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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video 

konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal 

Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID 

numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir  
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Oturum-1 Salon-1 ID: 865 9002 3953 Şifre: 176624 

Tarih: 08.11.2020 
Saat: 10:30-

12:30 

Moderatör: 
Dr. Öğr. Üyesi Murat 

ÖZTÜRK 

Yazarlar Kurum Konu Başlığı 

Bahaeddin Raşit Han 
YÜCE                                            

İlknur Aytekin ÇELİK 

Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi, Göğüs 

cerrahisi Anabilim Dalı 

1. KOSTAYI TUTAN EWING SARKOMU 
TEDAVİSİ 

Uzm. Dr. Gülşen YALÇIN 
Diyarbakır Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi 

METOKLOPRAMİDE BAĞLI NÖROLOJİK 
YAN ETKİLER NEDENİYLE ÇOCUK ACİL 

SERVİS BAŞVURULARI 

Dr. Öğr. Üyesi Murat 
ÖZTÜRK 

Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Bursa 

Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi 

VARİKOSELEKTOMİ SONRASI SPERM 
PARAMETRE VE GEBELİK ORANLARI 

Uzman Dr. Gül Ayşen 
ÖZTÜRK 

Bursa Şehir Hastanesi 
YÜKSEK RİSKLİ PROSTAT KANSERİNDE 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Mahsum ARUTİ                                                           
Doç. Dr. Döndü 

ÇUHADAR 

Gaziantep Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü 

MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU 
HASTALARINDA ÇOCUKLUK ÇAĞI 

TRAVMALARI, BAŞETME VE SOSYAL 
DESTEĞİN NÜKSE ETKİSİ 

 
  



Oturum-1 Salon-2 ID: 865 9002 3953 Şifre: 176624 

Tarih: 08.11.2020 
Saat: 10:30-

12:30 
Moderatör: 

Doç. Dr. Sezgin AYGÜN 

Yazarlar Kurum Konu Başlığı 

Çağatay SEMERCİ 
Erciyes Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

DİKEY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİN 
GÜCÜNÜN YAPAY SİNİR AĞI İLE 

TAHMİNİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf 
BİLGİÇ 

Fırat Üniversitesi 
Baskil Meslek Yüksek 

Okulu 

BORU İÇİ TÜRBÜLANSLI ZORLANMIŞ 
AKIŞTA FARKLI TİP 

NANOAKIŞKANLARIN ISI TRANSFERİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SAYISAL 

OLARAK İNCELENMESİ 

Burak BEKİL                                                                  
Murat BEYPARS                                                             

Sunay MEMET AGA 
STA ARGE MERKEZİ 

SAC METAL KALIPLAMA 
SEKTÖRÜNDEKİ PROTOTİP ÜRÜNLERİN 
İMALATINDA 3 BOYUTLU YAZICILARIN 

KULLANIMI 

Doç. Dr. Sezgin AYGÜN 
Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi 

f (R, T) KÜTLE ÇEKİM TEORİSİ 
ÇERÇEVESİNDE SİCİM BULUTU MADDE 

DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI 

Dr. Öğretim Üyesi Duygu 
İNCİ 

Kocaeli Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi 

BAKIR(II) SİSTEİNAT 
KOMPLEKSLERİNİN SULU 

ÇÖZELTİDEKİ KARARLILIKLARININ 
ARAŞTIRILMASI 

 
  



Oturum-1 Salon-3 ID: 865 9002 3953 Şifre: 176624 

Tarih: 08.11.2020 
Saat: 10:30-

12:30 
Moderatör: 

Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK 

Yazarlar Kurum Konu Başlığı 

Doç. Dr. Ali Beyhan 
UÇAK 

Siirt Üniversitesi 

MISIR BİTKİSİNDE (Zea mays L.) BİTKİ 
SU STRES İNDEKSİ DEĞERLERİNDEN 
FAYDALANARAK KURAĞA TOLERANT 

HATLARIN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar 
ERECEVİT SÖNMEZ  

 Prof. Dr. Sevda KIRBAĞ 

Munzur Üniversitesi, 
Tıbbi Hizmetler 

Bölümü                                                                        
Fırat Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü 

DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK 
PORTAKAL UÇUCU YAĞI’NA, KARANFİL 

VE DEFNE UÇUCU YAĞI İLE TERKİBİ 

Yeşim ÇETİN                                                                  
Dilek ARDUZLAR 

KAĞAN 

Koşuyolu Rezonans                                                                   
Bahçeşehir 

Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

SADE YAĞIN (GHEE) FONKSİYONEL 
ÖZELLİKLERİ 

Öğr. Gör. İnan ATIŞ                                                       
Öğr. Gör. Gökhan 

YERLİKAYA 

Iğdır Üniversitesi 
Tuzluca MYO, Terapi 

ve Rehabilitasyon 
Bölümü 

ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ 
PERSONELİN FİZİKSEL AKTİVİTE 

DÜZEYİ İLE YAŞAM KALİTESİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gaye 
KESER                                           

Evrim EVCİMEN                                                            
Prof. Dr. Filiz NAMDAR 

PEKİNER 

Marmara Üniversitesi 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN 
RADYASYONDAN KORUNMA 

FARKINDALIĞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 



Oturum-2 Salon-1 ID: 865 9002 3953 Şifre: 176624 

Tarih: 08.11.2020 
Saat: 13:00-

15:00 
Moderatör: 

Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI 

Yazarlar Kurum Konu Başlığı 

Doç. Dr. Gürkan 
DAĞBAŞI 

Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi 

ŞİİR ÇEVİRİSİNDE ÇEVİRMENİN ROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Bahtinur 
MÖNGÜ 

Erzurum Teknik 
Üniversitesi 

POSTMODERNİZM, POSTMODERN 
HAKİKAT VE ÇIKMAZLAR 

Doç. Dr. Murat ÖZCAN 
Ankara Hacı Bayram 

Veli Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi 

ARAPÇA ÖĞRETİMİ İÇİN KULLANILAN 
“SİLSİLETU’L-LİSAN” SETİNDE 
BULUNAN ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK 

İMGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. Dr. Batu 
ANADOLU 

Çukurova Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 

YENİ DÖNEM TÜRK SİNEMASINDA BİR 
MELEZ TÜR ÖRNEĞİ: İKİ DİL BİR 

BAVUL 

Göktuğ Ege SAĞLAM 

Gazi Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Güzel 

Sanatlar Eğitimi 
Anabilim Dalı 

BASİTLEŞTİRİLMİŞ HALK 
TÜRKÜLERİNİN KEMAL İLERİCİ 

ARMONİSİYLE ÇOKSESLENDİRİLMESİ 

Arş. Gör. Emre YAZICI                                     
Doç. Dr. Bayram BAŞ                                               

Prof. Dr. Halit KARATAY 

Yıldız Teknik 
Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi                                         
Bolu Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 

4+1 PLANLI YAZMA VE 
DEĞERLENDİRME MODELİ 

ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 
ADAYLARININ YAZMA TUTUMU VE 

KAYGISINA ETKİSİ 

Arş. Gör. Murat GÜLER 
Hakkâri Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 

İBN SİNÂN EL-HAFÂCİ’NİN DİVÂNI’NIN 
BEYAN SANATLARI AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

 
 
 
  



Oturum-2 Salon-2 ID: 865 9002 3953 Şifre: 176624 

Tarih: 08.11.2020 
Saat: 13:00-

15:00 
Moderatör: 

Doç. Dr. Merter MERT 

Yazarlar Kurum Konu Başlığı 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşem 
Sezer ŞANLI 

Erzincan Binali 
Yıldırım Üniversitesi 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

TÜRKİYE’NİN KORE’YE ASKER 
GÖNDERME KARARINA İLKESEL BİR 

İTİRAZ: TÜRK BARIŞSEVERLER 
CEMİYETİ DENEYİMİ 

Doç. Dr. Meltem EKİZ                                                   
Dr. Öğr. Üyesi Osman 

Ufuk EKİZ 

Gazi Üniversitesi Fen 
Fakültesi 

BÜYÜME EĞRİSİ MODELLERİNDE 
SAĞLAM TAHMİN EDİCİLERİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Doç. Dr. Merter MERT 
Ankara Hacı Bayram 

Veli Üniversitesi 

TÜRKİYE’DE KALKINMA VE 
BÜYÜMENİN FİNANSMANINA İLİŞKİN 

BİR TARTIŞMA 

Doç. Dr. Emre Güneşer 
BOZDAĞ 

Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi 

DOĞU TÜRKİSTAN’DA İYİ YÖNETİŞİMİN 
BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ 

ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL 
KALKINMAYA FAYDALARI 

Doç. Dr. Hülya OLMUŞ                                                  
Araş. Gör. Dr. Ezgi 

NAZMAN 

Gazi Üniversitesi Fen 
Fakültesi                                                           

Cumhuriyet 
Üniversitesi Fen 

Fakültesi 

DENGESİZ VERİ VE ÇOKLU BAĞLANTI 
DURUMUNDA CEZALANDIRILMIŞ 

LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMLERİ 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 

Dr. Öğretim Üyesi Vesile 
ŞEMŞEK 

Kastamonu 
Üniversitesi, İlahiyat 

Fakültesi 

DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNUN 
TARİHSEL BOYUTU ÜZERİNE 

İNCELEMELER 

 
 
 
  



 
 

Oturum-2 Salon-3 ID: 865 9002 3953 Şifre: 176624 

Tarih: 08.11.2020 
Saat: 13:00-

15:00 
Moderatör: 

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER                                               

Yazarlar Kurum Konu Başlığı 

Aysu SARI ÇETİN Yüksek İç Mimar YENİLENEBİLİR ENERJİ 

Dr. Öğr. Üyesi Fulya 
Başak SARIYILMAZ 
İsmet ZORLUTUNA 

Gümüşhane 
Üniversitesi, 

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi 

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ 
BİLGİ SİSTEMLERİ İLE HEYELAN RİSK 

HARİTASI ÜRETİMİ: URLA, İZMİR 

Prof. Dr. Mehmet 
TUNÇER                                              

Öznur AYTEKİN 
Çankaya Üniversitesi 

BAŞKENT ANKARA İÇİN GÜZEL ŞEHİR 
İLKELERİ PRAG (ÇEKYA) İLE 

KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA 

Aygün DİLAVER                                                              
Doç. Dr. Alper BİDECİ 

Düzce Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü                                         
Düzce Üniversitesi, 
Sanat, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi 

ZONGULDAK İLİ ALAPLI İLÇESİ 
GELENEKSEL KIRSAL KONUT 

CEPHELERİ ÜZERİNE BİR OKUMA 

Muhammed Raşit 
ÖZDAŞ                                                 

Hadi GÖKÇEN 

Gazi Üniversitesi 
Bilişim Enstitüsü                                                      
Gazi Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 

KAMU BİLİŞİM YATIRIM 
PROJELERİNİN SEÇİMİ İÇİN BİR KARAR 

DESTEK SİSTEMİ 
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İÇİNDEKİLER 
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Yazar & Konu No 
Bahaeddin Raşit Han YÜCE, İlknur Aytekin ÇELİK 

1 
1. KOSTAYI TUTAN EWING SARKOMU TEDAVİSİ 
Uzm. Dr. Gülşen YALÇIN 3 
METOKLOPRAMİDE BAĞLI NÖROLOJİK YAN ETKİLER NEDENİYLE ÇOCUK ACİL 
SERVİS BAŞVURULARI 
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZTÜRK 

5 VARİKOSELEKTOMİ SONRASI SPERM PARAMETRE VE GEBELİK 
ORANLARI 
Uzman Dr. Gül Ayşen ÖZTÜRK 

7 YÜKSEK RİSKLİ PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ 
Mahsum ARUTİ, Doç. Dr. Döndü ÇUHADAR 

9 MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU HASTALARINDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, 
BAŞETME VE SOSYAL DESTEĞİN NÜKSE ETKİSİ 
Çağatay SEMERCİ 

11 
DİKEY EKSENLİ RÜZGÂR TÜRBİN GÜCÜNÜN YAPAY SİNİR AĞI İLE TAHMİNİ 
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf BİLGİÇ 

18 BORU İÇİ TÜRBÜLANSLI ZORLANMIŞ AKIŞTA FARKLI TİP NANOAKIŞKANLARIN ISI 
TRANSFERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 
Burak BEKİL, Murat BEYPARS, Sunay MEMET AGA 

