaşama tarzını belirten ve bu tarzın devamlılığı için koyulmuş kurallar 

toplum kültürü olarak belirlenmiştir. Her toplumun kültür yapısı ve yaşam tarzının farklılığı, 

kültürlerin değişkenliğini de beraberinde getirmektedir. Çünkü toplumların yaşam tarzları içerisinde 

belirlemiş oldukları alışkanlıklar, davranış şekilleri, ahlak, inanç, sanat, hukuk ve töre gibi birçok 

değer üzerine belirlenen kurallar, o toplumun kültür bütünlüğünü oluşturmakta ve o toplam özgü 

olarak benimsenmektedir. Hukuksal düzenlemeler, ceza kanununda suç olarak belirtilen kanunların 

özünde de, toplumun onaylamadığı, ayıp olarak saydığı kötü davranışlar olarak var olduğunu kabul 

etmektedir. Bu nedenle, bir kişi normlar tarafından yasaklanan ve onaylanmayan bir davranış 

sergilediğinde sapkın olarak değerlendirilmiş ve suçlu olarak kabul edilmiş olmaktadır. Ancak bu 

durum kişinin kesin olarak değerlendirilmesini gerektirmemektedir. Toplumun bu bireye karşı 

göstermiş olduğu tepki, çoğu zaman o kişiyi suça daha çok itmektedir. 1938 yılında Tannenbaum bu 

konu ile ilgili bir teori ortaya atmış ve sonrasında teori Becker tarafından geliştirilmiştir. Bu teori 

Damgalama Teorisi olarak Kriminoloji alanında önemli bir yer almaktadır. Damgalanma 

(Stigmatization), bir grubun veya bir bireyin niteliklerinin, mevcut bir sosyal grup tarafından 

değerinin düşürülmesi sürecine olarak değerlendirilir. Bireyin ya da toplumun bu şekilde lekenip 

değer kaybetmesinin en olumsuz etkilerinden biri toplum dışında kalmasıdır. Jones vd. (1984)’ne 

göre, yapılan bu damgalamalar, damgalamayı yapan sosyal grubun normlarıyla ilişkilidir ve 

damgalanma kurbanı olan birey gözden düşürücü bir işaret aracılığıyla o toplum tarafından dışlanır. 

Aynı zamanda bu damgalanan bireyler güvenilmez ve sapkın kişiler olarak değerlendirilmektedirler. 

Bu durum kişinin kimlik ve özünün kaybedilmesi ve suça daha çok yönelmesi hususunda olumsuz 

etkilere sahiptir. Çünkü; bu teoriye göre;  kişi ilk defa sapma yaşıyor ve bu sapma suç olarak 

değerlendirilip kişinin tüm kişiliği, benliği ve sosyal yaşamını da olumsuz etkileyecek şekilde 

etiketleniyorsa;  kişi buna tepki olarak suçu tekrar işleme yolunu seçmektedir. Kişi ilk sapmasında, 

diğer bir deyişle ilk mahkumiyetinde lekelenmiş, sosyal statüsü bozulmuş aynı zamanda kişinin 

meslek hayatına ve aile hayatına da olumsuz etkileri olmuştur. Bunun yanı sıra o toplumda 

etiketlemeyi yapan hakim sınıf; bu durumu kendi lehine çevirmekte ve kendi pozisyonunu perçinleyip 

daha da garanti altına almak için araç olarak kullanmaktadır. Madde bağımlısı olan bireyler bu 

damgalanmayı en çok yaşayan kişilerdir. İlk kullanımları bile olsa kullandıkları açığa çıktığında 

damgalama hemen yapılmakta ve toplum içerisinde ötekileştirilmektedirler. Bu yapılırken bu 

bireylerin neden bağımlı olduklarına dair herhangi bir araştırma yapılmadan neden öğrenilmeden 

direk damgalayarak kendilerini toplum için de onay gören insanlar olarak değerlendirmektedirler. 

Oysa ki; madde kullanmaya başlayan bireylerin arka yüzündeki nedenler arasında kendilerini 

dışlanmış hissetmeleri, ebeveyn ve okula karşı aidiyet bağlarının olmadığı ve kendilerine karşı 

söylenen aşağılayıcı söylemler nedeniyle ve en önemlisi sevgisiz büyümelerine bağlı olarak 

kişiliklerinde olmayan özgüveni toplum değerlerine karşı çıkarak ispatlamaya çalışmaktadırlar. 
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Sonrasında da damgalanmaları yüzünden bir birey olarak asla toplumda yer alamayacaklarını 

düşünmekte ve o topluma tepki olarak o suçu işlemeye devam etmektedirler. Ancak sağlıklı ve refah 

içinde yaşayan bir toplum olabilmek için, bireyleri suça sürüklemek yerine topluma kazandırma yolu 

seçilmelidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uyuşturucu, Bağımlı, Kriminoloji, Damgalama 

 

EVALUATION OF STAMPING THEORY IN TERMS OF SUBSTANCE ADDICTS 

 

Abstract 

The rules for the continuity of this style, which define the distinctive lifestyle of a society, are defined 

as community culture. The cultural structure and lifestyle of every society brings about the variability 

of cultures. Because the rules determined in the lifestyles of societies, behavior patterns, morals, 

beliefs, art, law, and many other values, such as the rules set on the society, it constitutes the cultural 

integrity of that community and it is adopted as a specific. Legal regulations, in the essence of the 

laws of the criminal law as a crime, in the society, does not approve of, as the bad behavior that is 

deemed to be considered to be defamatory. Therefore, when a person exhibits a behavior that is 

prohibited by norms and which is not approved, he is considered to be a heretic and accepted as a 

criminal. However, this does not require a precise evaluation of the person. The reaction of society 

towards this individual often pushes that person more into crime. In 1938, Tannenbaum put forward 

a theory on this subject, and later developed the theory by Becker. This theory plays an important 

role in the field of criminology as the Stamping Theory. Stigmatization is considered to be the process 

of lowering the value of a group or an individual's qualities by an existing social group. One of the 

most negative impacts of the individual or society being stained and depreciated is that they remain 

out of society. Jones et al. According to (1984), these stigmatization is related to the norms of the 

stigmatizing social group, and the individual who is a victim of stigmatization is excluded by the 

deprivation. At the same time, these stigmatized individuals are considered to be unreliable and 

deviant. This situation has negative effects on the loss of identity and essence of the person and more 

directed to crime. Because; according to this theory; the person is experiencing a deviation for the 

first time, and this deviation is evaluated as a crime and if it is labeled so as to adversely affect the 

person's whole personality, self and social life; in response to this, the person chooses to repeat the 

crime. In the first deviation, in other words, his first conviction was stained, his social status was 

impaired, and he also had a negative impact on his professional and family life. In addition to this, 

the dominant class in labeling in society; this situation is in its favor and uses its own position as a 

tool to rivet and further guarantee. Individuals who are addicted to substance are the ones who live 

this stigma most. Even if they are used for the first time, stamping is done immediately and they are 

marginalized in the society. While doing this, they consider themselves as people who are approved 

for the society by stigmatizing themselves directly without being informed about why they are 

dependent. But; individuals who are starting to use substance because they feel excluded, have no 

ties to the parent and school, and they are trying to prove the self-esteem which is not related to their 

personalities due to their insulting rhetoric and, most importantly, to their unlovely growth. Later, 

because of their stigmatization, they believe that they can never be a part of society as an individual 

and continue to commit that crime in response to that society. However, in order to be a healthy and 

prosperous society, the path to society should be chosen instead of dragging individuals into crime. 
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Key Words: Drug, Dependent, Criminology, Stamping 

 

MADDE BAĞIMLILIĞI 

Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması, bundan 

dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının bırakılamamasıdır. Günümüzde hızla artan 

bağımlılık yaşının çok daha küçük yaşlara kadar düştüğü yapılan çalışmalarla ortaya konulmaktadır. 

Bunun en önemli nedenlerinden biri aile içi şiddet ve aile içi iletişim bozukluğudur. Bireyin küçük 

yaşta aile içinde gördüğü şiddet, sevgisizlik, küçümsenme ve güven duygusunu kaybetmesine neden 

olacak olayları yaşamış olması, özellikle ergenlik döneminde bireyin dışarıya yönlenmesine neden 

olmaktadır. Çevre ile iletişiminde sadece kendini ispatlama ve eksik kalan ilgiyi arama çabasında 

olması bireye yanlış yollara yönelmesi konusunda yardımcı olmaktadır. 

Ülkemizde gençler arasında yapılan çalışmalara göre; 

•    Yarısından fazlasının sigara deneyiminin olduğu,  

•    Yaşam boyu en az bir kez tütün kullanımı %16, 

•    Yaşam boyu en az bir kez alkol kullanımı %35-45 

•    Esrar kullanımı %4, 

•    Uçucu madde kullanımı %4, 

•    Ekstazi kullanımı %%2-2,5 oranları verilmiştir. 

Ergenlik döneminde gençler ailelerinden daha çok arkadaşları ile vakit geçirirler. Özellikle aile 

yaşamında sorunlar yaşayan bir çocuk bu duruma daha erken başlamaktadır. Madde kullanımına 

başlamaları sosyal çevresindeki değişimle başlar. Bu dönemde en önemli faktör bu maddeleri bireye 

temin edecek ve ona özendirecek olan arkadaş çevresidir. Bir gencin çevresinde madde kullananların 

sayısı arttıkça onun da madde kullanımına başlama hızı artar. Arkadaş çevresi içindeyken kendini 

önemli hissetmek istemesi ve ailesinde hissetmediği kabul görmeyi arkadaşlarından beklemesi 

bireyin madde kullanımı için çevresinin tekliflerine karşı tavır almasını zorlaştırır. Bireyin bu 

maddeleri ve zararlarını bilmesi çevresinin onun kullanıma başlaması için çoğu zaman akran 

baskısının direncini kırmaya yetmez. 

Birey, bağımlı olduğunu anladığında çevresindeki madde kullanan diğer kişilerin konuşmaları ve ikna 

etmeleri sayesinde nedeniyle bu hastalığın düzelemeyeceğini ve madde kullanmayı hiçbir zaman 

bırakamayacağını düşünmeye başlar. Artık çok geç olduğunu ve ailesinin de onu anlamdan yargılayıp 

dışlayacağını düşünmesi de bireyin tedavi olmayı istemesini engeller. Kişi kendini artık bir madde 

bağımlısı olarak kabul ettikten sonra ise madde odaklı bir hayat yaşamaya başlar. Yaşamanın tek 

amacı maddeyi zamanında temin etmektir. Bu aşamada bağımlı kişi gerekli parayı sağlayabilmek için 

her türlü suçu işleyebilir. Ailesinin onu bu duruma ittiğini fark etmemesi sonucunda bir de evladını 

dışlamış olması bireyin göz göre göre ölüme terkedilmesinden başka bir şey değildir. 

 

 

BAĞIMLILIK 
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Fiziksel bağımlılık, maddenin varlığına karşın duyulan fizyolojik bir istektir. Beden maddeye karşı 

bir uyum geliştirir. Kesilmesi ile fiziksel yoksunluk belirtileri izlenir. 

Psikolojik bağımlılık, doyum ve haz alma amacıyla maddeye düşkünlüktür. Kesilme ile psikolojik 

yoksunluk belirtileri izlenir. 

Ergenler ve genç yetişkinler risklidir. 

Ergenler ve genç yetişkinlerin maddeyi deneme ve maddeye bağımlı olma oranlarının yetişkinlere 

göre daha fazladır, 

Yetişkinlerde saptanan bağımlılığın başlangıcı ergenliğe veya erken yetişkinliğe dayanır, Madde 

kullanımına ne kadar erken başlanırsa bağımlılığın şiddeti de o kadar fazla olur. (1)  

 

MADDE BAĞIMLILIĞI NEDENLERİ 

Bağımlılık probleminin doğru bir yola tespit edilebilmesi için, bireysel, çevresel ve kullanılan 

maddenin özelliklerinin hepsinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu konuda sadece maddeyi ve onu 

kullanan bireyi dikkate almak tamamen yanlış bir davranış olur. Çünkü, sorun sadece madde ve onu 

kullanan birey değildir. Arkasında olan asıl neden, bireyi o maddeyi kullanmaya iten sebeplerin 

belirlenmesi ve psikolojik olarak sonuçların da tespit edilmesidir. Bunu değerlendirmeler yapılırken 

çevre faktörünün de aynı ölçülerde ele alınması önemli bir kriter olmaktadır. 

 

Madde kullanımına başlama, kişiden kişiye  göre değişse bile aralarında belli bazı ortak noktalar 

bulunmaktadır. Bunlar, merak, en yakın arkadaşların kullanması, akran baskısı, madde kullanan bir 

grubun üyesi olmak, yetişkinlerin taklit edilmesi ve bu kullanımı eğlenceli bulmak gibi nedenlerdir. 