20 SAC METAL KALIPLAMA SEKTÖRÜNDEKİ PROTOTİP ÜRÜNLERİN İMALATINDA 3 
BOYUTLU YAZICILARIN KULLANIMI 
Doç. Dr. Sezgin AYGÜN 

21 f (R, T) KÜTLE ÇEKİM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SİCİM BULUTU MADDE 
DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI 
Dr. Öğretim Üyesi Duygu İNCİ 

27 BAKIR(II) SİSTEİNAT KOMPLEKSLERİNİN SULU ÇÖZELTİDEKİ 
KARARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI 
Doç. Dr. Ali Beyhan UÇAK 

37 MISIR BİTKİSİNDE (Zea mays L.) BİTKİ SU STRES İNDEKSİ DEĞERLERİNDEN 
FAYDALANARAK KURAĞA TOLERANT HATLARIN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Pınar ERECEVİT SÖNMEZ, Prof. Dr. Sevda KIRBAĞ  
  44 
DOĞAL ANTİBİYOTİK OLARAK PORTAKAL UÇUCU YAĞI’NA, KARANFİL VE 
DEFNE UÇUCU YAĞI İLE TERKİBİ 
Yeşim ÇETİN, Dilek ARDUZLAR KAĞAN 

53 SADE YAĞIN (GHEE) FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ 

Öğr. Gör. İnan ATIŞ, Öğr. Gör. Gökhan YERLİKAYA 
55 ÜNİVERSİTE AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE 

YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 
Dr. Öğr. Üyesi Gaye KESER, Evrim EVCİMEN, Prof. Dr. Filiz NAMDAR PEKİNER 

68 DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN RADYASYONDAN KORUNMA FARKINDALIĞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
Doç. Dr. Gürkan DAĞBAŞI 

70 ŞİİR ÇEVİRİSİNDE ÇEVİRMENİN ROLÜ 
Dr. Öğr. Üyesi Bahtinur MÖNGÜ 

72 POSTMODERNİZM, POSTMODERN HAKİKAT VE ÇIKMAZLAR 



Doç. Dr. Murat ÖZCAN 
75 

ARAPÇA ÖĞRETİMİ İÇİN KULLANILAN “SİLSİLETU’L-LİSAN” SETİNDE BULUNAN 
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK İMGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Arş. Gör. Dr. Batu ANADOLU 

85 
YENİ DÖNEM TÜRK SİNEMASINDA BİR MELEZ TÜR ÖRNEĞİ: İKİ DİL BİR 
BAVUL 
Göktuğ Ege SAĞLAM 

98 
BASİTLEŞTİRİLMİŞ HALK TÜRKÜLERİNİN KEMAL İLERİCİ ARMONİSİYLE 
ÇOKSESLENDİRİLMESİ 
Arş. Gör. Emre YAZICI, Doç. Dr. Bayram BAŞ, Prof. Dr. Halit KARATAY 
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Giriş: 

 Ewing sarkomu, çocuklarda ve genç erişkinlerde en sık görülen malign göğüs duvarı 

tümörüdür. En sık yassı kemikleri tutan, uzun kemiklerin ortasında yerleşen küçük yuvarlak 

hücreli bir sarkomdur. Ewing sarkomu olgularının yaklalık %15’i göğüs duvarını tutmaktadır. 

Tüm Ewing sarkomu olgularının üçte ikisi 20 yaşın altındadır ve erkeklerde daha sık rastlanır. 

Genellikle ateş, lökositoz, anemi gibi sistemik bulguların eşlik ettiği ağrılı kitle olarak 

görülür. Radyolojik olarak periosteal yeni kemik oluşumuna bağlı soğan kabuğu görünümü 

dikkati çeker. Yeni kemoterapi rejimlerine bağlı olarak 5 yıllık sağkalım süreleri değişik 

serilerde yükselerek %10’lardan %50’lere ulaşmıştır. Hastaların çoğunda hastalıklarının 

seyrinde metastaz gelişir. Ewing sarkomda tedavinin esası kemoterapidir; ancak gereken 

durumlarda bazı lokal tedaviler uygulanabilir. Göğüs duvarı Ewing sarkomu olan 98 hastanın 

bulunduğu bir çalışmada tedaviye cerrahi rezeksiyonla başlanan hasta grubuyla neoadjuvan 

tedavi sonrası cerrahi, radyoterapi veya her ikisinin de uygulandığı hasta grubu komplet 

rezeksiyon uygulanıp uygulanamaması ve hastalıksız sağkalım yönünden karşılaştırılmıştır. 

Çalışmada cerrahi sınırın pozitif olduğu hastalara radyoterapi uygulanmıştır. Elde edilen 5 

yıllık hastalıksız sağkalım oranı %56’dır ve cerrahinin zamanlaması veya lokal kontrol için 

uygulanan tedavi tipinin bu oran üzerinde bir etkisinin olmadığı gösterilmiştir; ancak 

neoadjuvan kemoterapi, radyoterapi gerektiren hasta oranını düşürmüştür. Tedavilerine 

cerrahi ile başlanan hastaların %70’ine radyoterapi gerekirken neoadjuvan kemoterapi sonrası 

cerrahi rezeksiyon uygulanan hastalarda bu oran %40’tır.   

Olgu ve bulgular 

Daha önce bilinen bir rahatsızlığı olmayan 17 yaşında erkek hastanın baş ağrısı ve ateşi 

olmuş, ertesi gün sağ supraklavikular bölgede şişlik fark etmiş. Şişlik şikayetiyle hastaneye 

başvuran hastaya boyun USG yapılmış ve 100x70 mm boyutlarında düzgün sınırlı, lobüle 

kontürlü, heterojen hipoekoik lezyon izlenmesi üzerine ileri merkeze yönlendirilmiş. 

Lezyonun araştırılması için yatışı yapılan hastaya kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi 

yapılmış, atipik hücre görülmemiş, kemik iliği tutulumuna rastlanmamış. Eş zamanlı olarak 

lezyondan tru-cut biyopsi yapılmış.  
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Tru-cut biyopsi sonucu Ewing sarkom olarak raporlanan hastaya 7 kür neoadjuvan kemoterapi 

verilmesi sonrasında hasta kitle rezeksiyonu planıyla kliniğimize yatırıldı. Toraks BT 

anjiografide sağda infraklaviküler düzeyde 1. kotta ekspansiyon ve destrüksiyona yol açan 

yaklaşık 58x46x40 mm boyutlu, irregüler konturlu kitle lezyonu izlendi. Subklavian arter kitle 

lezyonunun posteriorunda olup özellikle subklavian arterin proksimal kesimi ile kitlenin ara 

planı seçilememekteydi. Subklavian arter posteriorunda da minimal yumuşak doku dansitesi 

izlenmiş olup kitlenin subklavian artesi kısmen sardığı düşünüldü. Subklavian ven kitle 

tarafından anteriora yer değiştirmiş görünümde olup subklavian ven proksimal – orta 

kesiminde kalibrasyonda nispeten azalma izlendi, kitle ile ven ara planı seçilememekteydi. 

Mevcut bulgular vasküler invazyon açısından şüphe uyandırmaktaydı. PET BT’de uzak 

metastazı düşündürür patolojik tutulum saptanmadı. Lezyon boyutunda ve metabolik aktivite 

tutulumunda neoadjuvan KT öncesine göre belirgin gerileme izlendi.   

Kitle lezyonunun damar invazyonu şüphesi bulunması sebebiyle by-pass greft gerekebileceği 

için KVC, klavikula çıkarılması ve sonrasında plak konulması için ortopedi ile birlikte vaka 

hazırlığı yapıldı. Yaklaşık 10 cm’lik sağ infraklavikular kesi ile klavikulaya ulaşıldı, 

midklavikular bölgeden klavikula kesildi ve yanlara ekarte edildi. Klavikula altında 

subklavian arter ve ven komşuluğunda kitle lezyonu izlendi. KVC ile birlikte kitle lezyonu 

damarlardan ayrıldı. İki adet subklavian ven olduğu görüldü. Damar invazyonuna rastlanmadı, 

by-pass greft ihtiyacı olmadı. Kitle lezyonunun sağ 1. kot ilişkisi olduğu görüldü, cerrahi 

sınırlar gözetilerek sağ 1. kot rezeke edildi. Klavikulaya ortopedi tarafından plak konuldu. 

İşlem komplikasyonsuz tamamlandı. Hasta post op yoğun bakımda 8 saat izlendikten sonra 

servise alındı. Takiplerinde komplikasyon gelişmeyen hasta patoloji sonuç takibi, göğüs 

cerrahisi, çocuk hematoloji ve onkoloji kontrolü önerileriyle taburcu edildi. 

Sonuç 

Ewing sarkomun tedavisi multimodaldir neoadjuvan KT sonrası vasküler invazyon şüphesi 

dahi olsa greft seçeneği de göz önünde bulundurularak hastanın cerrahi şansı sonuna kadar 

zorlanmalıdır ve cerrahi sınırların tümör negatif olması sağlanarak radyoterapi tedavisine 

yönlendirilmelidir. 
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METOKLOPRAMİDE BAĞLI NÖROLOJİK YAN ETKİLER NEDENİYLE ÇOCUK 

ACİL SERVİS BAŞVURULARI 
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Giriş: Metoklopramid, dopamin reseptör antagonistidir. Antiemetik olarak oldukça sık 

kullanılan bir ilaçtır. Metoklopramide bağlı en sık nörolojik yan etkiler arasında akut 

ekstrapiramidal semptomlar olmasına rağmen, çocuklarda nadir görülmektedir. Bu çalışmada 

ilaca bağlı yan etkilerin geliştiği hastaları incelemek ve elde edilen verileri literatür bilgileri 

ile beraber değerlendirmek amaçlandı. 

Yöntemler: Bu çalışma, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde retrospektif olarak 

gerçekleştirildi. Haziran 2019 - Haziran 2020 tarihleri arasında çocuk acil servisimize ilaca 

bağlı yan etkileri olan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri, 

ilaç dozları, bulguların başlama süresi ve tedavi verileri toplandı ve analiz edildi. 

Bulgular: Bu çalışmada metoklopramid dışında ilaç almayan ve kronik hastalığı olmayan 20 

hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların medyan yaşı; 33.5 (11.0-192.0) ay ve %55 (n=11)’i 

erkek ve %45 (n=9)’i kız hasta idi. Hastaların %85 (n=17)’i akut gastroenterit ve kusma, %10 

(n=2)’u yolculukta meydana gelen bulantı, %5 (n=1)’i ise suicid nedeniyle ilaç almıştı. 

Hastalara ilacı oral olarak %80 (n=16)’ine doktor önerisi olmadan anne tarafından, %15 

(n=3)’ine ise aile hekimi reçetesi ile verilmişti. Bir hasta ise kendisi almıştı. Hastaların 

tamamında boyunda ve ayrıca bir hastada ağız ve dilde distoni vardı.  Hastaların %80 

(n=16)’inde normal doz aralığında (0.1 ila 0.2 mg/kg/doz) ve %20 (n=4)’sinde yüksek doz 

aralığında bulgusu gelişmişti. Bu oran istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.0001). 

Bulguların başlama medyan zamanı 4 (2-12) saat, tedaviye medyan yanıt ise 15.0 (8.0-

45.0)dakika olarak bulundu. Acil servis gözlemde kalma medyan süresi 6 (2-8) saat olarak 

bulundu. Tam kan sayımı, elektrolit değerleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri normal 

olarak değerlendirildi. Biperiden laktat tedavisine medyan yanıt; düşük doz alanlarda 15.0 

(8.0-25.0) dakika, yüksek doz alanlarda ise 32.5 (25.0-45.0)dakika olarak bulundu. Bu sonuç 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.0001). 

Sonuç: Akut distoni ile acil servise başvuran hastalarda metoklopramidin yan etkisinin 

olabileceği unutulmamalıdır. Bu etkiler nadirdir ancak acil tedavi gerektiren bir durumdur. 

Hastalarda mutlaka ilaç kullanım öyküsü sorgulanmalıdır. Ayrıca, İlacın yan etkilerinin 

normal dozlarda da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, hekimler ilacı reçete 

ederken dikkatli olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akut Distoni, Çocuk, Metoklopramide, Yan Etki 
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PEDIATRIC EMERGENCY SERVICE ADMISSIONS DUE TO NEUROLOGICAL 

SIDE EFFECTS INDUCED BY METOCLOPRAMIDE  

 

 

Introduction: Metoclopramide is a dopamine receptor antagonist. It is a frequently used as 

antiemetic drug. Although acute extrapyramidal symptoms are among the most common 

neurological side effects associated with metoclopramide, it is rarely seen in children. In this 

study, it was aimed to examine the patients with drug-related side effects and to evaluate the 

obtained data together with the literature. 

Methods: This study was conducted retrospectively in Diyarbakır Pediatric Hospital. Patients 

with drug-related side effects were included in the study between June 2019 and June 2020. 

Clinical and laboratory characteristics, drug doses, onset of symptoms and treatment data of 

the patients were collected and analyzed. 

Results: In this study, 20 patients who did not take any medication other than metoclopramide 

and who had no chronic disease were evaluated. Median age of patients; 33, 5 (11,0-192,0) 

months 55% (n = 11)of patients were males and 45% (n = 9) of patients were female. Eighty-

five percent (n = 17) of the patients for acute gastroenteritis and vomiting, 10% (n = 2) for 

nausea during travel, and 5% (n = 1) for suicid received medication. The drug was given 

orally to 80% (n = 16) of the patients, by the mother without a doctor's recommendation, and 

15% (n = 3) of the patients with the prescription of the family physician. One patient had 

taken it himself. All of the patients had dystonia in the neck and also in one patient in the 

mouth and tongue. Symptoms developed in the normal dose range (0,1 to 0,2 mg/kg/dose) in 

80% (n = 16) of the patients and in the high dose range in 20% (n = 4). This proportion was 

statistically significant (p < 0,0001 ). Median time to onset of signs 4 (2-12) hours, treated 

with median response is 15, 0 (8, 0-45, 0), respectively minutes. The median duration of 

observation in the emergency department was 6 (2-8) hours. Complete blood count, 

electrolyte values, liver and kidney function tests were evaluated as normal. Median response 

to biperiden lactate treatment;in  low dose areas 15,0 (8,0-25,0) minutes, while in the high-

dose areas 32,5 (25,0-45,0) minutes were observed. These results were found statisticsly 

significant (p < 0,0001 ).               

Conclusion: It should be kept in mind that metoclopramide may have side effects in patients 

admitted to the emergency department with acute dystonia. These effects are rare but require 

immediate treatment. Drug use history should be questioned in patients. It should also be 

noted that the side effects of the drug may occur at normal doses. Therefore, physicians 

should be careful when prescribing the drug. 

Keywords: Acute Dystonia, Child, Metoclopramide, Side Effects 
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ÖZET 

Varikosel testislerdeki venöz drenajı sağlayan pleksus pampiniformisin dilatasyonudur. 

Zamanla ilerleyici testis hasarı ile seyreden ve cerrahi ile düzeltilebilen bir hastalıktır. 

Varikosel, testis gelişiminde gerileme ve atrofi, testis ağrısı ve sperm değerlerinde değişiklik 

yaparak infertilite nedeni olabilir. Varikosel sperm sayısında azalma, motilite ve morfolojide 

bozulma, testis hacminde azalma ve Leydig hücrelerinde fonksiyon bozukluğuna yol açabilir.  

Varikosel tedavisi gören gruplarda (%32,3) tedavi edilmeyen kontrol grubuna (%18,1) oranla 

anlamlı derecede yüksek spontan gebelik oranlarının saptanması varikosel varlığının fertilite 

üzerine olumsuz etkisini ortaya koymaktadır.  Kadın partnerin fertilite açısından normal 

olduğu durumda,  erkekte palpabl varikosel ve  semen parametrelerinde bozulma varsa 

varikoselli infertil erkek tedavi edilmelidir.  

Çalışmamızda Ocak 2014-Aralık 2018 yılları arasında infertilite nedeniyle varikoselektomi 

yapılan spermiogram ve doppler ultrasonografi (USG) incelemesi olan ve tıbbi kayıtlarına 

ulaşılan 112 hastanın sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastaların ameliyat yaşları 21-41 

arasında olup, yaş ortalamaları 28,3 olarak hesaplandı. Preoperatif semen analizinde, 

hastaların %71,4’ünde (n:80) oligospermi, %21,4' ünde (n:24) oligoastenospermi ve %7,2' 

sinde (n:8) oligoastenoteratozoospermi mevcuttu. Hastaların 81’ inin (% 72,3) ameliyat 

sonrası spermiogram tetkiklerinde, WHO kriterlerine göre sperm konsantrasyonu, motilitesi 

veya morfolojisinin en az birinde artış saptandı. 50 çiftte (% 44,6) varikoselektomi sonrasında 

ek bir tedavi ve yardımcı üreme tekniği kullanılmadan gebelik gerçekleştiği öğrenildi.  

Çalışmamız sonuçlarına göre erkek infertilitesinde varikoselektomi sonrası sperm 

parametrelerinde düzelme ve spontan gebelik oranlarında artış gözlenmiştir. Bu yüzden 

infertilite nedeniyle hastaneye başvuran varikoseli olan hastalara varikoselektomi ameliyatı 

yapılmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Erkek İnfertilitesi, Spermiogram, Varikoselektomi 
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SPERM PARAMETER AND PREGNANCY RATES AFTER VARICOCELECTOMY 

 

ABSTRACT 

Varicocele is the dilatation of the plexus pampiniformis that provides venous drainage in the 

testicles. It is a disease that progresses with progressive testicular damage over time and can 

be corrected by surgery. Varicocele may cause infertility by causing regression and atrophy in 

testicular development, testicular pain and changes in sperm values. Varicocele may cause a 

decrease in sperm count, deterioration in motility and morphology, decrease in testicular 

volume and dysfunction in Leydig cells. The detection of significantly higher spontaneous 

pregnancy rates in the groups receiving varicocele treatment (32.3%) compared to the 

untreated control group (18.1%) reveals the negative effect of varicocele on fertility. If the 

female partner has a normal or correctable infertility, the presence of palpable varicocele in 

the male and if there is a deterioration in semen parameters, the infertile man with varicocele 

should be treated. 

In our study, the results of 112 patients who underwent varicocelectomy due to infertility 

between January 2014 and December 2018, who had spermiogram and Doppler 

ultrasonography (USG) examinations and whose medical records were accessed, were 

retrospectively analyzed. The operative ages of the patients were between 21 and 41, and their 

mean age was calculated as 28.3. In the preoperative semen analysis, 71.4% (n: 80) of the 

patients had oligospermia, 21.4% (n:24) oligoastenospermia and 7.2% (n: 8) 

oligoastenoteratozoospermia. In the postoperative spermiogram examinations of 81 (72.3%) 

of the patients, an increase was found in at least one of the sperm concentration, motility or 

morphology according to the WHO criteria. It was learned that pregnancy occurred in 50 

couples (44.6%) after varicocelectomy without using any additional treatment or assisted 

reproductive technique. 

According to the results of our study, improvement in sperm parameters and increase in 

spontaneous pregnancy rates were observed after varicocelectomy in male infertility. 

Therefore, we think that varicocelectomy surgery is necessary for patients with varicocele 

who are admitted to the hospital due to infertility. 

Keywords: Male Infertility, Spermiogram, Varicocelectomy 
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ÖZET 

Prostat kanseri erkeklerde görülen kanserler arasında dünyada ilk sırayı alırken, Türkiye’de 

akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.  Amerika’da erkekler arasında en sık 

teşhis edilen solid organ tümörüdür. 2018 yılında Amerika’lı erkeklerde 164.690 yeni vaka 

geliştiği ve 29.430 kişinin prostat kanserine bağlı öldüğü bildirilmektedir. Birinci derece 

akrabalarda prostat kanseri varlığında risk iki kat artmaktadır. İki veya daha fazla birinci 

derece akrabada prostat kanseri varlığında bu risk 5-11 kat artmaktadır.  

Yüksek riskli prostat kanseri cerrahi (prostatektomi) veya radyoterapi (RT) + androjen 

deprivasyon tedavisi (ADT) yöntemleriyle tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmamızda 

yüksek riskli prostat kanseri tanısı olan hastalarda cerrahi ile RT+ADT sonuçlarını 

karşılaştırdık.  

Çalışmamıza Nisan 2010 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında yüksek riskli prostat kanseri 

nedeniyle RT+ADT veya radikal prostatektomi ile tedavi edilen en az 12 ay takibi olan, 

verileri retrospektif olarak incelenen 83 hasta dahil edildi. 40 hastaya RT+ADT kombinasyon 

tedavisi verilirken, 43 hastaya da RP uygulandı. RT alan hastaların tümünde Tomoterapi Hi-

Art cihazı ile Intensity modulated radiotherapy (IMRT) tekniği kullanıldı. Prostat, seminal 

vezikül ve pelvik lenf nodları RT alanına dahil edildi. Hastalar tedaviye mesane dolu, rektum 

boş olarak alındı. Prostata 33 fraksiyonda 74 Gy, seminal veziküllere 60 Gy, pelvik lenf 

nodlarına 52 Gy RT uygulandı.Cerrahi grubundaki tüm hastalara açık radikal prostatektomi 

ve bilateral lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Cerrahi öncesi RT veya ADT alan olgular çalışma 

dışı bırakıldı.İstatistiksel analizle SPSS 20.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA) yazılım paket 

programı ile yapıldı. 

Hastaların ortalama yaşı cerrahi grupta 64,05 (50-74) yıl, RT grubunda 69,35 (49-79) yıldı. 

Ortalama PSA başlangıç değeri cerrahi grupta 22,79 (3-93) ng/ml, RT grubunda 40,60 (3-201) 

ng/ml olarak saptandı. Cerrahi grupta 15 (%34,8), RT grubunda 2 (%5) hastada biyokimyasal 

nüks gözlendi. Cerrahi grupta hastalıksız sağkalım süresi 31,12 (12-68) ay, RT grubunda 41,4 

(16-88) ay olarak saptandı.  

Çalışma sonuçlarımız birçok çalışmada olduğu gibi yüksek riskli prostat kanseri tedavisinde 

RT+ADT uygulamasının cerrahi gruba göre daha avantajlı onkolojik sonuçları olduğunu 

ortaya çıkarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Cerrahi, Radyoterapi 
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TREATMENT METHODS IN HIGH RISK PROSTATE CANCER 

 

 

ABSTRACT 

Prostate cancer came in first in the world among cancers in men, after lung cancer ranks 

second in Turkey. It is the most commonly diagnosed solid organ tumor among men in 

America. It is reported that 164,690 new cases developed in American men in 2018 and 

29,430 people died due to prostate cancer. The risk is doubled in the presence of prostate 

cancer in first-degree relatives. In the presence of prostate cancer in two or more first-degree 

relatives, this risk increases 5-11 times. 

High-risk prostate cancer is tried to be treated by surgery (prostatectomy) or radiotherapy 

(RT) + androgen deprivation therapy (ADT). In our study, we compared the results of surgery 

and RT + ADT in patients diagnosed with high-risk prostate cancer. Our study included 83 

patients who were treated with RT + ADT or radical prostatectomy for high-risk prostate 

cancer between April 2010 and May 2018, and whose data were retrospectively analyzed for 

at least 12 months. While 40 patients received RT ADT combination therapy, 43 patients 

received RP. Tomotherapy Hi-Art device and Intensity modulated radiotherapy (IMRT) 

technique were used in all patients who received RT.  Prostate, seminal vesicle and pelvic 

lymph nodes were included in the RT area. Patients were taken to the treatment with a full 

bladder and an empty rectum.  RT was applied to the prostate with 74 Gy in 33 fractions, 60 

Gy in the seminal vesicles, and 52 Gy in the pelvic lymph nodes. Open radical prostatectomy 

and bilateral lymph node for all patients in the surgical group  dissection was done. Patients 

who received RT or ADT before surgery were excluded from the study. 

With statistical analysis, SPSS 20.0 (SPSS Inc. Chicago, IL, USA) software package program 

done. The mean age of the patients was 64.05 (50-74) years in the surgical group and 69.35 

(49-79) years in the RT group. The mean PSA baseline value was 22.79 (3-93) ng / ml in the 

surgical group and 40.60 (3-201) ng / ml in the RT group. Biochemical recurrence was 

observed in 15 (34.8%) patients in the surgical group and in 2 (5%) patients in the RT group. 

The disease-free survival time was 31.12 (12-68) months in the surgical group and 41.4 (16-

88) months in the RT group. 

Our study results reveal that RT + ADT application has more advantageous oncological 

results compared to the surgical group in the treatment of high risk prostate cancer, as in many 

studies.  