Madde kullanımı ile ilgili anne ve babaların sert uyarıları ve bu uyarıları sürekli yapmaları çoğu 

zaman kullanıma başlanması için tek sebep olabilmektedir. Çünkü, bu türlü yaklaşımlar genç 

bireylerde  merak veya ailesine karşı tepki oluşturabilmektedir. (2) 

 

 

 

AİLE FAKTÖRÜ 

Bütün sosyologlar, psikologlar ve eğitimciler, ailenin çocukların bakımı, gelişimi, eğitimi ve 

sosyalleşmesi içi en önemli faktör olduğunu belirtmektedirler. Bu nedenle, aile, bedensel ve ruhsal 

açıdan çocuklarının sağlıklı veya sağlıksız yetiştirilmesinde en önemli faktör olmaktadır. Halkın 

genel olarak varoş olarak tanımladığı bölgelerde ki imkansızlıklar, işsizlik, gelir dağılımındaki 

eşitsizlikler, geleneklerin sarsılması, köy ve şehir hayatı arasındaki farklılıktan doğan çatışmalar gibi 

etkenler, aile ve çocuklar arasında birçok problemin doğmasına yol açmaktadır. Bu nedenlerin 

ailelerde oluşturduğu   doyumsuzluk, umutsuzluk ve çaresizlikler aile içi uyumu bozmakta, aile içi 

şiddete neden olmakta ve  zor hayat koşullarda verilen yaşam savaşı çocuklar üzerinde olumsuz 

etkiler yapmaktadır.  
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Aile içi iletişimsizlik, ilgi ve sevgi eksikliği, ölüm, boşanma, baskılı ve otoriter bir eğitim anlayışı, 

çocukları ailelerinden uzaklaştıran, madde kullanmaya sevk eden ve suça iten diğer sebepler 

arasındadır. Aileler, geleneksel aile yapısının bir sonucu olarak çocuklarına ilgi ve alaka göstermekte 

yetersiz kalmaktadırlar. Bu dunun, aile ve çocuklar arasında olması gereken barış ortamını 

bozmaktadır. Doğal olmayan bu süreç, ebeveyn-evlat arasındaki ilişkilerin seyrini olumsuz yönde 

etkilemektedir. En azından anne-babalıktan doğan yakınlığı bile hayata geçirmek neredeyse imkansız 

hale gelmektedir.  

 

Ebeveynlerin, sigara, uyuşturucu ve alkol kullanan çocuklarını söz konusu problemlerden nasıl 

kurtaracaklarına dair bilgileri, becerileri; daha doğrusu böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl 

davranacaklarına, kime başvuracaklarına ve kimden yardım alacaklarına dair yeterli bilgileri de 

bulunmamaktadır. Bu ailelerin, çözüm için başvurdukları tek çare dayak olmaktadır. Dayak ise, 

ilişkileri soğutmakta ve çocukları baskıya karşı daha direnir hale getirmektedir. Böylece, aile ve 

çocuklar arasındaki çatışma ve yangın daha da büyüyüp içinden çıkılmaz hale gelmekte, problemler 

çözümsüzleşmektedir. (3) 

 

KRİTİK DÖNEMLER 

Ergenlik döneminin evreleri içerisinde son çocukluk çağı (6-8 yaşlar), toplumsal bilincin çok hızlı 

geliştiği bir dönemdir. Çocuklar, 6-8 yaşlarından itibaren bencillikten yavaş yavaş kurtulurlar ve 

kendilerini tanımaya başlarlar. Bu yaşlar, artık grup ve yardımlaşma bilincinin arttığı ve bu 

doğrultuda da ortak ilgiler, ihtiyaçlar, hoş vakit geçirme ve kendi ayakları üzerinde durabilme gibi 

temel faktörler çerçevesinde dışarıdan yardım almadan kendi grup veya kliklerini oluşturma 

yaşlandır. Bu grupları oluşturmalarında ki genel sebep, hoş vakit geçirmek, ilgi ve zevk ortaklığı ve 

evin sıkıcı ortamından kurtulmak olarak görülmektedir.  

Uzmanlara göre ergenlik dönemi, yaşlar arasında kesin çizgiler olmamakla birlikte, 12-15 yaş 

arasındaki dönemdir. Bu dönem, insan hayatında olumsuz bir evre olarak değerlendirilmektedir. 

Türkiye dahil tüm dünyada yapılan istatistiksel araştırmalar, işlenen suçların ve yapılan yanlışların 

yaygın olarak bu çağlarda ortaya çıktığını göstermektedir.
 

DİE'nin 2000 yılında sonuçlanan bir 

araştırmasına göre gençlerin en çok suç işledikleri dönem 12-18 yaşlar arasıdır. Özellikle 16-18 yaşlar 

arası işlenen suçlar 12-15 yaşa göre 3 kat artış göstermektedir. Bağımlılık yapan maddelere göre 

güvenlik birimlerine getirilen zanlı çocukların, başta alkol olmak üzere, sırasıyla uçucu-çözücü 

maddeler, esrar, hap ve uçucu-çözücü alkol kullandıkları tespit edilmiştir. Gençlerin bu yaşlarda suç 

veya maddeye yönelmelerinin sebebi, yaşadığı fırtınalı dönemin doğal bir sonucudur. Çünkü bu 

dönemlerde gençler daha atılgan, gösterişçi, yeniliklere açık, deneyime hazır, merak duyguları 

maksimum düzeyde ve kendilerine güveni henüz yetersiz bir durumdadırlar. Gençler ancak 18 

yaşından sonra sakinleşmeye ve olumlu bir tavır takınmaya başlarlar.(4)  

 

BAĞIMSIZLIK VE KENDİNİ İSPAT DÖNEMİ 

Genç birey, bağımsızlaşma sürecinde davranışlarını arkadaş grubu içerisinde denemeye, onlara ayak 

uydurmaya ve geliştirmeye çalışır. Üyesi bulunduğu grubun üyeleri tarafından reddedilmemek için 

ve onlar tarafından kabul görebilmek için elinden gelen her yola baş vurur. Sigara, alkol ya da 

uyuşturucu, o grup için bir normal bir davranış  ise, ya da o grubun elemanı olabilmenin bir şartı 

gibiyse, gruptaki yerini kaybetme, ve ya alay edilme endişesi, o birey için o dönemde uyuşturucunun 
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zararlarından daha korkunç hale gelir. Alkol kullanma sebeplerinin araştırılması için  yapılan bir 

araştırmada 9657.1 oranında "arkadaşlar içtiği için" yanıtının alınmış olması bunu doğrular 

niteliktedir.(5) 

 

İDEALİST DÖNEM/GELENEKSELLİĞE BAŞKALDIRI 

Gençlik dönemi, en idealist dönemdir. Bu evre her şeyi sorgulama dönemidir. Genç, yetişkinler için 

doğal kurallar haline gelen ne varsa, her birini kendi süzgecinden geçirerek değerlendir. Ve çoğu defa 

kendi farklılıklarını ortaya koymak için de yerleşik kural ve değerleri reddederler. "Kendi Olma"nın 

ispatına yönelik bu çabalar, aslında o devrin doğal yansımalarıdır. Aynı zamanda ego-santrik (ben 

merkezci) bir dönem olan gençlik döneminde gençler, herkesin kendileri gibi anlama ve 

düşünmelerini isterler.  

Ergenliğin doğasına uygun olan bütün bu ve benzeri sonuçlar, genç ile ailesi ve hatta okulda 

öğretmenleri arasında gerginliğe, çatışmalara ve zıtlaşmalara sebep olabilmekte, doğabilecek 

olumsuzluklar, gençleri, karşı tepki unsuru olmak üzere yanlış ve asosyal davranışlara itebilmektedir. 

Sigara, alkol ve diğer maddeleri kendince problem saydığı sıkıntılarına bir çözüm yolu olarak 

deneyebilir.  

 

ÇEVREYİ ETKİLEME VE RİSK ALMA DÖNEMİ 

Gençlikte en deli dolu çağlarda riskler kolay alınabilir durumdadır. Özellikle 6-12 yaşlan kapsayan 

ve "örtülü dönem" denilen bu evrenin, çevreyi etkileme, ilgi çekme ve kendini ispatlama çabası içinde 

olma, en belirgin özelliklerindendir.(6) 

Gençler içinde yaşadıkları dönemin doğal sonucu olarak aldıkları risklerin olası kötü sonuçları 

küçümseyebilir, zararsız görebilir ve göz ardı edebilirler. Aynı şekilde gelecek ve gelecekte ortaya 

çıkabilecek riskler onlar için gelmesi çok zor çok uzak olarak görülebilir. Bu dönemde "Bana bir şey 

olmaz" fikri hakimdir. Genç, o andaki sonuçlarla daha ilgilidir. Mesela, alkol ya da maddenin o anda 

vereceği doyum veya çevrenin baskılarından kurtulma, genç için önemliyken, sigaraya bağlı olarak 

yıllar sonra çıkabilecek sağlık soranlarını hiç umursamaz hatta hiç akıllarına bile getirmezler ." (7) 

 

GRUP FAKTÖRÜ VE MERAK 

Bu dönem gencin bağımsızlığa geçiş ve kendini ispat ediş dönemidir. Ailesinden yavaş yavaş ayrılan 

ve kendisini en güzel gösterebileceği arkadaş grubuna katılan genç için, ergenin içinde bulunduğu 

grubun normları hayati önem taşımaktadır. Ergenlik aşamasında grup kimliği aracılığı ile kendi 

problemlerine çözüm arayan genç, içinde bulunduğu ve yaşıt olduğu grubunun hayat felsefelerini 

benimsemektedir. Bu grupta eğer madde kullanma varsa, ister istemez maddeyle tanışılmakta ve 

kullanılarak yerleşecek öğrenmeler gerçekleşmektedir. Bu açıdan 15-25 yaş grubu "Risk Grubu" 

olarak değerlendirilmektedir. Kapsamlı, kontrollü ve survey araştırmalar bu tespiti doğrulamaktadır". 

(8) 

 

KENTLEŞME VE SOSYO-KÜLTÜREL ÇATIŞMALAR 

Çeşitli sebeplerle köylerden şehirlere göç eden aileler, ekonomik ve sosyal yapılarına uygun yerlerde 

yerleşmektedirler. Kente yabancı, kendi içlerine kapalı, o güne kadar bağlı kaldıkları örf ve adetlerine 

devam etmek isteyen aileler, ne şehirli olabilmekte ne de köylü kalabilmektedirler. Tam bir bocalama 

dönemi yaşayan bu ailelerin çocukları ise, kent hayatıyla çok çabuk tanışmaktadırlar. Şehir hayatının 
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getirdiği heyecanlı, ,şaşalı, serüvenli ve renkli yaşam tarzım sevmekte ve kolayca 

benimsemektedirler. Bu hayatı elde etmek için çaba sarf etmekte ve yavaş yavaş kendisini tatmin 

edemeyen, ihtiyaçlarını karşılayamayan ailesinden yabancılaşarak kopmaktadırlar. Böylece çocuklar, 

dışarıda karşılaştıkları her türlü etkiye, yeniliğe ve değişikliğe açık ve hazır hale gelmektedirler. 

Çocukların dış çevrede tanışıp arkadaş oldukları çocukların sosyokültürel durumları çok büyük önem 

taşımaktadır. Eğer yeni yeni kurulan bu arkadaşlıklar davranış bozukluğu gösteren, yanlış standart ve 

toplum kurallarına aykırı normları olan çocuklarla yapılmışsa, şehir hayatının getirdiği bu yeniliklere 

alışmak ve bu durumun sindirilmesinde önemli zorluklar yaşanmaktadır. Yetersiz eğitim, alışılmış 

kabullenilmiş örf ve adetler ve bilgi eksikliği ile aile iletişimlerinin de yetersiz kalışı, bu ilgi çekici 

gösterişli dünyanın getirebileceği sigara, alkol, uyuşturucular ve hırsızlık gibi problemlere karşı genci 

korumasız bırakmaktadır. (9) 

 

ROL MODELLERİ /MODELİN ÖRNEKLİĞİ 

İnsanlar gelişim süreci içerisinde kendilerine uygun gelen, hayran oldukları çeşitli etkin kişileri model 

olarak seçerler. Kendilerine rol model olarak aldıkları kişilerin hemen her davranışlarını, gezmelerini, 

giyimlerini, konuşma ve diğer davranışlarını taklit ederler. Bu modellerin saygınlığı ve toplumsal 

statüleri onların rol model seçilmelerinin oranını daha da artırır. Gelişim sürecinin doğal bir yansıması 

olan bu durum, çocukların gelecekte izleyecekleri ve benimseyecekleri yaşam yolunun  

belirlenmesinde önemli bir faktördür. Çünkü  bu özdeşleşme süreci, çocuğun kişilik gelişiminde 

önemli bir rol oynar. İlk çocukluk dönemlerinden itibaren başlayan ve hayatın her evresinde görülen 

özdeşleşme, içinde bulunulan dönemin özelliklerine göre yönlenir ve o şekilde ilerlemeye devam 

eder. Üyesi bulunulan grubun ya da örnek alınan bireyin tüm davranışlarının izlenmesi, taklit etmesi 

ve kendisine model olarak alması durumunda oluşan özdeşleşme, özdeşleşen kişiye model alınan 

grup veya kişinin sosyal normlarını kazandırmaktadır. Bu nedenle rol model alınan bireyin kimliği, 

statüsü, hayat standartları büyük önem taşımaktadır. (10)  

 

MADDE KULLANIMININ YAYGIN OLDUĞU AİLE TİPLERİ  

Bu kriterler, hiç şüphesiz kesin olmamakla birlikte, fikir vermesi ve dikkate alınması açısından 

önem taşımaktadır. (11) 

*Parçalanmış, boşanmış aileler,  

*Ebeveynlerden birinin ölümü,  

*Aile içinde kullanıcı birinin oluşu,  

*Aile içi iletişim eksikliği,  

*Baskıcı ve ilgisiz aile, ilgi gösterilse bile kalite eksikliği,  

*Aile içinde gencin ömek alacağı bir kimsenin olmay 

*Anne-baba desteğinin az olması, (12)
 

*Anne-babaııırı gencin sigara ve alkol kullanmasına izin veıici, fazla toleranslı bir                  tutum 

içerisinde bulunması,  

*Tutarsız disiplin anlayışı, anne-babarun disiplinde farklı tutum sergilemeleri  

*Anne-babanm çocuğun aktivitelerine ilgisiz kalışı,  

*B aşanımı ödüllendiıilmeyişi,  

*Suçluluk duygusunun uyandırmanın bir eğitim metodu olarak uygulanması,  

*Aile ve çevrenin çocuklardan gerçekçi olmayan beklentileri, çok başarı beklenmesi, başarının 

taktir edilmeyişi. (13) 
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DAMGALAMA TEORİSİ 

Damgalama teorisi; Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'lı yıllarda yaygın olarak savunulan bir teori 

olmuştur. 1938 yılında Frank Tannenbaum, "Kötülüğün Tiyatrosu" (Dramatization of Evil) . adlı 

makalesi ile damgalama teorisinin kurucusu olarak kabul edilmiştir. -Tannenbaum'e göre, kişinin 

tutuklanması ve yargılamaya tabi tutulması bir kamusal tanıma işlemidir ve tutuklanan kimsenin 

etiketlenmesi toplum tarafından o kimsenin suçlu olduğunu ispatlamaya ve herkese bunu göstermeye 

yarayan bir işarettir. Bu teori; suçun açıklanması yapılırken bakış açısını suçluya değil toplumsal 

tepkiye, dışlamaya veya damgalamaya yöneltir. Bu bakış açısına göre toplumsal otorite olarak 

belirlenen kişilerin potansiyel olarak hukuku ihlal eden konuları ve kişilerin davranışlarının toplumsal 

bir düzeltme veya ceza gerektirip gerektirmediğini tespit eder. Bu teori, bir kimse niçin suç işler 

yerine, toplumsal gücün resmi veya resmi olmayan yollardan ne zaman ve hangi tepkilerde 

bulunacağı sorunu ile ilgilenir. Mesela bir kişi veya bir grup hırsız olarak damgalanır ve toplumdan 

soyutlanır. Kişi veya grup tutuklanabilir, hapishaneye atılabilir ye ya akıl hastanesine gönderilerek 

kişinin veya grubun gelecekte işleyecekleri hırsızlık suçunun azaltılabileceği beklenebilir. Konuyu 

sembollerle ifade edersek, kişi toplumdaki normallerden soyutlanır ve şu şekilde markalanır: "bir kere 

hırsız her zaman hırsızdır", "bir kere suçlu her zaman suçludur" (14) 

Damgalama teorisi taraftarı Becker bu bu teoriyi şu şekilde anlatmaktadır: "Diğer tanımlamalar 

yapılmadan önce kişinin normal ve toplumun kabul ettiği davranıştan saptığı belirlenir. Şu soru 

yöneltilir: Böyle önemli bir toplumsal kuralı kim ihlal edebilir? Ve cevabı verilir: Bu kimse bizlerden 

farklı olan bir kimsedir. O kimse ahlaklı bir insan gibi davranamaz ve bu yüzden başka önemli 

kuralları da ihlal edebilir. Böylelikle davranış sapması kontrol edilen bir duruma getirilir"(14). 

Toplum kurallarının damgalayanlar tarafından damgalananlara karşı sınıf, meslek, cinsiyet ve yaşa 

göre farklı bir şekilde uygulandığı fikrindedir.(15) Damgalama teorisinin diğer bir savunucusu olan, 

Edwin Lemert, bu bakış açısını savunmada diğerlerinden daha sistematik davranmıştır. O, temel 

davranış sapmaları ile ikincil derecede davranış sapmaları arasında ayrım yapmıştır. "Temel ve İkincil 

Dereceden Sapmalar"' (Primary and Secondary Deviation) adlı makalesinde sadece orjinal faktörlerin 

davranış sapmalarının temel sebebi olmadığını, hem orjinal faktörlerin hem de etkili faktörlerin insan 

davranışlarında bozukluklara neden olacağını savunmaktadır. Davranış bozukluklarını açıklamaya 

çalışan birçok teoriler bulunmasına rağmen, bu teoriler, orjinal sebepler ile etkili sebepleri birbirine 

karıştırmaktadır. Eğer bu teoriler, orıjinal nedenlerin çok fazla ve değişik şekillerde olduğunu kabul 

ediyorlarsa doğru, aksi taktirde yanlıştırlar. Bu durum psikolojik davranış biçimleri bakımından 

geçerli olduğu gibi ilk davranış bozukluğu durumunda da geçerlidir. Örnek olarak, aşırı alkol tüketen 

bir kimse sadece kişisel nedenlerden dolayı alkol tüketemez çünkü etkilendiği çok çeşitli nedenler de 

onun aşırı alkol almasına sebep olur. 

Teorinin diğer bir savunucusu olan Lemert, kişinin patolojik davranışından iki çeşit sapmanın 

bulunabileceğini iddia etmektedir. Bir kişinin gösterdiği sapkın davranış veya rol, kişinin kendisine 

karşı gösterilen sosyal tepkinin sonucu meydana gelen açık ve kapalı problemlere bir savunma veya 

saldırı ikincil derecede bir sapkınlıktır. Lemert, aykırı eylemde bulunan kişinin çevresine aslında 

mevcut olmayan anlamlar yüklenmesi durumu olmasa bir aykırı eylemin ikincil düzeyde bir davranış 

sapmasına yol açabilecek nitelikte sosyal tepkilerin doğumuna yol açmayacağını belirtmektedir. 

Genellikle bireyin toplumsal kurallara uymaması durumunda etiketlendiği sapkınlığı ile sosyal tepki 
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arasında doğrusal yönde karşılıklı ilişki vardır. Sapkın davranışın dozunu artırmasına karşılık sosyal 

tepkinin birikerek gelişimi sonucunda öyle bir noktaya varılır ki; sapkın kişi ile toplum arasında 

ayrışma net bir hale gelir. İşte bu noktada sapkın kişi; takma isim, lakap veya basmakalıp kelimeler 

ile damgalanır. İkincil derecede sapmaya götüren etkileme işlemi aşağıdaki gibidir.  

1. Temel sapma; ilk hareket; örneğin, çeşitli nedenlerden doğan cinsel karmaşa durumu gibi.  

2. Toplumsal müeyyideler; gayri resmi müeyyideler mesela dedikodu, toplumsal soyutlama veya red. 

3. Daha ileri temel sapmalar, 

4. Daha kuvvetli müeyyide ve reddiyeler,  

5. Daha ileri ·sapmalar. Bu aşamada, kendisine toplumsal müeyyide uygulanacak olan kimseye karşı 

bir düşmanlık ve direnç başlamıştır.  

6. Kriz tolerans sınırına ulaşmıştır. Bu aşamada toplum, davranış sapması gösteren kimseyi resmi 

olarak damgalamıştır.  

7. Kişiye verilen etiketin davranış sapmalarını artırması.  

8. Normalden ayrılan davranışları son çare olarak kabul etme ve kişiye verilen role göre onu belli bir 

kalıba oturtmaya çalışma. 

Damgalama teorisi suça karşı bir toplumsal tepkinin oluşmadığı durumda ortaya çıkmayacağı 

durumunu yok saymaktadır. Damgalama teorisi, aykırı davranışa karşı iki türlü bir tepkinin olduğunu 

düşünmektedir. Birincisi normalden ayrılan davranışlar için resmi veya gayrı resmi tepki, diğeri ise 

kendi başına normalden sapma olayı ki bu durumda gizli veya karanlıkta kalmış suçlar kabul 

edilmektedir. Özellikle suç, sosyal normlara göre tanımlandığı zaman ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenle, suça karşı bir toplumsal reaksiyon oluşmadığı müddetçe ortaya, çıkmamaktadır. (16). 

Damgalama teorisinin temel fikri, bireyin davranışının tek başına suçlu yaratmayacağıdır. Toplumsal 

tepki ve kişiler hakkında işlem yapan kurumlar -aile, arkadaş çevresi, mahkeme, hapishane ve akıl 

hastanesinin de içerisinde bulunduğu resmi bürokrasi kişinin toplumdaki statüsünün değiştirilmesine 

az çok katkıda bulunmaktadırlar. Bu bakış açısı kanun koyucu ve hukuk bilimiyle uğraşan 

teorisyenler üzerinde derin bir etki bırakmış, suçlu veya davranış bozukluğu gösteren kimseler olarak 

damgalananlar hakkında yapılacak rehabilitasyon ve topluma kazandırma hareketlerinin olumsuz 

etkisi üzerine dikkatleri çekmiştir.(17)  

Damgalama teorisinin temel fikri; hiç bir hareketin kendi başına suç teşkil etmediği, suçun toplumsal 

tepki neticesi doğduğu fikridir. Evrensel olarak suç sayılan bazı olayların örneğin adam öldürme, 

hırsızlık, gibi suçların dışında ülkeden ülkeye değişen suç tanımları dikkate alınırsa bu düşüncenin 

isabet payı olduğu ortadadır. Damgalama teorisinin savunduğu fikirler dikkate alınmadığı için çok 

iyi bilinir ki ülkemizde sabıka kayıtları, bir daha suç işlemeye karar vermiş insanlarımız açısından 

çok ciddi engel oluşturmaktadır. Bu kimselerin yüzlerine vuracak gerçekler ve içine düştükleri 

çıkmaz hapishaneden çıktıktan sonra iş aramaya başladıklarında aleni bir şekilde görülmektedir. Kişi 

bir kere sabıkalanmış ise bu durum ölene kadar onunla beraber gelmektedir. Birçok meslek 

grubundan atılmalarına ve bir daha o mesleği icra edememelerine neden olmaktadır.(18)  

Damgalanma; birtakım özelliklere sahip bireylerin, bu özelliklere sahip olmayınca aşağılanmasını 

ifade etmektedir. Damgalanma, bireyin sahip olduğu ya da sahip olduğuna inandığı özellikleri 

nedeniyle değersiz bir sosyal kimlik taşıdığı zaman ortaya çıkar (Crocker & Major, 1989). 

Damgalama bireyler üzerinde benlik ve kimlik bakımından zararlı etkilere sahiptir. Goffman (1963)’e 

göre damgalanmış bireyin davranışları öncelikle toplumsal bir tepki olarak ortaya çıkmış ve benlik 

algısı normalden sapmışa doğru değişir; buna bağlı olarak yeni bir kimlik kazanan ya da damgalanan 
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birey bu durumu içselleştirerek, bu damgaya uygun şekilde hareket eder, sapkın davranışlar sergiler 

ve bunu benimsemiş olduğundan iyileşme ya da durumu düzeltme gibi bir çaba içerisine girmez.(19)  

Toplum tarafından belirli bir normalliğin ötesine geçen bireyler anormal olarak değerlendirilirler. 

Bilinçli ya da bilinçsiz olarak sınırların ötesine geçmeyi alışkanlık haline getirenler ise “sapmış” 

(deviant) olarak damgalanır. Kişinin sapmış davranışının görüldüğü duruma ise “sapma” 

denilmektedir. Suç ve suçluluk bir sapma davranışıdır. Sapma, toplumda var olan kuralların dışına 

çıkılmasıdır. Her suç bir sapma davranışını temsil etmektedir. Çünkü suç işleyen birey toplumsal 

normlardan sapmış ve anormal bir birey olarak etiketlenmiştir.(20) 

Birey çocukluğundan itibaren etrafında meydana gelen olaylardan edindiği deneyimler, ailesinden, 

çevresinden edindiği şartlanmaların yapılandırmasıyla olaylara bakış açısı ve değer yargılarını 

şekillendirir. Yetişkin olduğunda farkında olmadan, yaşanılan olaylara ve iletişimde bulunduğu ya da 

bulunmadığı kişilere karşı bakış açısında ve değerlendirmesinde otomatikleşmiş yargılar edinir. Bu 

anlamda farkındalık yaşayarak değişim sürecine girmek ise psikolojik olarak güçlü bir birey olmayı 

gerektirir. Yetişkin bireylerin edindiği ‘doğrular’ ve ‘yanlışlar’ genel anlamda bakıldığında 

toplumların ‘doğruları’ ve ‘yanlışları’dır. Nitekim Cüceloğlu’na göre (2002)(21), bir toplum değerler 

kültürünü ailenin, eğitimin, iş yaşamının ve devlet yönetiminin temeline koymadıkça gerçek anlamda 

uygar ve çağdaş bir toplum olamaz. Çünkü korku kültürü, insanını ‘insan’ olarak yetişmesine fırsat 

tanımaz. Damgalama (stigma) eğilimi değerler toplumunda değil, korku kültürünün egemen olduğu 

toplumlarda gelişmektedir. İnsanlık tarihine bakıldığında damgalamanın ilk çağlardan bu yana devam 

eden ve hızla gelişen bir kavram olduğu görülebilir. Zira, Arboleda-Flórez’e göre (2002)(22) Yunan 

toplumunda ‘stizein’ kölelerin toplumsal yapıdaki pozisyonlarını tanımlamada ve onların daha az 

değerli olduğunu tarif etmede kullanılan bir işarettir. Bunun çağdaş anlamdaki karşılığı bir yönüyle 

‘damgalama (stigma)’dır. Damgalama, bir bakıma sosyal olarak utanç verici bir durum yaşayanları 

sosyal yapı içinde diğerlerinden ayırt etmek ve aşağılamaktır. Günümüzde yaşanan savaşlara 

bakıldığında damgalama, aşağılama, hor görme süreçlerinin gerek bireysel gerekse toplumlar 

anlamında hala yaşandığı söylenebilir.(23) 

 

SONUÇ 

Toplumun kendi içerisinde sınıf ve statü farkı nedeni ile oluşturdukları sınıflar hatta otoriteler 

tarafından belirlenen ahlaki ve kültürel kurallar vardır. Bu kurallar ülkeden ülkeye değişmekte olup 

ceza yaptırımlarının farklı olmasında da etki göstermektedir. Birey yaşadığı toplum kurallarını, küçük 

yaşta kendine dikte edilmesi ve sorgulama yeteneklerinin de olmaması sonucu zorla benimsemiş 

olmaktadır. Yetişkin oldukların da sorgulamaya başladıklarında ise bildikleri  ‘’doğru’’ ve 

‘’yanlışların’’ kendilerine uygun olmadığın fark edip yer değiştirdiklerini de görmektedirler. Bu 

durum hareket ve yaşam tarzlarına yansıdıklarında ise toplum kurallarına uymayan sapkın kişi olarak 

etiketlendirilmektedirler.  