Keywords: Prostate Cancer, Surgery, Radiotherapy 
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ÖZET 

Bu araştırma madde kullanım bozukluğu hastalarında çocukluk çağı travmaları, başetme ve 

sosyal desteğin nükse etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma 

30.12.2019-01.08.2020 tarihleri arasında Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkkezi’nde 

tedavi alan 142 hasta ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Çocukluk 

Çağı Travma Ölçeği (ÇÇTÖ)’,  ‘Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASD)’ ve 

‘Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ)’ kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS’ de sayı, 

yüzde, ortalama, standart sapma ve korelasyon analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda; Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği alt boyutlarından, Kendine 

Güvenli Yaklaşım ile daha önce maddeyi bırakma girişimi sayısı arasında negatif yönde 

anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Maddeye ilk başlama yaşı ile Çocukluk Çağı 

Travma Ölçeği, Fiziksel İstismar alt ölçeği arasında negatif yönde; fiziksel ihmal alt ölçeği ile 

maddeyi bırakma girişimi sayısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0,05). Stersle Başaçıkma Tarzları Ölçeği alt boyutu Çaresiz Yaklaşım ile maddeye tekrar 

başlama arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Stresle başetmede 

kullanılan yaklaşımlar ve çocukluk çağındaki fiziksel istismar, fiziksel ihmal öyküsünün 

maddeye başlamayı, maddeye başlama yaşını, maddeyi bırakma girişim sayısını ve tekrar 

maddeye başlama süresini etkilediği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Çocukluk Çağı Travmaları, Stresle Başetme, Sosyal Destek, 

Nüks 
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SUBSTANCE USE DISORDER PATIENTS WITH CHILDHOOD TRAUMA COPING 

WITH SOCIAL SUPPORT RECURING EFECTS OF SOCIAL SUPPORT 

 

 

ABSTRACT 

This descriptive study was conducted in order to determine the effects of childhood traumas, 

coping and social support on relapse in substance use disorder patients. The research was 

conducted with 142 patients who received treatment at the Substance Addiction Treatment 

and Education Center between 30.12.2019-01.08.2020. The data of the study were collected 

using "Personal Information Form", "Childhood Trauma Scale (CTAS)", "Multidimensional 

Perceived Social Support Scale (MSPSS)" and "Stress Coping Styles Scale (SSTS)". The data 

were evaluated by making number, percentage, average, standard deviation and correlation 

analysis in SPSS. As a result of the research; One of the sub-dimensions of the Stress Coping 

Styles Scale, a significant negative correlation was found between the Self-Confident 

Approach and the number of previous attempts to quit the substance (p <0.05). Between the 

age of first starting the substance and the Childhood Trauma Scale, Physical Abuse subscale 

negatively; A positive significant relationship was found between the physical neglect 

subscale and the number of attempts to quit the substance (p <0.05). Stersle Coping Styles 

Scale sub-dimension found a significant negative correlation between Desperate Approach 

and restarting the item (p <0.05). Approaches used in coping with stress and physical abuse in 

childhood, a history of physical neglect were found to affect the age of starting substance use, 

the number of attempts to quit the substance, and the time to start substance use again. 

Keywords: Addiction, Childhood Traumas, Coping With Stress, Social Support, Relapse 
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ÖZET 

Son yıllarda hava kirliliği, küresel ısınma gibi insan hayatını olumsuz etkileyen olayların 

artması, fosil yakıtların insan hayatından çıkarılarak üretilen enerjinin yenilenebilir ve temiz 

kaynaklardan elde edilme oranının arttırılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Temiz ve yenilenebilir 

bir enerji olan rüzgârın, kinetik enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için farklı rüzgâr türbini 

modelleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, dikey eksenli bir rüzgâr türbinine ait güç değerleri 

yapay sinir ağı kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, grafikler halinde 

verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Rüzgâr türbini, dikey eksen, güç, yapay sinir ağı. 

GİRİŞ 

Konfor alanımızın oluşmasının en temel kaynaklarından biri olan enerji günümüz de 

çoğunlukla fosil yakıtlardan olmak üzere güneş, rüzgâr, biokütle, hidroelektrik santralleri, 

nükleer santraller ve geri dönüşüm tesislerinden sağlanmaktadır. Ancak devam eden süreçte 

fosil yakıtlar çoğunluğu kaplamakta ve doğanın verdiği tepkilerden de çıkarılacağı gibi 

ürettiğimiz enerji çoğunlukla yaşadığımız dünyayı zehirlemektedir. Bilinçlenen dünyada 

kullandığımız enerjiyi temiz enerji kaynaklarına çevirebildiğimiz kadar bu dünyada var 

olacağız. 

Herhangi bir ülkenin endüstriyel büyümesi, enerji üretimi ve tüketimi arasındaki dengeye 

bağlıdır. Enerji üretimi sırayla, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının 

mevcudiyetine bağlıdır. Yenilenemez enerji kaynakları sürekli tükenme halindedir ve az 

gelişmiş ülkelerde kıtlık daha çok hissedilir. Ayrıca fosil yakıt tüketiminin çevreye olumsuz 

etkileri olarak, enerji üretimi karbondioksit emisyonlarını arttırarak çevresel bozulmaya neden 

olur. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sadece fosil yakıt tüketiminin 

azaltılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sera etkisi olasılığını da azaltır [1]. 

Enerji, yaşamı sürdürmek için gerekli olan maddi olmayan bir para birimidir. Enerji 

tüketiminde beklenen artışın yaklaşık üçte biri, hızla artan küresel nüfus ve dünya 

ekonomisinin bir sonucu olacaktır. Küresel enerji ihtiyacının büyük kısmı, geleneksel enerji 

kaynaklarından yararlanılarak karşılanmaktadır [2]. 

Dünyanın gelişmesi ile artan endüstriyel üretim ve artan nüfusun konforu için her geçen gün 

daha fazla enerji talebi oluşmaktadır. Bu da bizim için bariz soruyu ortaya çıkarmaktadır: bu 

enerji talebi nasıl karşılanacak? Bugün olduğu gibi kaynaklar bazı fosil, yenilenebilir ve 
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nükleer enerji karışımlarından gelmeli, ancak ilerleyen zamanda durum günümüzdekinden 

çok farklı olabilir [3]. Doğanın verdiği tepkilerden de çıkarılacağı gibi ürettiğimiz enerji 

çoğunlukla yaşadığımız dünyayı zehirlemektedir.  

Doğanın oluşturduğu hava hareketlerinin kinetik enerjisini kullanarak kendi kullanımımıza 

uygun şekilde dönüştürmemiz doğanın ve bizim geleceğimiz için hayati bir konudur. Sanayi 

devriminden bu yana ekonomik büyüme hızlandı. Bu büyüme, kömür, petrol ve gaz şeklinde 

bol miktarda uygun fiyatlı enerji kaynakları sayesinde gerçekleşti. Ancak iklim değişikliğini 

hafifletmek için acilen hareket edilmelidir. Nature'da yapılan bir araştırmaya göre, küresel 

sıcaklıktaki artışı 2 °C ile sınırlandırılması için kalan fosil yakıt rezervlerinin önemli bir kısmı 

kullanılmadan kalmalıdır. Bu nedenle sürdürülebilir bir enerji sistemine hızlı geçiş tek 

seçenektir. Aynı zamanda, enerji talebi önümüzdeki on yıllarda önemli ölçüde artmaya devam 

edecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları bu nedenle sadece fosil yakıtların yerini almak 

zorunda kalmayacak aynı zamanda ekonomik büyümeyi ve nüfus artışını desteklemek için 

artan enerji ihtiyaçlarını da karşılamak zorunda kalacaktır. Bu zorluklar göz önüne 

alındığında, düşük karbonlu bir enerji sisteminde gelecekteki üretim potansiyellerini doğru bir 

şekilde hesaba katmak çok önemlidir.  

Rüzgar enerjisi, elektrik üretiminde önemli bir paya sahiptir. Ülkelerin birçok tekno-

ekonomik gelecek enerji çalışmasında coğrafi potansiyele dayalı bir üst sınır olmadan, geçiş 

senaryoları ve sonuçları tahminler yapılarak oluşturulmuştur [4]. 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

Dikey Eksenli Rüzgâr Türbinleri 

Dönüş ekseni rüzgârın yönüne dik olan rüzgâr türbinlerine, dikey eksenli rüzgâr türbinleri 

denilir. Bu nedenle dikey eksenli türbinler rüzgârı her yönden alabilir ve buna göre dönüş 

hareketi yapabilirler. Bu yüzden yatay eksenli rüzgâr türbinlerine karşılaştırıldığında bir 

üstünlüğü bulunur. Verimleri yatay eksenli türbinlere göre daha düşüktür. Rüzgârı 

sürükleyerek kaldıran bu türbinlerin verimi ise yaklaşık olarak %35’dir. Dikey eksenli rüzgâr 

türbinleri herhangi bir kuleye ihtiyaç duymadan düşük rüzgâr hızlarında da çalışabilmektedir 

[5]. 

Temel olarak 4 farklı rüzgar türbini çeşidi vardır: 

 Savonius Rüzgâr Türbinleri, 

 Darrieus Rüzgâr Türbinleri, 

 H-Darrieus Rüzgâr Türbinleri, 

 Savonius Darrieus ve H-Darrieus Rüzgâr Türbinleri. 

Bu çalışmada Şekil 1’de verilen Savonius tipi bir rüzgâr türbininden elde edilen deneysel 

sonuçlar kullanılmıştır. 
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Şekil 1. Deneysel rüzgar türbini sistemi [6] 

 

Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları (YSA), canlıların beyin ve sinir yapılarını model alarak çalışan 

sistemlerdir. YSA’lar, insanlar tarafından fark edilmesi güç olan giriş ve çıkış verisi 

arasındaki bağı ortaya çıkarabilirler [7]. Bu sayede, tasarlanmak istenilen sistemi fiziksel 

olarak tasarlamaya gerek kalmadan belirli doğruluk oranlarıyla o sistemden elde edilecek güç 

değerleri tahmin edilebilir. Böylece kaynakların ve zamanın boşa gitmesinin önüne geçilmiş 

olur. YSA’lara ait genel yapı Şekil 2’de verilmiştir.  
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Şekil 2. YSA’ların genel yapısı [8] 

YSA’lar genel olarak bir giriş katmanına, bir çıkış katmanına ve bir veya daha fazla gizli 

katmana sahiptirler. Günümüzdeki, donanım ve yazılımlar sayesinde YSA’lar için gerekli 

işlem gücü kolay bir şekilde sağlanmaktadır. 

Deneysel Çalışma 

Bu çalışmada, 7 girişe ve 1 çıkışa sahip YSA modeli kullanılmıştır. Kullanılan YSA modeli 1 

gizli katmana sahiptir ve bu gizli katmanda 10 tane nöron bulunmaktadır. Kullanılan ağ yapısı 

Şekil 3’te verilmiştir.  

 

Şekil 3. Kullanılan ağ yapısı 

Veri setinde toplam 23 tane veri bulunmaktadır [6]. Verilerin %60’ı eğitim için, %15’i test 

için, %15’i de geçerlilik için kullanılmıştır. Eğitim işlemi için 3 farklı algoritma 

kullanılmıştır. Levenberg-Marquardt algoritmasına ait sonuç grafikleri Şekil 4’te verilmiştir. 