Toplumdaki hâkim sınıf, sapkın olarak damgalamayı ve lekelemeyi kendi pozisyonunu 

sağlamlaştırmakta işine gelen bir araç olarak da kullanmaktadır. Bunun sonucu olarak da, yani 

toplumdaki güçlüler tarafından suçlu olarak damgalanan kişiler daima yeni suçlar işleyeceklerdir. 

Belki de bu şekilde psikolojik olarak kendimizi rahatlatıyor olabiliriz. Kendi kendimize, bu kötü 

davranışımızdan ötürü sorumlu olmadığımızı söylüyor olabiliriz. Sadece bizden isteneni veya 

kurbanın bunu zaten “hak ettiğini” veya “istediğini” tekrarlıyor olabiliriz. Araştırmalar; 

sevilmediğini veya yeteneksiz olduğunu düşündüğümüz kişileri veya bu kişileri dışlamak için grup 

lideri gibi bir otorite figürünün baskısını üzerimizde hissettiğimizde rahatça bu kişileri dışladığımızı 
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gösteriyor. Genel olarak damgalanan kişilerin sosyal yalnızlık, verimsizlik, benlik değeri düşüklüğü, 

olumsuz duygu düzeylerinde artış gibi çeşitli toplumsal ve duygusal sonuçlarla karşılaştığı 

bulunmuştur. Psikologlar tarafından yapılan çalışmalara göre damgalanıp dışlandığımız zaman, 

kendimize olan öz saygımızı hızla yitiriyoruz. Duygusal açıdan iyi olmanın altın kurallarından 

biri olan aidiyet duygusunu kaybediyoruz. 

Birçok bağımlı bu korkunun üstesinden gelememekle birlikte, bırakırsa bile bir birey olarak değil 

toplumda kabul görmeyecek bir katil, bir sex işçisi, bir hırsız ya da herşeyi yapabilecek bir potansiyele 

sahip korkulacak biri olarak anılıp maalesef işsiz kalmak, okuldan atılmak, parasal sıkıntıya düşmek 

veya aileden ayrılmak gibi çok büyük dış etkenler tarafından yaratılan baskı sonucunda daha çok 

korkmaktadırlar. Bu nedenle birçok bağımlı bu dış etkileri çoktan kabullenmiş ve kendilerini zaten 

hayata karşı mağlup görmektedirler. Çünkü bizler onlara destek olup tedavi olmalarına yardımcı 

olmak yerine onlardan korkup kaçmayı ve temiz bir hayata geçebilme şanslarını elden almayı tercih 

etmekteyiz. Bunu yaparken de onları bu batağa iten nedenleri sorgulamamakta ve belki de çoğumuz 

bunun bir parçası olduğumuz halde hep suçu onlara atarak vicdanımızı rahatlatmaktayız. Madde 

bağımlılığı nedir? buna başlama nedenleri nelerdir? Kısa veya uzun vade de etkileri nasıl olmaktadır? 

gibi soruların cevaplarını bilmemekle birlikte yeterli eğitime de sahip olmadığımız için onları 

kaderlerine mahkum ederken maalesef hiçbir kaygı duymamaktayız.  

Madde bağımlısı bireyleri damgalayıp dışlayarak toplumun ahlaki değerlerine örf ve adetlerimize 

sahip çıktığımızı düşünsek te aslında olay maalesef bu kadar masum değildir. Çünkü; madde 

bağımlılığı büyük çaptaki sağlık sorunları yanında trafik kazaları, intihar, suça yönelme, aile 

parçalanması, iş hayatının bozulması, meslek kayıpları ve diğer ekonomik problemler gibi, bireye ve 

topluma pek çok zararları olan çok boyutlu biyopsikososyal bir sorundur. Bu sorundan kurtulmak için 

buna neden olarak gördüğümüz kişileri damgalayıp suçlu olarak ilan etmek yerine onlara bir şans 

vererek tedavi olmaları için imkanlarımızı ve desteğimizi esirgemeyerek daha sağlıklı ve yaşanılabilir 

güvenli bir sosyal yaşam oluşturabilmektir. 

Bu bireylerin madde bağımlısı olmalarına büyük etkisi olan aileleri ve çevreleri daha sonra bu kişileri 

damgalayıp dışlamaktadır. Bunun karşılığında da hiçbir birey bunu onların yüzüne vurmazlar aksine 

sorgulamadan kendi kaderlerini yaşamaya kendilerini yaptıklarından dolayı suçlayarak ölüme 

yürüyüşlerine devam etmektedir. Toplumumuzda işlenen suçlar incelendiğinde çoğunun altında 

madde bağımlılığı yatmaktadır. Madde temin edebilmek için her türlü illegal yolu tercih etmişlerdir. 

Bu suçlarından dolayı hüküm giymişler se durumları daha da zordur ve hayata yeniden tutunmaları 

da imkansızdır. Çünkü bilirler ki onlar dışlanmıştır ve asla toplum tarafından kabul görmeyeceklerdir. 

Tövbe etseler yeni bir sayfa açmak kurtulmak isteseler bile bunu başarmaları mümkün değildir. Bunu 

sindirmiş bir bireyin işlediği suça devam ediyor olmasının nedeni kendileri değildir. Toplum onu suça 

itmektedir ve cezayı ise yine birey çekmekte bedeli de birey hayatıyla ödemektedir. Toplumun 

bireyleri ve ya aileler suçlanmamaktadır. İki dudağının arasından çıkan her bir kelime dışlamayı 

gösteren her bir hareket yasal mıdır? Kişileri suça sürüklemek ve bu suç içerisinde kendilerine düşen 

payı yok sayarak bir bireyin hayatını elinden çalmak en büyük suç değil midir?  

Bizlerin bu durumda yapması gereken şey; onları kimin belirlediği belli olmayan baskılarla yaşamaya 

mecbur bırakan ahlaki değerlere göre dışlamak değil onlara yeni bir hayat sunmaktır. Asıl kural 

herkesin ikinci bir şansı hak etmiş olmasıdır. İnsan harcamak bir çözüm değildir. Toplumun 

belirlemesi gereken en önemli ahlaki değerin birey kazanmak olması gerekmektedir. 
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s-TRİAZİN MERKEZLİ SCHİFF BAZLARININ SENTEZİ VE BAZI METAL 

KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ 
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Özet 

Burada s-triazin ve salisilaldehit (2-hidroksibenzaldehit) yeni bir sentez olarak raporlandı. s-

Triazin'in ve salisilaldehit (2-hidroksibenzaldehit) ile etil alkol içindeki kondenzasyon reaksiyonu, 

iki yönlü bir aşamada arzu edilen dipodal-s-triazin'i vermiştir. Bu noktada, yukarıda belirtilen yeni 

ürünlerin bu çalışmanın temel sonucu olduğunu vurgulamak faydalı olabilir. Dopamin bazlı molekül 

s-triazinindeki FeCl3 köprülü kompleks oluşturmak için kullanılır. S-Triazin FeCl3 bağlamak için bir 

köprü görevi gören çok yönlü-s-triazin FeCl3 sentezlenmiştir. 

 

Anahtar sözcükler: s-triazin, salisilaldehit, metal kompleks 

 

 

THE SYNTHESIS OF s-TRİAZİNE CORE CONTAİNİNG SCHIFF BASES AND 

INVESTIGATION OF SOME OF THEIR METAL COMPLEXES 

 

Abstract 

We have reported here that a s-triazine and its salicylaldehyde (2-hydroxybenzaldehyde) have been 

synthesis to be a new template. The reaction of s-triazine with salicylaldehyde (2-

hydroxybenzaldehyde) in ethyl alcohol has given the desired multidirectional-s-triazine in a single 

step. It may be useful to stress at this point that the new products mentioned above are the main result 

of this work. This, the previous, the new one, this, the work that makes the basis, the highlight, is 

likely. FeCl3 is used for bridged complex used. The multi-directional-s-triazine FeCl3 which serves 

as a bridge for the binding of s-triazine FeCl3 was synthesized. 

 

Key words: s-triazine, salicylaldehyde, metal complexes 

 

Giriş  

Doğal bileşikler heterosiklik halkalar içerir, bunun için organik ve inorganik kimya alanında yapılan 

bilimsel çalışmaların önemli bir bölümünü heterosiklik bileşiklerle ilgili olanlar teşkileder. 

Heterosiklik bileşiklerde oksijen (O), azot (N) ve kükürt (S) gibi hetero atomlardan biri veya birkaçı 

halkadaki karbon (C) ile yer değiştirmiş olarak bulunur (Hoog, D.P.,.2002). s-Triazinler de bu gruba 

dahildir. İlk triazin bileşiği 1952 yılında J.R. Geigy tarafından İsviçre’de keşfedilmiştir. Günümüzde 

triazinler bir benzen halkasındaki üç karbonla, azot atomlarının yer değiştirmesi sonucu oluşan 

heterosiklik bileşiklerdir. s-Triazinleri asimetrik ve simetrik olarak iki kısımda inceleyebiliriz (Patel, 

H.S.,. 2001). Bizim çalışmaların temelini simetrik triazinler oluşturmaktadır. Aromatik halka 

adlandırması göz önüne alındığında bu bileşikler için 1,3,5-triazin veya s-triazin adı verilir. s-

Triazinler, fonksiyonel grupların bağlanması için oldukça uygun bir yapıya sahiptir (Koc, Z. E.,2011). 
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s-Triazine, fonksiyonel grup olarak genellikle -Cl, -NH2, -OH ve –SH grupları bağlanmaktadır. 

Yapısındaki atomlar kontrollü şartlarda kolay substitüye olabilmektedir. (Koc, Z. E. 2011).  

Önce ki çalışmalarımızda, elektron verici gruplara sahip üç yönlü s-triazin merkezli Schiff bazları 

sentezlenerek yapıları aydınlatılmıştır. Daha sonra iki yönlü s-triazin merkezli ligandların FeCl3 

metali ile s-triazin köprülü kompleksleri sentezlenmiştir (Koc, Z. E. 2007). dipodal-Schiff bazı 

ligandlarının sentezinde merkez s-triazin grubu olarak 2,4,6-triamino-1,3,5-triazin (Melamin) ve  

2,4,6-trikloro-1,3,5-triazin (siyanür klorür) kullanılmıştır. Dipodal-Schiff bazı ligandlarının 

sentezinde merkez s-triazin grubu olarak 2-kloro-4,6-diamino-1,3,5-triazin kullanılmıştır (Koc, Z. E. 

2011).. s-Triazin ile kondenzasyon reaksiyonlarında sıcaklık kontrollü olarak 2’şer mol sübstitüe grup 

ilave ederek sübstitüe s-triazin-Schiff bazları sentezlendi (Koc, Z. E. 2006). 

 

Şekil 1. Sübstitüye 2-kloro-4,6-diamino-1,3,5-triazin 

 

Materyal ve Metot 

 

Çalışmada kullanılan maddeler Merck, Fluka ve Aldrich’ten temin edildi. Kullanılan bazı reaktifler 

de laboratuvar şartlarında sentezlendi. Kullanılan cihazlar: Perkin Elmer 1600 Spectrum 100 with 

Universal ATR Polarization Accessory, Varian 400 MHz spektrometre, Elementel Analiz, LECO 

CHNS-932 model analyzer, pH metre, Orion Expandable Ion Analyzer EA 940. Erime Noktası Tayin 

Cihazı, Büchi Melting Point, Manyetik süsseptibilite, Komplekslerdeki metal içerikleri Unicam 929 

AAS spektrometresi kullanılarak belirlendi.  

 

2,4-bis(2-hidroksifeniliminometil)-6-kloro-1,3,5-triazin sentezi 

 

2-kloro-4,6-diamino-1,3,5-triazin (0.30 g., 1 mmol) ve salisilaldehit (1.11 g., 2 mmol), 50 mL benzen 

içerisinde bulunan 20 g. Na2CO3 süspansiyonu üzerine ilave edilir. Karışım 20 saat geri soğutucu  

altında karıştırılır. Karışım halinde ki katı süzülerek ayrılır, sıcak etil asetat ile iki kere yıkanır. 

Süzüntü, %10’luk Na2CO3 ile iki defa ve su ile bir defa ekstrakte edilir. Organik faz, susuz Na2SO4 

ile kurutulur, elde edilen susuz organik faz ısıtılarak koyulaştırılır. Oluşan çökelek 20 mL etil asetat 

ile kristallendirilir (Şekil 2). FT-IR(cm-1):3298 (OH), 1521 (C=N triazin), 1540 (C=N triazin). 1H 

NMR (DMSO-d6) δ: 10.55 (s, 2H), 8.25 (s, 2H), 7,25-7,55 (m, 8H), Elemental Analiz: 

(hesaplanan)/bulunan:(%): C, 57.88 (57.72); H, 3.35 (3.42); N, 19.61 (19.80) (Şekil 2.). 
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Şekil 2. 2,4-bis(2-hidroksifeniliminometil)-6-kloro-1,3,5-triazin sentezi 

 

2,4-bis(2-hidroksifeniliminometil)-6-kloro-1,3,5-triazin kompleks sentezi 

2-kloro-4,6-diamino-1,3,5-triazin üniteleri yerine geçmek için kullanılır bildirildiği gibi susuz FeCl3, 

yer değiştirme, reaksiyonu vermiştir (Şekil 3).  
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Şekil 3. 2-(3,4-Dihidroksifeniletilimino)-4,6-dikloro-1,3,5-triazin nanomanyetik Fe3O4 kompleksi 

 

 

Bu çalışmada 2-kloro-4,6-diamino-1,3,5-triazin ve salisilaldehit (2-hidroksifbenzaldehit) ekivalent 

miktarda 1:2 oranında geri soğutucu altında reaksiyonu ile elde edilen diopodal-s-triazin bileşiği elde 

edilmiştir. Elde edilen 2,4-bis(2-hidroksifeniliminometil)-6-kloro-1,3,5-triazin bileşiği FeCl3 ile OH 

uçları ile köprü görevi görmüştür. Elde edilen diopodal-s-triazin ligandında OH ve CH=N alifatik 

protonlarında düşük alana kayma meydana gelmiştir Bunun yanında 10.55 ppm’de görülen kimyasal 

kayma değerleri ise OH kimyasal kayma değeri olarak düşünüldü. Aromatik CH protonlarına ait 

kimyasal kayma değerleri 7,25-7,55 ppm’de tüm ligandlarda multiplet olarak gözlenmiştir. 

Sentezlenen ligandların 1H NMR verileri incelendiğinde benzer ligandların 1H NMR değerleri ile 

uyuşmaktadır (Şekil 5). Sentezlenen bileşiğin FT-IR spektrumları incelendiğine Dipodal ligandda 

bulunan OH 3298 cm-1 görülen gerilme titreşimlerinin kompleks yapıda kaybolduğu gözlenmiştir 

(Şekil 4, Şekil 6). Manyetik süssebtibilite ölçümleri incelendiğinde Sıcaklık Curie sıcaklığına 

yükseldiğinde, termal dalgalanmalar, bölgedeki manyetik momentlerin değişimine ve dolayısıyla 

ferrimanyetik özellikte ki kompleksimizin net mıknatıslanma sıfırlanmış ve süperparamanyetik 

davranış gözlenmiştir. Çevre mühendisliği açısından içme ve atık su kirliliği Nano ölçekli manyetit 

parçacıkları ile partiküllere bağlanabilir özellikle insan sağlığı açısından tehlikeli olan 

toksik/kanserojen ağır metallerin, radyoaktif kimyasallar, asılı parçacıklar ve çamur olarak çökelen 

yapılarda manyetit nanopartiküllerin (Nano-manyetit).kullanımı (elektro-kimyasal etkileşim) yoluyla 
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geri dönüştürülebilir. Bizim yaptığımız çalışmada bir molekül kullanılarak aynı anda monopodal-

nano-manyetit özelliği sayesinde 1 mol molekül tutma şansına sahip olabileceği kanaatini 

taşımaktayız (Şekil 3, Şekil 4). Günümüzde İçme suyu ihtiyacının artması daha ekonomik ve hızlı 

arıtmayı ön plana çıkarmıştır. Kolloidal parçacık (bakteri, katı maddeler vb.) uzaklaştırılması ve Bu 

parçacıkların tipik olarak demir (III) veya alüminyum (III) gibi  asılı parçacıkları çeken tuzlar su 

flokülasyonu üretir. Parçacık kütlesi sonunda kolloidal oluşum artar ve yerçekimine bağlı olarak 

çökelir.  

 

 

Şekil 4. 2,4-bis(2-hidroksifeniliminometil)-6-kloro-1,3,5-triazin FTIR spektrumu 
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Şekil 5.  2,4-bis(2-hidroksifeniliminometil)-6-kloro-1,3,5-triazin 1H NMR spektrumu 

 

 

Şekil 6. 2,4-bis(2-hidroksifeniliminometil)-6-kloro-1,3,5-triazin kompleksi FTIR spektrumu 
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MİKRODALGA YARDIMI İLE YENİ HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE 

METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Ziya Erdem KOÇ 

Selcuk University 

 

 

Özet 

Literatürden faydalanılarak Phillips Yöntemi ile 4-Aminofenilbenzimidazol sentezlendi. 2-(4-

Aminophenyl)-1H-benzimidazole literatürde verilen metotlardan faydalanılarak asit 

katalizörlüğünde bu amin gruplu bileşiğin 4-hidroksibenzaldehit ile mikrodalga yardımı ile 

kondensasyonu sonucunda benzimidazol-Schiff baz bileşikği 2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-

N-(4-hidroksibenzilidine) elde edildi. Benzimidazol-Schiff baz Ligandlarına yine etanolde çözülmüş 

[Fe(saldeta/salpy)Cl], [Cr(saldeta/salpy)Cl], ligand kompleksleri ilave edilerek tek oksijenle koordine 

olmuş kompleksler elde edildi. 

 

Anahtar sözcükler: Benzimidazol, Schiff Baz, Metal Kompleks 

 

 

THE SYNTHESIS OF HETEROCYCLIC COMPOUND MICROWAVE ASSISTED AND 

INVESTIGATION OF METAL COMPLEXES 

 

Abstract 

Aminophenylbenzimidazole was synthesized by Phillips method. 2-(4-Aminophenyl)-1H-

benzimidazole has been prepared by using 4-hydroxybenzaldehyde in combination with these amine 

groups in the acid catalyzed preference to utilize the methods given in the literature. Benzimidazole-

Schiff base Ligands were also dissolved in ethanol [Fe (saldeta/salpy)Cl], [Cr(saldeta/salpy)Cl], 

ligands complexed with single oxygen coordinated complexes were obtained. 

 

Key words: Benzimidazole, Schiff bases, Metal Complexes 

 

Giriş  

Benzimidazoller Heterosiklik bileşikler grubuna dahildir, doğal bileşikler ve biyolojik sistemlerdeki 

fonksiyonları nedeniyle önemli bir bileşik sınıfını oluşturur (Secci, D.ve ark. 2012). Bunun için kimya 

alanında yapılan çalışmaların önemli bir bölümünü heterosiklik bileşikler ile ilgilidir. Heterosiklik 

bileşikler oksijen, azot ve kükürt gibi hetero atomlardan biri veya birkaçı halkadaki karbon ile yer 

değiştirmesi ile oluşur. Benzimidazoller endüstride, tıp ve farmasötik kimyada birçok maddenin 

yapısında bulunduğu için geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yapısındaki azot atomlarının kontrollü 

şartlarda kolay sübstitüye olması, özellikle son yıllarda araştırmacıları benzimidazol bileşikleri 

konusunda çalışma yapmaya yöneltmişti (Ozil, M. ve ark 2016). Bundan dolayı koordinasyon 

kimyası alanında yapılan bilimsel çalışmalarda ligand özelliklerinin öne çıkmasından dolayı 

heterosiklik kompleks bileşikler önem kazanmıştır (Koc, 2011). Benzimidazol sentezinde en çok 
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kullanılan philips metodudur (Philips 1928,1942). o-Fenilendiaminin 4N HCl veya PPA çözeltisi ile 

karboksilik asit ya da asit anhidritinin reaksiyonudur. Bu tür bileşikler farklı alanda geniş 

uygulamaları olan ve koordinasyon kimyasında önemli sınıf ligandlardandır. Benzimidazol metal 

komplekslerin biyolojik aktivitesinin rolünü keşfetmek amacı antikanser ajanlarda kullanılmıştır 

(Shieh, W. C. ve ark 2001). Schiff bazları olarak da bilinen, koordinasyon kimyasında ligand olarak 

kullanılan ve C=N grubu içeren bileşikler hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Bu tür bileşikler 

farklı alanda geniş uygulamaları olan ve koordinasyon kimyasında önemli sınıf ligandlardandır. 

Schiff bazı komplekslerinin ilaç sanayinde kullanımı hızla artmaktadır (Koc 2011). Özellikle bakteri, 

fungi ve tümörlerin bazı türlerine karşı antimikrobiyal aktivitelerinin olduğu belirlenmiştir. 

Benzimidazol Schiff bazlarının biyolojik aktivitesinin esas olarak azometin bağları ile ilgili olduğu 

belirlenmiştir. Bunun yanında bir benzimidazol Schiff baz metal komplekslerinin rolünü keşfetmek 

amacı antikanser ajanlardan olan metal kompleksi sentezlenmiştir (Uysal 2012). 

 

 

Şekil 1. Phillips Yöntemi ile 4-Aminofenilbenzimidazol Sentezi 

 

Materyal ve Metot 

Çalışmada kullanılan maddeler Merck, Fluka ve Aldrich’ten temin edildi. Kullanılan bazı reaktifler 

de laboratuvar şartlarında sentezlendi. Kullanılan cihazlar: Perkin Elmer 1600 Spectrum 100 with 

Universal ATR Polarization Accessory, Varian 400 MHz spektrometre, Elementel Analiz, LECO 

CHNS-932 model analyzer, pH metre, Orion Expandable Ion Analyzer EA 940. Erime Noktası Tayin 

Cihazı, Büchi Melting Point, Manyetik süsseptibilite, Mutfak tipi mikrodalga cihazı, 

Komplekslerdeki metal içerikleri Unicam 929 AAS spektrometresi kullanılarak belirlendi.  

 

2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(4-hidroksibenzilidin) sentezi 

 

Litertürde ki metodla elde edilen 4-Aminofenilbenzimidazol (5.0 g. 24 mmol) ile 3-

hidroksibenzaldehit (3.54 g. 29 mmol) etanol (35 mL) içinde ısıtılarak çözüldü Katalizör olarak 0.1 

N metanollü HCl ve nem çekici madde olarak bir miktar 3-Ao moleküler sieves eklendi. Karışım geri 

soğutucu altında yaklaşık 6 saat süreyle karıştırıldı. Daha sonra eldedilen karışımın çözücü evaporatör 

altında buharlaştırıldı. Elde edilen çökelek eter ile yıkandı ve etanolden tekrar kristalleştirildi ve 

vakum altında süzüldü. Vakum altında kurutuldu. Verim: (70%); E.N.:305 °C; molekül formülü 

C20H15N3O, Bulunan: C, 76.64; H, 4.84; N, 13.43%). Hesaplanan.: C, 76.66; H, 4.82; N, 13.41; %). 

FT-IR(cm-1): 3055 (OH), 3320 (NH), 1673 (CH=N), 1600 (C=C), 1538 (C=N), 1281 (C-OPhenolic). 
1H 

NMR (400 MHz, DMSO-d6): (δ: ppm): 10.09 (s, H, NH), 9.76 (s, H, OH), 8.39 (s, H, CH=N), 8.20 

(dd, 2H, CHarom), 8.18 (dd, 2H, CHarom), 7.74-7.72 (d, 2H, CHarom.), 7.80 (t, H, CHarom.), 7.20 (t, H, 

CHarom.), 6.91-6.89 (d, 2H, CHarom.), 6.64-6.62 (d, 2H, CHarom.).
 13C NMR (100 MHz, DMSO–d6, 

NH2

NH2

+

COOH

NH2

N

H
N

NH2
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25°C) (δ: ppm): 185,17, 165,87, 158.06, 151.17, 152.18, 154.27, 155.18, 138.57, 133.48, 130.12, 

129.27, 123.69, 119.14, 117.01, 112.57 (Şekil 4.1.3.) (Şekil 2.). 

 

N

H
N

N
N

H
N

NH2

OH

O

+
OH

 
 

Şekil 2. 2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(4-hidroksibenzilidin) sentezi 

 

SALDETA ve SALPY ligand kompleks sentezi 

Salisilaldehitin, dietilentriamin ve 2,6-diaminopridin ile kondensasyon reaksiyonu sonucu oluşan dört 

dişli Saldeta ve Salpy ligandların Fe(III) ve Cr(III) ligand kompleksleri sentezlenmiştir (Kopel 1998). 