Bayesian Regularization algoritmasına ait sonuç grafikleri Şekil 5’te verilmiştir. Scaled 

Conjugate Gradient algoritmasına ait sonuç grafikleri Şekil 6’da verilmiştir. 
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Şekil 4. Levenberg-Marquardt hata grafikleri 

 

Şekil 5. Bayesian Regularization hata grafikleri 
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Şekil 6. Scaled Conjugate Gradient hata grafikleri 

Levenberg-Marquardt eğitim algoritmasının toplam doğruluk oranı 0.99955, Bayesian 

Regularization eğitim algoritmasının toplam doğruluk oranı 0.99893, Scaled Conjugate 

Gradient eğitim algoritmasının toplam doğruluk oranı 0.803 olarak elde edilmiştir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada, YSA ile dikey eksenli rüzgar türbininin ürettiği güç değeri tahmin edilmeye 

çalışılmıştır. YSA eğitim işlemi için 3 farklı eğitim algoritması kullanılmıştır. Kullanılan 

eğitim algoritmalarından en iyi sonucu R=0.99955 değeri ile Levenberg-Marquardt eğitim 

algoritması vermiştir. Levenberg-Marquardt eğitim algoritmasından elde edilen doğruluk 

oranları, YSA’ların dikey eksenli rüzgâr türbinlerinin güç üretim kapasitelerinin tahmini için 

kullanılabileceğini göstermiştir. Gelecek çalışmalarda, farklı tip ve büyüklükte rüzgâr 

türbinleri kullanılıp veri kümesi büyütülerek, YSA tahminlerinin doğruluk oranları 

arttırılabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada farklı tipte metal oksit nano partikül içeren nano akışkanların boru içinde 

zorlanmış taşınımda ısı transferi ve basınç düşümü üzerindeki etkisi sayısal olarak 

incelenmiştir. Sayısal çalışmada sonlu hacimler yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan nano 

partiküller Al2O3, CuO , MgO , SiO2 , TiO2 , Fe3O4 , ZrO2 , ve ZnO ‘dur. Her bir partikül için 

%1, %2, %3 ve %4 lük hacimsel oranlar kullanılmıştır. Hesaplamalarda kullanılan boru 10 

mm çapında 800 mm uzunluğundadır. Borunun dış cidarlarına 3,5 kW gücünde ısıtıcı 

kullanıldığı kabul edilmiştir. Giriş hızı, Reynold sayılarına göre hesaplanmıştır. Analizler 

Re=10.000 ile 30.000 arasında yapılmıştır. Hesaplamalarda k-epsilon türbülans modeli 

kullanılmıştır. Sayısal yöntem ile elde edilen sonuçlar, Dittus-Boelter eşitliği ile 

doğrulanmıştır.  

Hesaplamalar sonucunda, süspansiyon içindeki nano partikül içeriğinin artması ile birlikte ısı 

transferinin arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca Prandlt sayısının ve Reynold sayısının artması ile 

birlikte ısı transferinin arttığı gözlemlenmiştir. Isı transferi performans artışının (Nunf/Nuf) en 

düşük olduğu durum %1 ‘lik derişime sahip olan CuO’de 1.012 olarak hesaplanmıştır. En 

yüksek artış oranı ise %4’lük derişime sahip olan SiO için 1.1764 olarak hesaplanmıştır.  

Basınç düşümünün saf suya göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Basınç düşümünün 

suyun basınç düşümüne oranına (ΔPanf/ ΔPaf), göre hesaplandığında en düşük oran %1 lik 

CuO’de 1.188 olduğu ve en yüksek oran %4’lük derişime sahip SiO’de 2.61 olduğu tespit 

edilmiştir.  

Sonuç olarak; Prandlt ve Reynold sayısının artması ile birlikte ısı transferinin arttığı, 

viskozitenin artması ile birlikte basınç düşümünün ve kayma gerilmelerinin arttığı tespit 

edilmiştir. Basınç düşümü zorlanmış taşınım sistemlerinde artması olumsuz bir durumdur. 

Fakat bu olumsuz durum, ısı transferindeki artışında yüksek olmasından dolayı göz ardı 

edilebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Nano akışkan, Türbülanslı akış, Sonlu Hacim Yöntemi 
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A NUMERICAL INVESTIGATION ON THE EFFECT OF DIFFERENT TYPES OF 

NANO-FLUIDS ON THE HEAT TRANSFER IN FORCED TURBULENT PIPE 

FLOWS 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the effect of nanofluids containing different types of metal oxide nanoparticles 

on the heat transfer and pressure drop in a forced convection pipe flow was numerically 

investigated. The finite volume method was used in the numerical study. The nanoparticles 

used are Al2O3, CuO , MgO , SiO2 , TiO2 , Fe3O4 , ZrO2 , and ZnO. Volumetric ratios of 1%, 

2%, 3% and 4% were chosen for each particle. The dimensions of the pipe for the calculations 

are 10 mm in diameter and 800 mm in length. It has been assumed that a 3.5 kW heater is 

placed on the outer walls of the pipe. The inlet speed was calculated considering Reynolds 

numbers. Analyzes were conducted for the Reynold numbers between Re = 10.000 and 

30.000. The k-epsilon turbulence model was used in calculations. The results obtained from 

the numerical method were verified by the Dittus-Boelter equation. 

As a result of the calculations, it was found that the heat transfer increased with the increase 

of the nanoparticle content in the suspension. Also, it was observed that the heat transfer 

increased with the increase of Prandtl and the Reynolds numbers. The lowest heat transfer 

performance increase (Nunf/Nuf) was calculated as 1.012 in CuO with a concentration of 1%. 

The highest increase rate was calculated as 1.1764 for SiO, which has a concentration of 4%. 

It was determined that the pressure drop is higher than that of pure water. As the pressure 

drop is calculated based on the ratio of the pressure drop of water (ΔPanf/ ΔPaf), it was 

determined that the lowest ratio was 1.188 in 1% CuO and the highest ratio was 2.61 in SiO 

with a concentration of 4%. 

 As a result, It is concluded that the heat transfer increases with the increase in Prandtl and 

Reynold numbers, and the pressure drop and shear stress also increases with the increase in 

viscosity. Increase of pressure drop in the forced convection systems is a negative 

phenomenon. However, this negative situation can be ignored due to the higher increase in 

heat transfer. 

Keyword: Nano-Fluids , Turbulent Flow, Finite Volume Method 
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SAC METAL KALIPLAMA SEKTÖRÜNDEKİ PROTOTİP ÜRÜNLERİN 

İMALATINDA 3 BOYUTLU YAZICILARIN KULLANIMI 

 

 

Burak BEKİL 

Murat BEYPARS  

Sunay MEMET AGA 

STA ARGE MERKEZİ 

 

ÖZET 

Hızlı prototipleme yöntemi olarak ortaya çıkan 3 boyutlu yazıcı teknolojisi günümüzde 

geleceğin imalat yöntemi olarak görülmektedir. Günümüze birçok sektörde az sayıda parça 

imalatı için eklemeli imalat yöntemleri kullanılmaktadır. 

Sac metal kalıplama yönteminde, az sayıdaki ürünlerin imalatı maliyetli ve uzun süren bir 

süreçtir. Kalıpçılık sektörü seri üretim ürünler için uygundur, ancak prototip imalatlarda az 

sayıda kalıptan çıkmış parçalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Prototip imalatlarda, hızlı üretilmiş 

ve maliyeti yüksek olmayan numunelere ihtiyaç duyulur. Sac metal kalıplama sektöründe 

genellikle prototip sac malzemeler kalıbın talaşlı imalatı sonrası ortaya çıkabilmektedir. Bu 

durum müşteri için aylar süren bekleme anlamına gelmektedir. Bu çalışmada; müşteriye hızlı 

ve boyutsal olarak güvenilir prototip sac malzeme verebilmek ve ileri tarihte gelmesi 

muhtemel revizyon işlemlerini daha erken tarihlere çekip kalıp üretimi sırasında kalıba erken 

müdahaleler yaparak zaman kaybının önüne geçmek amaçlanmıştır. Bu sayede firma 

kapasitesinin daha verimli kullanılması da sağlanacaktır.  

Bu çalışmada hızlı prototip sac malzeme üretimi için 3 boyutlu yazıcı teknolojisi 

kullanılmaktadır. 3 boyutlu yazıcı ile bilgisayarda modellenmiş ya da taranmış sac metal 

kalıpçılığında kullanılan ürünlerin geleneksel imalat yöntemlerine göre daha hızlı üretilmesini 

sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 3 boyutlu yazıcı, sac metal kalıplama, prototip imalat,  
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f(R, T) KÜTLE ÇEKİM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SİCİM BULUTU MADDE 

DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Kozmolojide evrenin evrimi konusu milattan öncelerinden başlayıp halen en çok merak edilen 

ve üzerinde en çok çalışılan konuların başında gelmektedir. Bu süreci tam olarak 

anlayabilmek evrenin başlangıcını ve sonu ile ilgili senaryoları da doğru tahmin etmemize 

önemli ölçüde yardımcı olur. Homojen ve anizotropik uzay-zaman modelleri de erken evren 

çağını tanımlamak için sıkça kullanılan evren modellerindendir. Bu çalışmada da 

çözümlemeler için homojen ve anizotropik yapıya sahip Bianchi VIh evren modeli ele 

alınmıştır. Bu evren modelinde h değeri 0, 1 ve -1 değerlerini alabilir. Bu çalışmada sadelik 

ve işlem kolaylığı açısından h=0 değeri için çözümler aranmıştır. Ele aldığımız bu evren 

modeli için de sicim bulutu madde dağılımından faydalanılmıştır. Aynı zamanda teori olarak 

f(R,T) kütle çekim teorisi kullanılmıştır. Bu teori Einstein’ın öne sürdüğü Görelilik Teorisine 

alternatif olarak 2011 yılında ortaya atılmış ve bu tarihten itibaren birçok araştırmacı 

tarafından farklı madde dağılımları ve uzay-zaman modelleri için sıkça çalışılmıştır. Bu 

çalışmada f(R,T) kütle çekim teorisinin alan denklemlerinin çözümü için f(R, T) = R + 2f(T)  

modeli kullanılmıştır. Elde edilen çözümlerde sicim gerilim yoğunluğu sıfır olarak 

bulunmuştur. Enerji yoğunluğunun zamanın karesi ile orantılı hızlı bir şekilde azaldığı 

gözlenmiştir. Yine kozmolojik terim değeri de zamanın karesi ile hızlı bir şekilde 

azalmaktadır. f(R,T) kütle çekim teorisinden Görelilik teorisine geçiş yaptığımızda yine sicim 

gerilim yoğunluğu sıfır olarak elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bianchi VIh Evren modeli, Sicim Bulutu, f(R,T) Kütle çekim Teorisi    

 

 

 

 

INVESTIGATION OF STRING CLOUD MATTER DISTRIBUTION IN THE 

FRAMEWORK OF f(R, T) GRAVITATION THEORY 

 

 

ABSTRACT 

The subject of the evolution of the universe in cosmology is one of the most curious and 

studied topics that started before Christ. Being able to fully understand this process helps us to 

predict correctly the scenarios of the beginning and end of the universe. Homogeneous and 

anisotropic space-time models are also widely used universe models to describe the early 
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universe age. In this study, Bianchi VIh universe model, which has homogeneous and 

anisotropic structure, is discussed for analysis. In this universe model, the value of h can take 

the values of 0, 1 and -1. In this study, solutions are sought for h = 0 value in terms of 

simplicity and ease of operation. For this model of the universe we have considered, string 

cloud matter distribution is used. At the same time, the theory of gravity f (R, T) was used as 

the theory. This theory was put forward in 2011 as an alternative to the Theory of Relativity 

proposed by Einstein, and since then, different material distributions and space-time models 

have been frequently studied by many researchers. In this study, f (R, T) = R + 2f (T) model is 

used to solve the field equations of the f (R, T) gravitation theory. In the solutions obtained, 

the string tension density was found to be zero. It has been observed that the energy density 

decreases rapidly in proportion to the square of time. Again, the cosmological term value 

decreases rapidly with the square of time. When we switched from f (R, T) gravity theory to 

relativity theory, again, the string stress density was obtained as zero.  

Keywords: Bianchi VIh Universe Model, String Cloud, f(R,T) Gravitation Theory 

 

GİRİŞ 

İçinde yaşadığımız evreni anlamamıza yarayan kozmoloji bilimi ya da diğer adı ile evren 

bilim, içerdiği son derece önemli konular ve ölçeklendirmesi ile en kapsamlı doğa bilimleri 

arasında sayılabilir. Bu bağlamda kozmoloji evrenin hassas işleyişini, evrim sürecini, dinamik 

ve kinematiğini hem teorik hem de gözlemsel olarak ayrıntılı bir şekilde inceleyen bilim 

dalıdır [1]. Evrenin işleyiş mekanizmasını tam olarak anlayabilmek için çeşitli yöntemlerle 

elde edilen gözlemsel veriler kullanılarak teorik evren modelleri oluşturulup en uygun 

matematiksel modellemeler ile evrenin işleyişi ile ilgili bilinmeyen ve merak edilen konular 

aydınlatılmaya çalışılır. Ayrıca evrenin evrimi içinde gözlemler ile uyumlu olası senaryolar 

modellenir. Şu anda evrenimizi tanımlamaya yarayan en tutarlı teori Einstein tarafından 

ortaya atılmış olan Görelilik teorisidir.  Bu teori Özel [2] ve Genel Görelilik [3] olarak iki 

kısma ayrılır. Einstein’ın Görelilik teorisi son yıllarda farklı şekillerde sınanmış ve tüm 

testleri başarı ile geçmiştir. Fakat Einstein’ın Görelilik teorisinin cevaplayamadığı bazı 

sorularda vardır. Bunlardan biri de evrenin ivmelenerek genişlemesidir. Süpernova Ia 

gözlemleri ve çeşitli uydulardan alınan bilgiler doğrultusunda evrenimiz öngörülenden çok 

daha hızlı genişlemektedir [4], [5]. Her ne kadar birçok testi başarı ile geçsede, Görelilik 

teorisi bu ve bunun gibi birkaç olguyu açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu yüzden bilim 

insanları içinde yaşadığımız evrenimizin işleyişini ve yapısını fiziksel ve matematiksel olarak 

temsil edebilmek için Einstein’ın öne sürdüğü Görelilik teorisine alternatif bazı teoriler 

önermişlerdir. Bu teorilere genel olarak modifiye teoriler yada alternatif kütleçekim 

(gravitasyon) teorileri denmektedir. Bu teorilerden bir tanesi de 2011 yılında Harko ve ark. [6] 

tarafından ortaya atılan f(R,T) gravitasyon teorisidir. Harko ve ark. tarafından f(R,T) teori öne 

sürüldükten sonra birçok bilim insanı farklı özelliklere sahip evren modelleri ve madde 

dağılımları kullanarak bu teorinin çözümlerini aramışlardır [7]-[13]. Bu çalışmada da Bianchi 
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VIh evren modelinde sicim bulutu madde dağılımı f(R,T) evren modelinde ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır.    

ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

2011 yılında Harko ve ark. [6] tarafından önerilen f(R,T) teorinin etki fonksiyonu aşağıdaki 

gibidir: 
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Burada ‘’R’’ Ricci skaleri, ‘’T’’ enerji momentum tensörünün izi ve “g” de, ikg  metrik 

tensörünün determinantıdır. mL  Lagrangian'ı gösterir.  Enerji momentum tensörü olan ikT  

aşağıdaki gibidir. 
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Eğer ilk denklemin varyasyonu alınırsa  
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denklemini elde ederiz.  (3) denklemindeki T ve R alt indisleri fonksiyonun o değişkene göre 

türevlerini gösterir. 
i  bize kovaryant türev olduğunu gösterir ve i

i=W  eşitliğini sağlar. 

ik  ise aşağıdaki gibidir,  
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(4) denklemini (3) denkleminde yerine yazarsak aşağıdaki (5) denklemini elde ederiz. 

 

𝑓𝑅(𝑅, 𝑇)𝑅 + 3𝑊𝑓𝑅(𝑅, 𝑇) − 2𝑓(𝑅, 𝑇) = 8𝜋𝑇 − 𝑓𝑇(𝑅, 𝑇)𝑇 − 𝑓𝑇(𝑅, 𝑇)𝛯 + 4𝛬                      (5) 

 

𝛬  Kozmolojik Terimdir. (3) ve (5) denklemlerinden de aşağıdaki ana denklemimizi elde 

ederiz, 

 


















 ikikikikikR TgTgTRfRgRTRf

3

1
8=),(

6

1

3

1
),(                                                 

ikRkiikikTikikT gTRfgTRfTgTTRf 
















 ),(

3

1
),(

3

1
),(                       (6) 

 

Bu denklemin çözümü için Harko ve ark. [6] üç farklı f(R,T) modeli ortaya atmıştır. Bu 

modeller aşağıdaki gibidir 

 

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 23

















)()()(

)()(

)(2

=),(

321

21

TfRfRf

TfRf

TfR

TRf                                                                                               (7) 

f(R,T) teoride ele aldığımız metrik, Bianchi VIh  metriği olup aşağıdaki gibidir 

 

𝑑𝑠2 = 𝑑𝑡2 − 𝐴(𝑡)2𝑑𝑥2 − 𝐵(𝑡)2𝑒2𝑥𝑑𝑦2 − 𝐶(𝑡)2𝑒2ℎ𝑥𝑑𝑧2                                  (8) 

 

Burada ℎ = 0, 1, −1 değerlerini alabilir [14]. Bu evren modeli için ele alacağımız sicim 

bulutu enerji momentum tensörü de aşağıdaki gibi yazılır; 

 

𝑇𝑖𝑘 = 𝜌(𝑡)𝑢𝑖𝑢𝑘 − 𝜌𝑠(𝑡) 𝑋𝑖𝑋𝑘                                          (9) 

 

Bu eşitlikte 𝜌  değeri bize toplam enerji yoğunluğunu vermekte olup 𝜌 = 𝜌𝑝 + 𝜌𝑠 değerine 

eşittir. 𝜌𝑝 parçacık, 𝜌𝑠 ise sicim enerji yoğunluğunu temsil eder [15]. 𝑢𝑖 4-lü hız vektörünü, 𝑋𝑖 

ise sicimlerin yönünü göstermektedir. 4 boyutlu uzay-zamanda i ve k indisleri 1,2,3,4 olarak 

değerler alırlar. (6), (8) ve (9) denklemlerini ve de (7) denkleminden f(R,T)=R+2f(T) 

eşitliğini kullanırsak (ki burada 𝜇 bir sabit olmak üzere, f(R,T)=R+2 𝜇T olarak yazılır.) 

Alternatif gravitasyonel alan denklemlerimiz aşağıdaki gibi elde edilir: 
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(10)-(14) arası beş alan denklemi ve altı bilinmeyen mevcuttur. ℎ = 0 durumu için alan 

denklemlerini tekrar ele alırsak (14) denkleminden  𝐴 = 𝑠𝑎𝑏𝑖𝑡 ∗ 𝐵 değerini elde ederiz. 

Matematiksel sadelik açısından sabiti 1 alırsak iki metrik potansiyeli eşit olur ve 𝐴 = 𝐵 

sonucu elde edilir. Bu eşitliği denklem sisteminde yerine koyar, (10) denklemini (11) 

denkleminden çıkarır isek,  𝜌𝑠 = 0 sonucuna ulaşırız. Bu sonucu da (10)-(14) denklem 

sisteminde yerine yazarsak, A, B, 𝜌 ve Λ olmak üzere dört bilinmeyen ve üç alan denklemi 

elde ederiz. Denklem sisteminin çözümü için en az bir tane yasklaşıklık almamız gerekir. Bu 

çalışmada aşağıdaki gibi anizotropi parametresini kullanarak çözümler için dördüncü eşitliği 

oluştururuz.  

 

 
𝜎

𝜃
= 𝜀             (15) 

 

Burada 𝜎, Bianchi VIh evreninin shear skaleri, 𝜃 ise genişleme skaleri olarak tanımlanan 

kinematik niceliklerindendir. Ayrıca, 𝜀 bir sabit olmak üzere,  0 ≤ 𝜀 ≤ 1 şeklinde tanımlanır. 
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𝜎  ve 𝜃 değerlerini kullanıp çözersek, iki metrik potansiyeli arasında aşağıdaki gibi bir oran 

elde ederiz; 

 

 𝐶 = 𝐵(𝑡)
√3−6𝜀

√3+3𝜀            (16) 

 

(16) eşitliğini (10)-(14) alan denklemlerinde yerine yazıp, 𝜀 =
√3

6
= 0.29 değerini kullanırsak 

(çözümler sadece bu değer için anlamlı sonuçlar vermektedir. Ayrıca bu değer 0 ≤ 𝜀 ≤ 1 

aralığınıda karşılamaktadır.) Metrik potansiyelleri, kozmolojik terim, enerji yoğunluğu 

değerlerini ve sicim yoğunluğunu, sabitleri 1 ve -1 olarak normalize ederek aşağıdaki gibi 

elde ederiz. 

 

 

𝐴2 = √𝑡2 + 2𝑡 + 1 − 1024𝜋2        (17) 

 

𝐵2 = √𝑡2 + 2𝑡 + 1 − 1024𝜋2        (18) 

 

𝐶2 = 1           (19) 

 

Λ = −
1024𝜋2

(𝑡2+2𝑡+1−1024𝜋2)2          (20) 

 

𝜌 = 𝜌𝑝 =
256𝜋2

(𝑡2+2𝑡+1−1024𝜋2)2          (21) 

 

𝜌𝑠 = 0             (22) 

 

 

 

 

SONUÇ 

Bu çalışmada, Bianchi VIh evren modeli sicim bulutu madde dağılımı ile beraber kozmolojik 

terimin varlığında f(R,T) gravitasyon teorisinde ele alınmıştır. Çözümlere ulaşmak için Harko 

ve ark. Tarafından önerilen f(R, T)= R+2 𝜇𝑇 modeli kullanılmıştır. Denklem sisteminin 

çözümü için anizotropi parametresi (
𝜎

𝜃
= 𝜀) kullanılmış olup alternatif alan denklemlerinin 

çözümleri 𝜀 = 0.29 değeri için elde edilmiştir.  Elde edilen verilerden C metrik potansiyeli 

zamana bağlı seçilmiş olmasına rağmen sabit olarak bulunmuştur. Sicim yoğunluğu "𝜌𝑠" sıfır 

olarak bulunmuştur. Bu sonuç modelin f(R, T) gravitasyon teorisinde Bianchi VIh evreninde 

sicim çözümlerine izin vermediği şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç ile toplam enerji 

yoğunluğu parçacık enerji yoğunluğuna eşit olur. (21) denkleminden toplam enerji 

yoğunluğunun zamanın karesi ile hızlı bir şekilde yavaşladığı görülmektedir. Bu sonuç yeni 

temel parçacıkların oluşumunu gösteriyor olabilir. Aynı şekilde kozmolojik terim Λ ‘da 

negatif olarak zamanın karesi ile azalmaktadır. Günümüzde kozmolojik terimin çok küçük 

pozitif bir değerde olduğu bilinmektedir. Fakat bazı çalışmalarda negatif kozmolojik terimli 

sonuçlar elde edilmiştir. Bu evren modeli içinde elde ettiğimiz bu değerin literatürde örnekleri 
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vardır. 𝜇 = 0 için f(R, T) gravitasyon teorisi Einstein’ın Görelilik teorisine dönüşür ve elde 

edilen sonuçlar Görelilik teorisinde geçerli olur. (17)-(22) denklemleri 𝜇 değerinden bağımsız 

olduğu için, sonuçlarımız Görelilik teorisinde de geçerlidir. 
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BAKIR(II) SİSTEİNAT KOMPLEKSLERİNİN SULU ÇÖZELTİDEKİ 

KARARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI 
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ÖZET 

Son yıllarda, metal komplekslerinin canlı organizmadaki etkinliğinin olduğunun bulunması bu 

bileşiklere olan ilgiyi artırmaktadır. Metal komplekslerinin sulu çözeltideki davranışlarını 

anlamak ve bu komplekslerin biyolojik aktivitelerinde aktif bir rol oynayabilecek türleri 

bilmek önemlidir. Bu çalışmada, metal iyonu olarak bakır(II) iyonu, fenantrolin türevi olarak 

1,10-fenantrolin (phen) ve 4,7-dimetil-1,10-fenantrolin (dmphen), amino asit olarak ise sistein 

(cys) seçildi. Sulu çözelti çalışmalarında, bakır(II) iyonunun seçilen ligantlar ile oluşturduğu 

komplekslere ait denge tepkimeleri 25°C ve 0,1 M KCl iyonik ortamında potansiyometrik 

yöntem ile araştırıldı. Ligantların protonlanma sabitleri ile bakır(II) iyonu ile oluşturduğu ikili 

ve karışık ligant komplekslerinin kararlılık (oluşum) sabitleri BEST bilgisayar programı 

kullanılarak hesaplandı. Çözeltide oluşan türlerin dağılımı ise SPE bilgisayar programı 

kullanılarak belirlendi. Bu çalışma, fizyolojik pH’ta sulu çözeltide oluşan bakır(II)-

phen/dmphen-cys türlerini tanımlamak için önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Bakır(II), 1,10-fenantrolin, 4,7-dimetil-1,10-fenantrolin, sistein, 

potansiyometri, protonlanma sabiti, kararlılık (oluşum) sabiti 

 

 

INVESTIGATION OF STABILITY CONSTANTS OF COPPER(II) CYSTEINATE 

COMPLEXES IN AQUEOUS SOLUTION 
 

ABSTRACT 

In recent years, the discovery that metal complexes have activity in living organism has 

increased the interest in these compounds. It is important to understand the behavior of metal 

complexes in aqueous solution and to know the species that can play an active role in the 

biological activities of these complexes. 