 

 

Şekil 3.  SALDETA ve SALPY ligand komplekslerin sentezi  

 

2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(4-hidroksibenzilidin) ligandının SALDETA ve SALPY 

komplekslerinin sentezi 

 

2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(4-hidroksibenzilidin ve (1 mmol 0.32) 20 mL etanolde 

süspansiyonu 100 mL’lik balonda hazırlandı, üzerine sırasıyla (1 mmol 0.37/0.42 g) 

[Fe(III)/Cr(III)(saldeta/salpy)Cl] ve 20 mL etanolde ki çözeltisi ilave edildi. 80 oC civarında 8 saat 

geri soğutucu altında kaynatıldı. Çözücüsü yarıya kadar buharlaştırılarak, soğumaya bırakıldı (oda 

şartlarında). Daha sonra yarısı kadar su ilave edildi, bir gün bekletilip vakumda süzüldü ve 105 oC’de 

etüvde kurutuldu. Verim: (75%); E.N.:300> °C; C37H31N5O3Fe, Bulunan: C, 68.36; H, 4.78; N, 

10.70%). Hesaplanan.: C, 68.42; H, 4.81; N, 10.78; %). FT-IR(cm-1): 2943 (NH), 2869 (CH), 1671, 

1599 (CH=N), 1518 (C=N), 1175 (C-OPhenolic) C37H31N5O3Cr, Bulunan: C, 68.80; H, 4.81; N, 

10.78%). Hesaplanan.: C, 68.83; H, 4.84; N, 10.85; %). FT-IR(cm-1): 2847 (NH), 2554 (CH), 1663, 

1634 (CH=N), 1507 (C=N), 1191 (C-OPhenolic) 
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Şekil 4. 2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(4-hidroksibenzilidin) ligandının SALDETA ve 

SALPY komplekslerinin sentezi 

 

Sonuç ve Tartışma 

 

Bu çalışmada Phillips Yöntemi ile 4-Aminofenilbenzimidazol sentezlendi. 2-(4-Aminophenyl)-1H-

benzimidazole literatürde verilen metotlardan faydalanılarak asit katalizörlüğünde bu amin gruplu 

bileşiğin 4-hidroksibenzaldehit ile mikrodalga yardımı ile kondensasyonu sonucunda benzimidazol-

Schiff baz bileşikği 2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(4-hidroksi benzilidine) elde edildi. 

Benzimidazol-Schiff baz Ligandlarına yine etanolde çözülmüş [Fe(saldeta/salpy)Cl], 

[Cr(saldeta/salpy)Cl], ligand kompleksleri ilave edilerek tek oksijenle koordine olmuş kompleksler 

elde edildi.  Sentezlenen ligandların 13C NMR verileri incelendiğinde benzer ligandların 13C NMR 

değerleri ile uyuşmaktadır (Şekil 6). Sentezlenen bileşiğin FT-IR spektrumları incelendiğine 2-((4-

Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(4-hidroksibenzilidine) ligandının başlangıç maddesinde bulunan 

aldehit C=O 1693 cm-1 iken 1610-1685 cm-1’de CH=N gerilme titreşimi olarak izlenmiştir. Bunun 

yanında amin bileşiklerinden gelen 3340 cm-1’de NH2 ve  gelen C=O titreşimleri kaybolmuştur. Bu 

titreşimlerin yerine Schiff bazı CH=N 1685 cm-1 bandı olarak gözlenmiştir. Yine benzer olarak 2-(4-

Aminophenyl)-1H-benzimidazol bulunan NH2 gerilme titreşimleri, elde edilen ligandlarda 

kaybolarak, yerine 3283 cm-1’de OH titreşimleri ve 1684 cm-1’de C=N bandları gözlenmektedir 

(Şekil 5,7) 
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Şekil 5. 2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(4-hidroksibenzilidin) FTIR spektrumu 

 

 

Şekil 6.  2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(4-hidroksibenzilidin) 13C NMR spektrumu 
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Şekil 7. 2-((4-Aminofenil)-1H-benzimidazol)-N-(4-hidroksibenzilidin) ligandının SALPY 

komplekslerinin FTIR spektrumu 
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WAR OF SPORT OR SPORT OF WAR? 14-18 JULY 1969 HONDURAS-EL SALVADOR 

SOCCER WAR  

 

Asst. Prof. Yiğit Anıl GÜZELIPEK 

Karamanoğlu Mehmetbey University 

 

Abstract  

For academic researches it is not very easy to understand the context of sport. Despite of the fact that 

the nature of sport is based on physical activities; on the other hand, in the history, sport has become 

one of the most important “expression” of politics, economy and social identities. Because of this 

reason, it is not possible to consider sport independent from these dynamics. In this context, in the 

course of diplomatic history sometimes sport has become a very constructive element which improves 

the political relations between states, such as ping-pong diplomacy, but on the other hand, sometimes 

sport might become a very destructive tool which causes political disputes between states or even 

armed conflicts. In this sense, the war between Honduras and El Salvador in 1969 sets a great example 

of how sports might turn into a very dangerous activity which can trigger a war between two 

international actors. This study seeks to analyze the political and social dynamics of sport on the case 

of Honduras and El Salvador War in 1969. 

 

Key Words: Sport, War, Honduras, El Salvador 

 

INTRODUCTION 

According to the realist theory in international relations, states have a very strong tendency to 

maximize their power capacity according to their national and international interests. On the other 

hand, due to the lack of an absolute authority at international level, states’ behaviors cause a quite 

chaotic and anarchic environment within the system. In this context, according to the realist theory 

wars and other type of conflict are the natural and expected extension of states’ aforementioned 

behaviors. On the other hand, obviously some certain territories/regions of the international system 

such as Middle East, Latin America or Balkans tend to be more conflictual than the other parts of the 

world. Yet the reasons of this situation aren’t the main question of this paper. Basically, 

ethnic/demographic dynamics, territorial issues, pure geostrategic reasons or even sportive events 

might be the reasons of wars between at least two different actors. Interestingly, as it’s mentioned in 

the very beginning of this paper, Latin America can be considered as one of the most “alive” examples 

of these dynamics which might cause an armed conflict. 

Very parallel to these arguments, McNeish argues that the extraction of natural resources and 

especially energy resources, local social and political changes by the capitalist transformation and 

finally great powers’ major interests over the territory set the most important reasons of the conflicts 

and violence in Latin American countries (McNeish, 2018). In addition, according to Grabendorff, 

Latin American conflicts follow the same extend of the conflicts which are unique to the Third World. 

In this context, he argues that Latin American conflicts don’t occur suddenly but they are the 

extension or repetition of mostly border conflicts, historical animosities and arm races between at 

least two political actors (Grabendorff, 1982). On the other hand, in contrast to all rational expectation 
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on armed conflicts, between 14-18 July 1969 a war broke out between Honduras and El Salvador 

during a two-legged soccer matches.  

 

 

CONSIDERING SPORTS AS A CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE TOOL FOR 

INTERNATIONAL POLITICS 

 

Despite of the fact that international relations is mostly considered as a political interaction between 

at least two actors; by an extended definition, international relations might be defined as complete 

“pack” of all transboundary activities. In this respect, international sportive events also might be 

considered as an important part of international relations. Other than that, due to the nature of sport 

is based on beating the opponent party, this aim perfectly matches with the arguments of realist 

paradigm in international relations theories. On the other hand, in the course of history sports has 

been a great platform where nations have a chance to introduce their power, culture, identity and all 

types of historical disputes Needless to mentioned that such a vast platform attracts the attention of 

people and the addressing field of sports creates a very major collective movement sentiment. On the 

other hand, it’s not possible to classify the sportive events into a single category. In other words, in 

the history while some sportive events contributed to establish good offices between states; some 

other sportive events had a very destructive role for the interstate relations or even reached to armed 

conflicts. For instance, 1936 Berlin Summer Olympic Games are used by Adolf Hitler as a 

propaganda tool for the rise of the Nazi’s. 1972 Munich Summer Olympic Games had transformed 

the Israel foreign policy into a more aggressive due to the terrorist attacks to Israeli athletes. 

Moreover, according to many scholars, the soccer match between Dinamo Zagreb and Red Star on 

13 May 1990 is considered as the symbolic reason of Yugoslavia’s collapse. On the other hand, 

interestingly 1971 Nagoya World Table Tennis Championships which led the “ping-pong” diplomacy 

or 21 July 1998 soccer game between USA and Iran had a very positive contribution to relations 

between the related parties (Güzelipek, 2017). In the light of these information, it might be argued 

that the politic side/effects of the sports perfectly match with the unpredictable side of the 

international relations. Yet, the topic of this paper can be classified under the category of the sportive 

events which caused very destructive consequences.  

 

THE ROOTS OF THE PROBLEMS BETWEEN HONDURAS AND EL SALVADOR, THE 

GAME AND THE WAR 

Cultural Surveys of Panama- Nicaragua- Guatemala-El Salvador-Honduras, a very interesting book 

of Richard. N. Adams which was published in 1957 interestingly focuses on the demographic 

structures of these countries related to territorial and demographical facts on agricultural 

opportunities. According to the citation of Adams from Tosco and et.al. about %63 of the Honduras 

land is mountainous. Because of this reason, for the most part the settlement of various population 

component had been directed to a great degree by the interior valleys (Adams,1957). On the other 

hand, the position of El Salvador was much more complicated than Honduras in the sense of territorial 

and demographical structure.  
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Figure 1.  Being the smallest country of Central America the squeeze of El Salvador between 

Honduras and Guatemala  

Source: http://www.alearningfamily.com/main/el-salvador-honduras-political-map/  

 

Because of the greatest population density in the region between 1920 and 1969 the first migration 

wave took place from El Salvador to different locations including Honduras (El Salvador: 

Overview…). At this point it should be right away mentioned that due to the squires of El Salvador, 

2/3 of the El Salvador peasants had no land. Because of this reason, most of the people of El Salvador 

had immigrated to Honduras and established their own villages which had almost 300.000 population. 

On the other hand, due to a interior conflict between the El Salvadorian peasants, Honduras 

government carried out a territorial reform and distributed these lands to their own population in 

1960’s (Honduras-El Salvador: “Futbol Savaşı”). Since that date, the relations between two parties 

reached to a very suspenseful level and a war expectation between these two parties had become a 

possibility in the region. 

By a very unusual/unexpected way, this possibility had become reality by a two-legged football 

matches between Honduras and El Salvador in the context of World Cup Qualification rounds. Under 

these circumstances the first match was played at the capital city of Honduras and the home team 

won the first leg 1-0 on 8 June 1969. The second leg was played on 15 June 1969 at the stadium of 

El Salvador. That time, El Salvador won the match 3-0 against Honduras and 27 June 1969 El 

Salvador stopped all its relations with Honduras and closed the border gate (Ibid.).  

 

http://www.alearningfamily.com/main/el-salvador-honduras-political-map/
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Figure 2.  The Pictures of the “Soccer War” Between Honduras and El Salvador 

Source: http://www.sportshistoryweekly.com/stories/world-cup-fifa-soccer-football-war-el-

salvador-honduras-mexico-city,708  

 

 

Finally, on 14 July 1969, the armed forces of El Salvador invaded the territory of its neighbor and for 

almost 100 hours the parties continued the armed conflict. As a result of the war several thousands 

people lost their life and approximately 100.000 people had become homeless and jobless. The war 

ended in the late of July when El Salvador withdrew its army from the Honduras territory (Durham, 

1979).  

 

CONCLUSION 

As it’s seen at this paper, sport doesn’t consist only from physical activity. Due to the “giant” and 

very “lively” “community” of international sportive events, politics are “automatically” involved to 

sports. This reality sometimes forces the policy makers to control the sportive events. The 

demographic and territorial problems between Honduras and El Salvador sets a great example of this 

argument. In short, “Football Is Never Just Football.”   
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CONSIDERING NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION (NBA) AS A NATION 

BRANDING ICON: SHINING USA ON CHINA  

 

Asst. Prof. Yiğit Anıl GÜZELIPEK 

Karamanoğlu Mehmetbey University 

 

Abstract 

After the end of the Cold War, which state shall be the challenger actor to United States of America’s 

(USA) great power has become one of the most important question of the international relations 

studies. In this context, besides Russia, China also has become one of the most important dominant 

power remainderman within the international system. On the other hand, the struggle between USA 

and China is not consist only with political struggle between two parties. One of the most important 

issue is the image of both these two parties on the opponent’s public. In this context, Joseph S. Nye’s 

very famous soft power concept has a key role for this study. Because, in 1990 when Nye published 

his article, he argued that within the new world order, the military capability of states shall be limited 

but the communication and manipulation ability of states shall be very decisive. Without any doubt, 

parallel to Nye’s new concept, USA has a great world-wide advantage in the sense of nation branding 

icons. These nation branding icons function as a catalyzer of states’ foreign policies. In other words, 

these nation brand icons can be considered as a great promoter element of states’ foreign policy 

approaches. In addition, it is also obvious that when these nation branding icons are considered in the 

sense of soft power concept, it can be argued that their “rhetorical” capability is much more broad 

scale than the pure foreign policy elements of states since they only need television and satellite 

connection. This study seeks to investigate the role of National Basketball Association (NBA) which 

is one of the greatest nation branding icon of USA. In this context, the great popularity of NBA 

ignores the political or economic disputes between USA and other states. More importantly, the 

“NBA effect” over China is growing day by day due to the increasing number of Chinese basketball 

players in NBA. 

 

Key Words: Soft Power, Nation Branding, NBA, USA, China 

 

INTRODUCTION 

Arguably, USA-China relations are the most remarkable and eye catching issue of the 21.century’s 

world politics due to China’s economic and political power is growing day by day which awakes 

serious concerns on the USA foreign policy (Zhu,2005). Obviously, the most important concern of 

the USA foreign policy stems from the historical fact which is call “power transition theory”. Simply, 

power transition theory refers the power distribution among the states and the evolution of status quo 

within the international system in the course of time (Kalender,2013). According to this theory, none 

of the dominant power of the international system maintain its position for good and sooner or later 

a challenger state shall substitute the dominant power. In the course of history, Portugal’s, Spain’s, 

France’s or Britain’s situation perfectly confirms the accuracy of power transition theory. On the 

other hand, according to power transition theory it can be argued that this power transition takes 

places approximately in every decade. Great Britain sets the best example of the latest power 

transition in the diplomatic history. Despite of the fact that Great Britain strongly dominated the 
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international system among the 19.century; as a result of the Great Wars, Great Britain is substituted 

from being the dominant power by USA. Because of this reason, since we are living in the 21.century, 

most of the international relations scholars focus on the following question: If the power transition 

theory shall work again which country will take the “seat” of USA within the international system? 