In this study, copper(II) as a metal ion, 1,10-phenanthroline (phen) and 4,7-dimethyl-1,10-

phenanthroline (dmphen) as a phenanthroline derivative and cysteine as an amino acid were 

chosen. In aqueous solution studies, the equilibrium reactions of complexes formed by 

copper(II) and palladium(II) ions with selected ligands were investigated by potentiometric 

method at 25°C and 0,1 M KCl ionic medium. The protonation constants of the ligands and 

the stability constants of the binary and ternary copper(II) complexes were calculated using 

the BEST computer program. The distribution of the species formed in the solution was 
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determined using SPE computer program. This study is important to identify the copper(II)-

phen/dmphen-cys species forming in aqueous solution at physiological pH. 

Keywords: Copper(II), 1,10-phenanthroline, 4,7-dimethyl-1,10-phenanthroline, cysteine, 

potentiometry, protonation constant, stability (formation) constant 

 

GİRİŞ 

Metal iyonları biyolojik öneme sahip olmasından dolayı, moleküllerin protonlanma sabitleri 

ve metal iyonları ile oluşturdukları komplekslerin kararlılık sabitleri üzerine yapılan 

araştırmalar giderek daha önemli hale gelmektedir [1]. Bilindiği gibi, peptidlerin, proteinlerin 

ve enzimlerin metal iyonları ile etkileşimleri biyokimyasal öneme sahiptir, öte yandan 

etkileşim mekanizmaları henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle, biyolojik 

sistemlerde bu durumun açıklanması, moleküllerin protonlanma sabitlerinin yanı sıra metal 

iyonları ile oluşturdukları komplekslerin kararlılıklarının belirlenmesi önemlidir [2]. 

Literatürdeki birçok çalışma, ligandların protonasyon sabitini ve metal iyonları ile oluşturulan 

komplekslerin kararlılık sabitlerini deneysel ve hesaplamalı olarak belirlemeye odaklanmıştır 

[3-4]. Önceki yıllarda grubumuz tarafından yapılan çalışmalarda, 1,10-fenantrolin ve türevleri 

ile bazı amino asitlerin metal(II) iyonu ile oluşturduğu ikili ve karışık ligant komplekslerinin 

kararlılık sabitleri ve ligantların protonlanma sabitleri 25°C ve 0,1M KCl iyonik ortamında 

potansiyometrik yöntem ile BEST bilgisayar programı kullanılarak hesaplamışlardır [5-9]. Bu 

çalışmaların devamı olarak, 1,10-fenantrolin (phen),  4,7-dimetil-1,10-fenantrolin (dmphen) 

ve L-sistein (cys) ligantlarının (Şekil 1) protonlanma sabitleri ve Cu(II) iyonu ile 

oluşturdukları ikili ve karışık ligant komplekslerin sulu çözeltide kararlılık (oluşum) sabitleri, 

25°C ve 0,1M KCl iyonik ortamında potansiyometrik yöntem ile araştırıldı. Ligantların 

protonlanma sabitleri ve bu ligantların Cu(II) iyonu ile oluşturdukları ikili ve karışık ligand 

komplekslerinin kararlılık (oluşum) sabitlerini belirlemek için BEST bilgisayar programı, 

çözeltide oluşan türlerin dağılımını belirlemek için ise SPE bilgisayar programı kullanıldı 

[10]. 
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1,10-fenantrolin (phen) 4,7-dimetil-1,10-fenantrolin (dmphen) 

  

 

L-sistein (cys) 

 

Şekil 1. Çalışma kapsamında kullanılan ligantlar 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Potansiyometrik yöntem ile ligantların protonlanma sabitleri ve komplekslerin kararlılık 

(oluşum) sabitlerinin belirlenmesinde, Merck, Sigma ve Aldrich marka, 1,10-fenantrolin 

(phen), 4,7-dimetil-1,10-fenantrolin (dmphen), L-sistein, çözeltilerin hazırlanmasında 

deiyonize su, CuCl2, KOH (potasyum hidroksit), HCl (%37, d=1,18), KCl (potasyum klorür), 

EDTA (Etilendiamintetraasetik asit), DTPA (dietilentriaminpentaasetik asit), müreksit, KHP 

(potasyum hidrojen ftalat) ve azot gazı (%99,99999 saflıkta, Orsez marka) kullanıldı. 

Potansiyometrik titrasyon deneylerinde, Schott-Gerade marka Titroline Alfa Plus model 

otomatik titratör ve kombine cam elektrot kullanıldı. Potansiyometrik titrasyonları içeren 

genel deneysel prosedürler daha önce grubumuz tarafından yapılan çalışmalarda olduğu gibi 

gerçekleştirildi [5-9]. Titrasyon hücresine toplam hacim 50 mL olacak şekilde aşağıdaki 

çözeltiler eklenerek titrasyonlar gerçekleştirildi. 

a)  Hücre kalibrasyonu için; 5 mL 0,1 M HCl + 5 mL 1 M KCl 

b) phen/dmphen ve cys nin protonlanma sabitlerini belirlemek için; 0,1 mmol ligand + 10 mL 

0,1 M HCl + 5 mL 1 M KCl  

c) [Cu(phen/dmphen)]
2+

 ve [Cu(cys)]
+
 ikili komplekslerinin kararlılık (oluşum) sabitlerini 

belirlemek için; 0,1 mmol ligand + 0,1 mmol Cu(II)  + 5 mL 0,1 M HCl + 5 mL 1 M KCl   

d) [Cu(phen/dmphen)(cys)]
+
 karışık ligand komplekslerinin kararlılık (oluşum) sabitlerini 

belirlemek için; 0,1 mmol phen/dmphen ligandı + 0,1 mmol cys ligandı + 0,1 mmol Cu(II) + 

5 mL 0,1 M HCl + 5 mL 1 M KCl  

 

N N
N N

H2N CH C

CH2

OH

O

SH
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BULGULAR 

Ligantların protonlanma sabitlerinin belirlenmesi 

Çalışmada kullanılan phen ve dmphen ligandlarının protonasyon sabitleri daha önce araştırma 

grubumuz tarafından aynı koşullar altında (I = 0,1 M KCl ve T = 25
o
C) rapor edilmiştir [6]. 

Cys’nin protonlanma sabiti belirlenirken, titrasyon hücresine mmolünün en az beş katı kadar 

0,1 M HCl eklenerek cys’nin protonlanması sağlandı. 0,1 M KCl iyonik ortamında ve 25
o
C 

sıcaklıkta 0,1 M KOH çözeltisi ile potansiyometrik titrasyonları yapıldı. Potansiyometrik 

titrasyon verilerinden yararlanarak titrasyon eğrileri çizildi (Şekil 2). Ligandların protonlanma 

sabitleri BEST bilgisayar programına uygulanarak belirlendi (Çizelge 1). Protonlanmış cys 

{H3(cys)
+
} çözeltisinin KOH çözeltisi ile potansiyometrik titrasyonundan elde edilen 

titrasyon eğrileri incelendiğinde, m=1,0, m=2,0 ve m=3,0’te üç dönüm noktası gözlendi. 

m=1,0 ve m=2,0 dönüm noktalarında ayrışan protonlar, α-COOH protonu ve -SH protonudur. 

m=2,0-3,0 tampon bölgesinde yaklaşık pH=10 civarında ayrışan proton ise amin (-NH3
+
) 

protonudur. Cys’nin kademeli protonlanma denge tepkimeleri (1, 3 ve 5) ve bu denge 

tepkimelerine ait denge sabitleri (2, 4 ve 6) eşitlikleri ile gösterildi. Sonuçlar literatürde yer 

alan diğer çalışmalar ile uyum içinde bulundu [11-12]. 

 

 

(1) 

  

 

(2) 

  

 

(3) 

  

 

(4) 

  

 

(5) 

  

 

(6) 

 

 

(cys)2- + H+                  H(cys)-

K
NH3

+

K
NH3

+ =
[H(cys)-]

[H+][(cys)2-]

H(cys)- + H+                  H2(cys)

K
SH

K
SH

=
[H2(cys)]

[H+][H(cys)-]

H2(cys) + H+                  H3(cys)+

K
COOH

K
COOH

=
[H3(cys)+]

[H+][H2(cys)]
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Çizelge 1. Cys ligantının 0,1 M KCl ve 25°C’deki protonlanma sabitleri 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                        *:Bu çalışmada 

 

Cu(II) iyonunun phen/dmphen ve cys ligantları ile oluşturduğu ikili komplekslerin 

kararlılık (oluşum) sabitleri 

Çalışmada kullanılan phen ve dmphen ligandlarının Cu(II) iyonu ile oluşturdukları ikili 

komplekslerinin kararlılık (oluşum) sabitleri daha önce araştırma grubumuz tarafından aynı 

koşullar altında (I = 0,1 M KCl ve T = 25
o
C) rapor edilmiştir [6]. (1:1) mol oranında 

Cu(II):cys içeren çözeltilerin potansiyometrik titrasyonunda, m=2,0’de ve m=3,0’te iki dönüm 

noktası gözlendi (Şekil 2). m=0-2 tampon bölgesinde (7) denge tepkimesine göre, [Cu(cys)]
+
 

kompleksinin oluştuğu ve m=2,0’den itibaren daha yüksek pH bölgesinde, [Cu(cys)]
+
 

kompleksinden [Cu(cys)(OH)] hidrokso kompleksinin oluştuğu düşünüldü. Oluşan bu 

komplekslerinin denge tepkimeleri  (7) ve (9) eşitlikleri ile ve bu denge tepkimelerine ait 

denge sabitleri ise, (8) ve (10) eşitlikleri ile gösterildi. [Cu(cys)]
+
 koordinasyon bileşiğinin 

kararlılık sabiti ve [Cu(cys)(OH)]
 
koordinasyon bileşiğinin hidroliz sabiti, potansiyometrik 

titrasyon verilerinin BEST bilgisayar programına uygulanması ile hesaplandı (Çizelge 2). 

Sonuçlar literatürde yer alan diğer çalışmalar ile uyum içinde bulundu [13]. 

 

 

(7) 

  

 

(8) 

  

 

(9) 

  

 

(10) 

Cu2+ + H2(cys)+                      [Cu(cys)]+ + 2H+

K
Cu

[Cu(cys)]+

K
Cu

[Cu(cys)]+
=

[Cu(cys)+][H+]2

[Cu2+][H2(cys)+]

[Cu(cys)]+ + H2O                              [Cu(cys)(OH)] + H+

K [Cu(cys)(OH)]

[Cu(cys)]+

K [Cu(cys)(OH)]

[Cu(cys)]+

=
[Cu(cys)(OH)][H+]

[Cu(cys)+][H2O]

Ligand 

log K Ref 

-NH3
+
 -SH -COOH  

Cys 

9.85  0.02 7.69  0.03 2.26  0.03 * 

9.88 7.95 1.90 [11] 

10.26 8.22 2.04 [12] 
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(11) 

 

(12) 

 

Çizelge 2. Metil grubu içeren fenantrolinler ve amino asit ligandlarının Cu(II) iyonu ile 

oluşturdukları ikili komplekslerin 0,1 M KCl ve 25°C’deki kararlılık sabitleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          *:Bu çalışmada 

 

Cu(II) iyonunun phen/dmphen ve cys ile oluşturduğu karışık ligant komplekslerinin 

kararlılık (oluşum) sabitleri 

 Cu(II) iyonu, phen/dmphen ve cys içeren çözeltilerinin 0,1 M KCl iyonik ortamında, 25°C 

sıcaklıkta potansiyometrik titrasyonları yapıldı. (1:1:1) mol oranındaki 

Cu(II):(phen/dmphen):(cys) çözeltilerinin potansiyometrik titrasyon eğrilerinde m=4,0’te bir 

dönüm noktası gözlendi (Şekil 3). Oluşan [Cu(phen/dmphen)(cys)]
+
 koordinasyon 

bileşiklerinin oluşumuna ait denge tepkimesi (13 ve 15) eşitliği ve denge sabiti (14 ve 16) 

eşitliği ile gösterildi. Karışık ligant komplekslerinin kararlılık(oluşum) sabitleri, 

potansiyometrik titrasyon verilerinin BEST bilgisayar programına uygulanması ile 

hesaplandı. Karışık ligant komplekslerinin kararlılık sabitleri Çizelge 3’te verildi. 