In the second place, another critical question is the “secret” of USA’s great power’s sustainability. 

On one hand it is very true that in the present day USA’s power potential is not as “scary” as the 

unipolar world order which ran into the 1990’s. On the other hand, it is also true that still most of the 

people believe that USA is still the greatest power of the international system. In this study, I argue 

that cultural hegemony of USA is the primary reasons which still makes the USA the greatest power 

of the international system. Because, arguably none of the state in the history had such a dominant 

cultural power. Thanks to famous American scholar Joseph Nye, cultural hegemony notion has 

become much more concrete and comprehensible since he published his famous article Soft Power in 

1990.  

Despite of the fact that in his article Nye doesn’t underestimate the decisiveness of military power, 

he argues that due to the cost of military power usage states should increase their communicative, 

organizing and manipulative abilities (Nye,1990). On the other hand, despite of the fact that in 1990, 

Nye didn’t have a chance to count too many examples of soft power’s implementations; in the present 

day due to the uncontrollable effects of globalization process, we have a great chance to extend the 

limits/implementation fields of soft power concept. 

Briefly, the enormous dominance of Hollywood as cinema sector (Güzelipek,2018), Microsoft’s 

dominance on software, McDonalds’ and Coco Cola’s iconic dominance on food sector (Akçadağ,?) 

or Apple’s magical popularity between the world youths can be considered as the major instruments 

of USA’s soft power. Therefore, it is possible to argue that the implementation course of soft power 

can be described as total actions of exchanging ideas, values, traditions and other aspects of the culture 

notion between public and private sector and social society (Akıllı,2018). In this context, for this 

paper NBA is also considered as an organizational tool for soft power concept and the following 

chapter shall investigate the effects of NBA on China. 

 

NBA: A GOLDEN KEY TO OPEN THE GATES OF CHINA  

NBA as a major sports league of USA is extremely popular among the sports fans all around the 

world. According to Hausman and Leonard, the great popularity and economic potential of NBA 

stems from two major reasons. In the first place, players in the concept of “superstars” attracts the 

attention of basketball fans not only within the USA but all around the world. In the second place, 

competitive balance should be considered as another key factor for the regulation principles of NBA. 

In the sense of “antirust” regulations such as restrictions on player movements, draft regulations or 

salary regulations, NBA management always tries to ensure the competitive balance within the league 

(Hausman and Leonard, 1994). On the other hand, despite of the fact that today NBA is considered 

as an extremely global organization, needless to mention that reaching that “poly” structure wasn’t 

that easy for the organization especially when it is taken into account that in the opening night of the 

2018-2019 season of NBA there were 108 international players from 42 different countries and 

territories which really makes NBA global (NBA Rosters Feature…). On the other hand, during this 

“globalization” process of NBA beside the European countries and Canada, definitely China had a 

very remarkable role. In other words, despite of the fact that the number of the Chinese players are 

not too much NBA – in the opening night of the 2018-2019 season, Houston Rocket’s player Zhou 
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Qi was the only Chinese player (Ibid.)-. the influence of the Yao Ming’s draft to NBA in 2002 by 

Houston Rockets has created an incredible boost on the hundreds of million Chinese’s interest on 

NBA.  

Exactly at this point it should be mentioned right away that sports always have become a very 

important and constructive tool for the American and Chinese relations. For instance, during the Cold 

War era a sportive initiative which best known as ping-pong diplomacy had a strong contribution to 

American-Chinese relations. In a similar vein, on 24 September 1985 as a part of a cultural and 

educational agreement between USA and China, Chinese basketball team arrived in different cities 

of USA -such as New York, New Jersey, Indiana, Chicago, Washington, Cleveland- and had a chance 

to practice against the NBA teams in the frame of NBA-China Friendship Tour (International 

Timeline). In the light of these information it is quite possible to argue that in contrast to political 

rivalry between two parties, most of the sportive events had a positive contribution to relations 

between USA and China. On the other hand, it should be also mentioned that these sportive events 

shouldn’t be only considered in the sense of pure entertainment. In other words, most of these events 

had taken nourishment from political but mostly economic interests of both parties. 

 If we back to the square one, according to this study the turning point of NBA’s relations with China 

is the draft of Yao Ming to Houston Rockets in 2002. Apart from his very successful NBA career, 

Yao Ming’s effect on NBA worth to be analyzed by both perspectives. In the first place, it can be 

argued that Yao Ming’s NBA career naturally attracted the attention of millions of Chinese people to 

NBA which is a Western and American product (Pu,2016). On the other hand, in exchange China 

also had a chance to “introduce” an Eastern “giant” to western-oriented sportive platform. Yet, at this 

point it should be also mentioned that despite of the fact that Ming was a great introduce of China not 

only to USA but also to world sports, especially between the Chinese youths the “American Dream” 

image is strongly created. In other words, in contrast to Cold War era perceptions between the citizens 

of two polar which was based on hatred and threat, global media which also mostly Western and 

American oriented successfully reshaped this image from negative into positive. 

On the other hand, needless to mention that Chinese market is also a great target not only for the 

world business but also for the NBA. According to the statistics of 2019, the league has 180 million 

social media followers only from China. In addition, NBA has 200 NBA style stores in China (Inside 

the NBA’s Push…). What’s more most of the NBA teams/players periodically visit China for 

spectacle matches and even create special jerseys in Chinese. 
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Figure 1. Men’s Houston Rockets Nike Chris Paul Lunar New Year Edition Swingman Jersey to 

Honor the Chinese Heritage 

 

CONCLUSION 

Due to globalization process and digital media opportunities, in the sense of states’ power 

maximization perceptions military power has lost its immovable priority. In the present day, most of 

the important actors of the international system is aware of the cultural power. In this sense, USA is 

one of the most important/successful implementor of soft power/cultural power. Alongside its 

countless instruments for the implementation of soft power, in the context of sport, NBA sets an 

iconic figure of USA’s cultural power over China. As is argued in this paper, since the appearance of 

Yao Ming in NBA, Chinese people has started to show a great interest to NBA and American culture. 

On the other hand, great economic opportunities in the Chinese markets also have a significant role 

on NBA’s interest on China. In the final analyses, treating countries kindly and “striking” them with 

admiration sometimes become more powerful than the strike of a weapon.  
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Abstract 

Oats for human and animal nutrition in Turkey is an important nutrient. In terms of human nutrition, quality is 

extremely important and it is desired that the protein quantity and quality of the product is high during nutrition. 

The amount of oat raw protein varies between 11.7% and 13.4%. In terms of human nutrition, gluten 

enteropathy causes an immune response localized in small intestine tissues during the consumption of oats in 

patients with high sensitivity levels. In studies, researchers reported that avenin proteins cause immune 

response during oat consumption in individuals with high sensitivity. Avenin protein band patterns were 

obtained in the study conducted with 15 oat genotypes which are prominent in our country. Avenin protein 

bands in the oat endosperm section were determined by ACID-PAGE (Acid Polyacrylamide Gel 

Electrophoresis) and SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) methods. In 

the study that the proteins found with ACID-PAGE method in the oat endosperm section were characterized 

by isolation, 2 genotypes 7, 4 genotypes 8, 6 genotypes 9, 2 genotypes 10, 1 genotype 11 bands were detected. 

In the study; Sarı, Seydişehir genotypes have a number of avenin band (7) carried. In addition to, the protein 

band molecular weights of the determined of oat genotypes ranged from 48-93 kDa. In the study where the 

protein bands of some oat genotypes were determined by SDS-PAGE method, the number of avenin bands 

ranged between 8-14. According to the results of the same method the protein band molecular weights of the 

determined of oat genotypes ranged from 14-41 kDa. Consequently, it was the small amount of avenin at the 

indicated genotype, hence it is important for individuals who have high sensitivity gluten enteropathy to 

develop a type of oats free of avenin. 

 

Keywords: Avenin, Nutrition, Gluten Enteropathy, Oat 

 

BAZI YULAF (AVENA SATİVA L.) GENOTİPLERİNİN FARKLI YÖNTEMLER İLE AVENİN 

PROTEİN BANTLARININ BELİRLENMESİ 

 

Özet 

Türkiye’de insan ve hayvan beslenmesi açısından yulaf önemli bir besin maddesidir. İnsan beslenmesi 

açısından kalite son derece önemli olup, beslenme sırasında ürünün protein miktar ve kalitesinin yüksek olması 

istenmektedir. Yulaf tane ham protein miktarı %11.7 ile %13.4 arasında değişmektedir. İnsan beslenmesi 

açısından özellikle gluten enteropatisi görülen hassasiyet seviyesi yüksek hasta bireylerde yulaf tüketimi 

sırasında ince bağırsak dokularında lokalize bir immün yanıta neden olur. Yapılan çalışmalarda araştırıcılar 

yüksek hassasiyet görülen bireylerde yulaf tüketimi sırasında avenin proteinlerinin immün yanıta neden 

olduğunu bildirmişlerdir. Ülkemizde ön plana çıkan 15 yulaf genotipiyle yapılan çalışmada avenin protein bant 

desenleri elde edilmiştir. Yulaf endosperm kısmında bulunan avenin protein bantları ACID-PAGE (Asit 

Poliakrilamid Jel Elektroforez) ve SDS-PAGE (Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforez) 

yöntemiyle belirlenmiştir. Yulaf endosperm kısmında bulunan proteinler ACID-PAGE yöntemi izolasyon ile 
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karakterizasyon yapıldığı çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda 2 genotip 7, 4 genotip 8, 6 genotip 9, 

2 genotip 10, 1 genotipte 11 bant tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada; Sarı, Seydişehir genotiplerinin az sayıda 

avenin bant (7) taşıdığı belirlenmiştir. İlave olarak, yulaf genotiplerinin belirlenen avenin protein bant 

moleküler ağırlıkları 48-93 kDa arasında değişmektedir. SDS-PAGE yöntemiyle yapılan çalışmada bazı yulaf 

genotiplerinin avenin protein bant sayıları 8 ile 14 arasında değişmektedir. Aynı yöntem ile elde edilen 

sonuçlara göre yulaf genotiplerinin protein bant moleküler ağırlıkları 14 ile 41 kDa arasında değişmektedir. 

Sonuç olarak, belirtilen genotiplerde aveninlerin az sayıda olduğu, dolayısıyla yüksek hassasiyette gluten 

enteropatisi görülen bireyler için aveninlerden arındırılmış bir yulaf çeşidi geliştirilmesi açısından önem arz 

etmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Avenin, Beslenme, Genotip, Gluten Enteropatisi, Yulaf 

 

Giriş 

Yulaf (Avena sativa L.), bireylerin beslenmesi açısından önemi sürekli artış gösteren tahıldır. Dünyada, 10.2 

milyon ha ekim alanı, 25.9 milyon ton üretim ve 25.5 kg ha-1 verim elde edilip, son on yılda ekim alanı 

azalmasına rağmen üretim miktarı ve verim sırasıyla; %4, %20 artış göstermektedir (Anonim, 2017). 

 

Kültür bitkileri arasında önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra ülkemizde 1.1 milyon dekar ekim alanı, 260 

bin ton üretim miktarı ve 24.6 kg ha-1 verim sahiptir (Anonim, 2018). Son yıllarda 16 tescilli, 5 üretim izinli 

yulaf çeşidi bulunmakta olup, tescilli ve üretim izinli yulaf sayısı son üç yılda toplam % 23.5 artış göstermiştir 

(Naneli ve Sakin, 2017).  

 

Ülkemizde ve dünyada bireylerin yulaf tüketiminde artan gelir seviyeleriyle birlikte beslenme 

alışkanlıklarındaki değişiklikler tüketici talebinin artmasına dolayısıyla üretim miktarında artışa neden 

olmuştur. Yulaf tüketimi gluten enteropatisi hastaları için düşük hassasiyet sağlaması, önemli antioksidanlar 

içermesi, protein miktar ve kalitesinin yüksek olması, ham madde olarak kullanıldığı besinlerin tüketici 

açısından önemini ortaya koymaktadır (Naneli ve Sakin, 2017). Tanelerinde bulunan avenin proteinlerinin 

özellikle kas gelişiminde önemli etkileri vardır. Artan tüketici taleplerinin karşılanması hususunda yüksek 

kalite ile birim alan verim artışı istenen özelliklerdir (Tamn, 2003; Sarı ve İmamoğlu, 2011). Yüksek verim ve 

kalite ıslahçıların çeşit geliştirme sırasında amaçladığı önemli parametrelerdir (Zutee ve Bulbyks, 1996). 

Özellikle ıslahçılar gluten enteropatisi hastaları için aveninlerin az bulunduğu yulaf genotipleri geliştirmeleri 

hastaların yulaf tüketim toleransını artırıp, hassasiyetlerini daha da azaltacaktır. Ülkemizde çölyak hastalığı 

diğer adıyla gluten enteropatisi (GE) ile ilgili bilgiler MÖ 2.yy da Aretheus tarafından belirtilmiştir. Deniz 

kıyısında yaşayan hastaların deniz mahsülleri tüketimi sonrasında semptomların azaldığını tahıl ürünleri 

tüketimi başladığında artış görüldüğünü saptayan Samuel Gee, gluten enteropatisi bireylerin beslenme 

alışkanlıklarını değiştirerek bazı tahıl ürünlerinde diyet yapılması gerektiğini vurgulamışlardır (Schuppan, 

2000; Ciclitira ve ark., 2001). Bazı araştırıcılar hastalığın ince bağırsaklardaki kript hiperplazisi ve villöz 

atrofisi bulgularını saptamıştır (Paulley, 1954). Hastalığın genetik boyutları 1960’lı yıllarda (Macdonald, 

1965), bazı tahıllarda immün reaksiyon gösteren proteinler ise, 1970 sonlarında belirlenmiştir (Ferguson ve 

ark., 1975).  

 

Gluten enteropatisi genetik ve çevresel faktörler ile gerçekleşen, gluten alt fraksiyonlarından gliadin ve benzeri 

(avenin) proteinlere karşı kalıcı etki oluşturan bir hastalıktır (Ciclitira ve ark., 2001; Garcia-Careaga, 2004; 

Maki ve Lohi, 2004). Buğdayda gliadin, çavdarda secalin ve yulafta avenin gibi gliadin benzeri proteinler GE 

için toksik etkiye sahip olmaktadırlar (Esen ve Naneli, 2018).  
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Yapılan çalışmada bazı yulaf genotiplerin ACID-PAGE ve SDS-PAGE yöntemleriyle avenin protein 

bantlarının molekül ağırlıklarına göre bulundukları kısım ve sayılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde 

edilen veriler doğrultusunda GE hastaları için toksit etki gösteren bantların yulaf genotiplerindeki miktar ve 

yoğunlukları belirlenmiş olacaktır. 

 

 

Materyal-Metod 

Araştırma, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tahıl Laboratuvarında farklı kurumlardan elde 

edilen 15 yulaf genotip ile yürütülmüştür (Çizelge 1).  

 

Çizelge 1. Denemede kullanılan bazı yulaf çeşitleri ve temin edildiği kuruluşlar 

Çeşit Temin Edildiği Kuruluş Çeşit Temin Edildiği Kuruluş 

Faikbey Bahri D. Uluslararası Tar. Arş. Ens. M. Checota Geçit Kuşağı Tarımsal Arş. Ens. M. 

Seydişehir Bahri D. Uluslararası Tar. Arş. Ens. M. Arslanbey KSÜ Ziraat Fakültesi 

Yeniçeri Bahri D. Uluslararası Tar. Arş. Ens. M. Bc Marta Bc Institute Tar. Ür. Oto San. Tic. Ltd. Şti 

Kırklar Trakya Tarımsal Araştırma Ens. M. Albatros Ata Tohumculuk Ltd. Şti. 

Kahraman Trakya Tarımsal Araştırma Ens. M. Sebat Trakya Tarım ve Vet. Tic. Ltd. Şti. 

Fetih Ege Tarımsal Arş. Ens. M. Gökova Som Un San. Tic. Ltd. Şti. 

Haskara Ege Tarımsal Arş. Ens. M. Kehlibar Som Un San. Tic. Ltd. Şti. 

Sarı Ege Tarımsal Arş. Ens. M.   

 

Yulaf genotiplerin avenin protein bantlar dikey elektroforez cihazı kullanılarak Asit Poliakrilamid Jel 

Elektroforez (ACID-PAGE) ve Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforez (SDS-PAGE) 

yöntemlerinin Koyuncu’nun (2009) modifiye metodları ile belirlenmiştir. Çalışmada 15 yulaf genotip 5 kamu, 

4 özel sektörden temin edilmiştir. Temin edilen genotiplerden 4’er örnek alınarak her bir genotipin 4 tekrarı 

yapılmıştır. Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforez (SDS-PAGE) analiz ile avenin protein 

bantlarının belirlenmesi sırasında; Checota, Faikbey ve Seydişehir markör olarak kullanılmış (Dumlupınar, 

2010), ACID-PAGE yöntem ile yapılan analizde avenin protein bantların belirlenmesinde moleküler ağırlıkları 

bilinen referans protein kitler kullanılmıştır.  

 

Bulgular-Tartışma 

Yulaf genotiplerinde ACID-PAGE (Asit Poliakrilamid Jel Elektroforez) yöntemiyle avenin protein bant 

elektroforegram (Çizelge 2) ile SDS-PAGE (Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforez) 

yöntemiyle avenin protein bantlarını içeren elektroforegram (Çizelge 3) belirlenmiştir.  

 

ACID-PAGE Yöntemiyle Avenin Protein Bantlarının Belirlenmesi 

Araştırıcılar yulaf genotiplerinde genetik farklılıkların belirlenmesi sırasında molekül ağırlıklarının 

hesaplanmasının yanı sıra avenin protein bantlarının saptanması amacıyla markör kullanılabileceğini 

bildirmişlerdir (Sozinov ve ark., 1987; Lagudah ve Halloran, 1988; Metakovsky ve ark., 1989; Ciaffi ve ark., 

1997). Yapılan çalışmada gliadin bant sayıları 7-11 arasında değişiklik göstermiş olup, Seydişehir ve Sarı 

genotipleri 7 avenin bant ile en az, Kahraman genotipinde 11 avenin bant ile en fazla sayıda gliadin benzeri 

protein bandı elde edilmiştir (Çizelge 2). Araştırıcılar, Avrupa’da 252 yulaf çeşit ile ACID-PAGE yöntemiyle 

avenin bantlarının belirlenip allelik varyasyonlarını saptamak amacıyla yapılan çalışmalarda avenin bant sayısı 

bakımından benzer sonuçlar elde etmişlerdir (Portyanko ve ark., 1998). Yulaf genotiplerinin avenin bant 

dizilimleri 48 kDa ile 93 kDa arasında değişmekte, genotiplerin bant sayıları 57 kDa ile 68 kDa arasında fazla 

sayıda bulunmaktadır. Shotwell ve ark. (1990) Yulafta aveninlerin kümelenmiş şekilde bulunduklarını 
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bildirmişlerdir. İlave olarak, tüm genotiplerde 61 kDa’da bant görülmüş olup, temin edildiği kuruluşların aynı 

olduğu farklı genotiplerin benzerlikleri de dikkat çekmektedir (Çizelge 2). 
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Çizelge 2. Yulaf genotiplerinde ACID-PAGE yöntemiyle belirlenen avenin protein bant elektroforegramı 

kDa Faikbey 
Seydişehi

r 
Yeniçeri Kırklar Kahraman Fetih Haskara Sarı Checota Arslanbey Bc Marta Albatros Sebat Gökova Kehlibar 

kDa 

48       ++++  ++++ ++++ ++++  ++++   48 

49                49 

50 ++++  ++++  ++++ ++++    ++++  ++++ ++++ ++++  50 

51   ++++       ++++    ++++  51 

52                52 

53                53 

54                54 

55         ++++       55 

56                56 

57 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++  ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++  ++++ 57 

58  ++++  ++++ ++++      ++++ ++++   ++++ 58 

59 ++++     ++++  ++++  ++++  ++++ ++++ ++++  59 

60       ++++         60 

61 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 61 

62   ++++  ++++    ++++  ++++ ++++   ++++ 62 

63 ++++ ++++  ++++  ++++ ++++ ++++  ++++    ++++  63 

64  ++++ ++++ ++++ ++++  ++++ ++++ ++++  ++++ ++++   ++++ 64 

65       ++++       ++++  65 

66 ++++   ++++ ++++    ++++       66 

67 ++++ ++++    ++++     ++++  ++++  ++++ 67 

68 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++  ++++  ++++ ++++ ++++ 68 

69   ++++  ++++ ++++ ++++ ++++        69 

70-86                70-86 

87    ++++            87 

88                88 

89    ++++ ++++     ++++ ++++ ++++ ++++   89 

90                90 

91                91 

92                92 
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93 ++++  ++++ ++++ ++++ ++++    ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 93 

94-100                94-100 

+; kullanılan örnek sayısı 

Çizelge 3. Yulaf genotiplerinde SDS-PAGE yöntemiyle belirlenen avenin protein bant sayıları ve moleküler ağırlıkları elektroforegramı 
kDa Faikbey Seydişehir Yeniçeri Kırklar Kahraman Fetih Haskara Sarı Checota Arslanbey Bc Marta Albatros Sebat Gökova Kehlibar kDa 

14 ++++   ++++   ++++   ++++ ++++    ++++ 14 

15  ++++ ++++   ++++  ++++  ++++   ++++ ++++  15 

16     ++++    ++++   ++++    16 

17 ++++  ++++  ++++    ++++   ++++    17 

18     ++++          ++++ 18 

19            ++++ ++++  ++++ 19 

20            ++++ ++++   20 

21   ++++       ++++ ++++    ++++ 21 

22 ++++ ++++           ++++ ++++ ++++ 22 

23 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++  ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 23 

24 ++++ ++++ ++++  ++++ ++++  ++++  ++++   ++++   24 

25 ++++ ++++ ++++  ++++  ++++  ++++ ++++  ++++    25 

26    ++++   ++++   ++++ ++++   ++++ ++++ 26 

27  ++++ ++++     ++++   ++++  ++++   27 

28  ++++  ++++  ++++ ++++    ++++   ++++  28 

29 ++++  ++++   ++++  ++++  ++++ ++++    ++++ 29 

30  ++++          ++++ ++++   30 

31 ++++   ++++ ++++ ++++ ++++  ++++ ++++ ++++ ++++  ++++ ++++ 31 

32  ++++ ++++  ++++   ++++   ++++   ++++  32 

33    ++++  ++++ ++++        ++++ 33 

34 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++   ++++ ++++   ++++  ++++  34 

35    ++++   ++++ ++++   ++++  ++++   35 

36        ++++        36 

37    ++++       ++++  ++++   37 

38   ++++  ++++ ++++ ++++ ++++   ++++ ++++ ++++ ++++  38 

39     ++++  ++++  ++++  ++++ ++++  ++++ ++++ 39 

40        ++++   ++++     40 

41     ++++ ++++ ++++  ++++       41 

42                42 

43                43 

44                44 

45                45 

46                46 
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47                47 

48                48 

49                49 

50                50 
+; kullanılan örnek sayısı 
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SDS-PAGE Yöntemiyle Avenin Protein Bantlarının Belirlenmesi 

SDS-PAGE yöntemiyle bazı yulaf genotiplerinin avenin protein bantlarının belirlendiği çalışmada 

avenin bant sayısı 8-14 arasında değişmektedir (Çizelge 3). Bc Marta genotipi 14 adet ile en fazla avenin 

protein bandı taşırken, Checota en az avenin protein bandı taşımaktadır. Jussila ve ark. (1992) bazı yulaf 

çeşitleriyle SDS-PAGE yöntemiyle yaptığı benzer çalışmada avenin bant sayısının 7 ile 14 arasında 

değiştiğini bildirmişlerdir. Çalışmada yapılan analizler doğrultusunda yulaf genotiplerinin avenin bant 

dizilimleri 14 kDa ile 41 kDa molekül ağırlıkları arasında değişmekte, genotiplerin bant sayıları 22 kDa 

ile 34 kDa arasında fazla sayıda bulunmaktadır. Yeniçeri genotip; 21 kDa, Faikbey, Kırklar, Kahraman, 

Fetih, Haskara, Checota, Albatros, Gökova; 31 kDa, Arslanbey, Bc Marta ve Kehlibar genotipleri hem 

21 kDa hem de 31 kDa molekül ağırlıklarında bantlar bulundurmaktadırlar (Çizelge 3). Araştırıcılar 

yulaf globulinlerinin 21 kDa ve 31 kDa gibi iki temel bantta bulunduğunu bildirmişlerdir (Peterson, 

1973). Faikbey; 22 kDa, 24 kDa, Seydişehir; 22 kDa, 24 kDa, 32 kDa, Yeniçeri; 24 kDa, 32 kDa, 

Kırklar; 37 kDa, Kahraman; 24 kDa, 32 kDa, Fetih; 24 kDa, Sarı; 24 kDa, 32 kDa, Arslanbey 24 kDa, 

Bc Marta 32 kDa, 37 kDa, Sebat; 22 kDa, 24 kDa, 37 kDa, Gökova; 22 kDa, 32 kDa, Kehlibar; 22 kDa 

genotipleri moleküler ağırlıklarında bant taşımaktadırlar (Çizelge 3). Yapılan çalışmalarda; 22 kDa, 24 

kDa, 32 kDa, 37 kDa molekül ağırlıklarında globulinlerin farklı yapıda kümelenen α ve β 

polipeptitlerinin bulunduğunu bildirmişlerdir (Brinegar ve Peterson, 1982). Haskara, Albatros ve 

Checota genotipleri   α ve β polipeptitlerinin molekül ağırlıklarında bant taşımamaktadır. Farklı 

araştırıcılar tarafından SDS-PAGE yöntemiyle yapılan çalışmalarda yulaf (Avena sativa L.) genotipleri 

molekül ağırlıkları 20 kDa ile 68 kDa arasında değişmektedir (Luthe, 1987; Dvoracek ve ark., 2003). 

 

Sonuç 

Farklı iki yöntem ile 15 yulaf genotipinin avenin bant sayıları ve bulundukları kısımlar belirlenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ACID-PAGE (Asit Poliakrilamid Jel Elektroforez) yöntemiyle 

yapılan analizde Seydişehir ve Sarı genotiplerinden az sayıda avenin bandı elde edilmiş, SDS-PAGE 

(Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforez) yöntemiyle yapılan analizde ise; Checota, 

Faikbey, Kırklar, Fetih, Arslanbey genotipleri en az avenin bandı bulundurduğu belirlenmiştir. 

Belirtilen genotiplerin gluten enteropatisi hastaları tarafından daha düşük hassasiyet sağlaması ve az 

sayıda avenin bandı taşıyan yulafların ebeveyn hat olarak ıslahçılar tarafından kullanılması az sayıda 

avenin proteinleri bulunduran yeni çeşitlerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 
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