 

 

    

(13) 

  

 

    

(14) 

  

 

    

(15) 

  

Cu2+ + (cys)-                      [Cu(cys)]+


Cu

[Cu(cys)]+


Cu

[Cu(cys)]+
=

[Cu(cys)+]

[Cu2+][(cys)-]

Cu2+ + H2(phen/dmphen)2+ + H2(cys)+                                         [Cu(phen/dmphen)(cys)]+ + 4H+

K
Cu

[Cu(phen/dmphen)(cys)]+

K
Cu

[Cu(phen/dmphen)(cys)]+ =
[Cu(phen/dmphen)(cys)+][H+]4

[Cu2+][H2(phen/dmphen)2+][H2(cys)+]

Cu2+ + phen/dmphen + (cys)-                                          [Cu(phen/dmphen)(cys)]+


Cu

[Cu(phen/dmphen)(cys)]+

Ligand log βML Ref  

phen 6.88 [6] 

dmphen 7.57 [6] 

cys 
8.32  0.03 * 

9.32 [13] 
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(16) 

 

Karışık ligant sistemlerinde sadece Cu(II) iyonu ile ligandlar arasında etkileşim olduğu ve 

ligandların kendi aralarında etkileşimin olmadığı kabul edilerek ∆logK değerleri hesaplandı 

[5-9]. 

 

Çizelge 3. Cu(II) iyonunun phen/dmphen ve cys ile oluşturduğu karışık ligant 

komplekslerinin 0,1 M KCl ve 25°C’deki kararlılık sabitleri 

 

     
log K 

Cys  
phen 12.27  0.02 5.39 3.95 - 2.93 

dmphen 14.08  0.03 6.51 5.76 - 1.12 

 

 

Şekil 2. Cu(II):(phen):(cys) sistemine ait titrasyon eğrileri 

 

Cu(II):(phen/dmphen):(cys) sistemlerinde türlerin dağılımı 

 


Cu

[Cu(phen/dmphen)(cys)]+ =
[Cu(phen/dmphen)(cys)+]

[Cu2+][(phen/dmphen)][(cys)-]

Ligant Ligant log 
[Cu(phen/dmphen)(cys) log 

[Cu(phen/dmphen)(cys)

[Cu(phen/dmphen)]
log 

[Cu(phen/dmphen)(cys)

[Cu(cys)]

m
0 1 2 3 4 5 6

pH

0

2

4

6

8

10

12

cys

phen

Cu(II):phen

Cu(II):cys

Cu(II):phen:cys

Cu
2+
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Cu(II):(phen/dmphen):(cys) sistemlerinde potansiyometrik verilerden hesaplanan ligandların 

protonasyon sabitleri, ikili komplekslerin kararlılık sabitleri ve karışık ligant komplekslerinin 

kararlılık sabitleri, SPE bilgisayar programına uygulandı. Cu(II):(phen/dmphen):(cys) 

sistemlerinde oluşan türlerin dağılımı göstermek amacıyla, pH’a karşı türlerin %’si grafiğe 

geçirilerek dağılım diyagramları çizildi ve Şekil 3’te gösterildi. 

Şekil 3’te Cu(II):(phen):(cys) sistemi için çizilen dağılım diyagramına bakıldığında, pH=2’de 

ortamda [Cu(phen)]
2+

 kompleksinin % 74 oranında olduğu görülmektedir. pH’ın artmasıyla 

ortamdaki [Cu(phen)]
2+ 

kompleksinin yüzdesi azalırken, [Cu(phen)(cys)]
+
 kompleksinin 

yüzdesi artmaktadır. pH = 8 civarında, ortamda [Cu(phen)(cys)]
+ 

oranı % 19’lara, pH = 8-10 

civarında ise % 79’lara ulaşmaktadır. Cu(II):(dmphen):(cys) sistemi için çizilen dağılım 

diyagramında ise, pH = 2’de ortamda [Cu(dmphen)]
2+

 kompleksinin % 76 oranında olduğu 

görülmektedir. pH’ın artmasıyla ortamda [Cu(dmphen)(cys)]
+
 kompleksinin oranı artarak pH 

= 10 civarında %90’lara ulaşmaktadır. 

 

Şekil 3. pH’ın fonksiyonu olarak Cu(II):(phen):(cys) sistemine ait dağılım diyagramı ve 

ortamda oluşan türlerin yüzdesini gösteren bar grafikleri 

 

Ligandların doğasına bağlı olarak, Cu(II) karışık ligant komplekslerinin olası yapıları Şekil 

4’te gösterildiği gibi önerilmektedir. [Cu(phen/dmphen)(cys)]
+
 kompleksinde, Cu(II) iyonu 

koordinasyon sayısı beş olan bozulmuş kare piramidal geometri ya da koordinasyon sayısı altı 

olan okthedral geometri olabilir. Ligandların koordinasyonunun, cys ligandının tiyol 

grubundaki kükürt atomu ve karboksil grubundaki oksijen atomu, phen/dmphen ligandının 
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N,N-verici atomlarından Cu(II) merkez iyonuna bağlanması ile gerçekleşebilir. Ayrıca, 

aksiyal pozisyonda bir tane su ligandının yapısında yer alan oksijen atomundan Cu(II) merkez 

iyonuna bağlandığında koordinasyon geometrisi bozulmuş kare piramidal, aksiyal pozisyonda 

iki tane su ligandının yapısında yer alan oksijen atomundan Cu(II) merkez iyonuna 

bağlandığında koordinasyon geometrisi oktahedral geometri olabilmektedir. 

 

 

 

Şekil 4. Cu(II) karışık ligant komplekslerinin olası moleküler yapıları 

{[Cu(dmphen)(cys)(H2O)]
+
 ve [Cu(dmphen)(cys)(H2O)2]

+
 örnek olarak verildi} 

 

SONUÇ  

Bu çalışmada, phen/dmphen ve cys ligantlarının protonlanma sabitleri, bu ligantların Cu(II) 

iyonu ile oluşturduğu ikili ve karışık ligant komplekslerinin kararlılık (oluşum) sabitleri 25°C 

ve 0,1 M KCl iyonik ortamlarında, potansiyometrik titrasyon yöntemi ile elde edilen verilerin 

BEST bilgisayar programına uygulanması ile belirlendi. Karışık ligant komplekslerinin 

kararlılık sabiti sırası [Cu(dmphen)(cys)]
+
 > [Cu(phen)(cys)]

+
 şeklinde bulundu. Dmphen 

ligantının yapısında elektron salıcı metil gruplarının olması, onun bazlığını arttırır ve 

protonun daha iyi bağlamasını sağlar. Dmphen ligandını içeren komplekslerin yüksek 

kararlılık (oluşum) sabiti değerine sahip olmasının nedeni 4,7-pozisyonlarında metil grubu 

içermesidir.  
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ÖZET 

Yarı kurak iklim koşullarında bir yıl süre ile yürütülen bu çalışma, farklı fenolojik 

dönemlerde yapılan bitki su stres indeksi (CWSI) okumalarının mısır (Zea mays L.) 

hatlarının bitki su stres indeksi değerlerinden faydalanarak kurağa dayanıklı hatların 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ortalama olarak en yüksek tane verimi değeri H3 

ve H1 hatlarından elde edilirken, en düşük H5 ve H4 hatlarından elde edilmiştir. 

Çalışmada en düşük bitki su stres indeksi yine H3ve H4 hatlarında belirlenirken, en 

yüksek H5 ve H4 hatlarında belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen verilerin 

ışığında tane verimi bakımından yüksek ve düşük bitki su stres indeksine sahip olan 

H3 ve H1 mısır hatlarının, denemede kullanılan düşük verime ve yüksek bitki su stres 

indeksine sahip olan H5 ve H4 mısır hatlarına kıyasla kuraklığa dayanıklılık 

çalışmalarında (ıslah) ümit var olarak gözükmekte ve ekonomik olarak 

değerlendirilebilir özelliklere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mısır, Kuraklık, Bitki su stres indeksi 

 

1. Giriş 

Mısır tüm dünyada üretim miktarı ve üretim alanları bakımından buğdaydan sonra 

ikinci, birim alan verim bakımından ise birinci sırada yer almaktadır (Anonymous, 

2019). Dünya nüfusundaki artış ile iklim değişikliklerinin yağış rejimini değiştirmesi, 

tarımda sulama için gerekli olan su miktarının giderek artmasına neden olmaktadır 

(Fujihara et al., 2007). Günümüzde küresel bazda suyun %73’ü sulama, %21’i 

endüstri ve kalan %6’sıda insan ihtiyaçları amacıyla tüketilmektedir (Gonzalez, 

1998). Steele ve ark. (2000), su kaynağının yetersiz olduğu durumlarda bitkinin kritik 

gelişme dönemleri dikkate alınmak kaydıyla belirli oranda kısıntı uygulanarak 

verimin bir miktar azalmasına izin verilebileceğini bildirmişlerdir. Tülücü (1985), 

kısıntılı sulama programlarının çeşitli şekillerde uygulanabileceğini; kısıntının ya tüm 

mevsime eşit dağıtılabileceğini ya da bir veya birkaç gelişme döneminde su atlaması 

yapılabileceğini bildirmiştir. Dünya ve ülkemiz tatlı su kaynakları açısından oldukça 

fakirdir. Dünyanın toplam suyunun sadece %2,5 kadarı tatlı su kaynağından 
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oluşmaktadır. Bu sebeple, tüm insanların su kaynaklarından yararlanmada daha 

dikkatli olmaları, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kullanımında en yüksek verimin 

hedeflenmesi gerekmektedir.  Bu sebeple tarımsal alanlarda en az su-en yüksek verim 

ilkesi ile sulama çalışmaları programlanmalıdır. Düşen yağışın yetersiz olduğu 

koşullarda kuraklık sorunu ile mücadele amacıyla kısıntılı sulama yapılabilir (su 

atlaması veya vejetasyon süresi boyunca belirli su stresi uygulanabilir). Ancak bunlar 

içinde en etkin ve kalıcı olanı kurak koşullara dayanıklı çeşit geliştirmektir. 

Ülkemizin ve Çukurova yöresinin en önemli sorunlarından birisi de tarımsal üretimin 

arttırılmasıdır. Tarım alanlarının artırılması pek olası görünmüyorsa da, birim alandan 

elde edilen ürün miktarını artırmakla bir miktar artış sağlanabilir. Verimi arttırıcı 

etmenlerden en önemlilerinden bir tanesi de sulamadır. Ülkemizde mısır bitkisinde 

verimi artırmaya yönelik çalışmalar bulunmasına rağmen, kurağa dayanıklı mısır 

hatlarının belirlenmesi ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi ve ıslah materyali olarak 

kullanılmasına yönelik yeterince çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmanın 

amacı bitki su stres indeksi değerlerinden faydalanarak kurağa dayanıklı hatların 

belirlenmesidir. Ayrıca araştırmadan elde edilen bulguların, mısır bitkisinde kuraklığa 

dayanıklılık (ıslah) çalışmalarına bir taban oluşturması da amaçlanmıştır.   

2. Materyal ve Metot 

Materyal 

Bu çalışmada, bitki materyali olarak durulmuş ve homozigot hale gelmiş, ümitvar 

bulunan S5 düzeyinde FAO 650-700 olum grubunda yedi adet mısır hattı (H1, H2, 

H3, H4, H5,  H6, H7) kullanılmıştır. Deneme Çukurova Tarımsal Araştırma deneme 

arazisinde 2013 yılı Haziran ayı ikinci ürün koşullarında yürütülmüştür. Araştırmanın 

yürütüldüğü Adana ilinde kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen tipik bir 

Akdeniz iklimi hakimdir. Denemenin yürütüldüğü 2013 yılı ikinci ürün mısır 

yetiştirme döneminde kaydedilen bazı iklim değerleri ile bu değerlerin uzun yıllar 

ortalamaları Çizelge 1’de verilmiştir. Deneme alanı toprakları nötr tepkimeli 

(PH=7.4–7.5) kireçli ve organik madde içeriği orta durumdadır. P2O5 miktarı düşük 

olup K2O miktarı bakımından zengindir. 

 

Çizelge 1. Adana İlinde 2003 ve Uzun Yıllar Ortalamalarında Kaydedilen 

Bazı İklim Değerleri 

 

 

Aylar 

Ortalama Sıcaklık (°C) Toplam Yağış (mm) Nisbi Nem (%) 

Uzun 

Yılllar ort. 
2013 

Uzun 

Yılllar ort. 
2013 

Uzun 

Yılllar ort. 
2013 

Haziran 25.2 26.5 22.4 6.7 66.0 70.8 

Temmuz 29.7 28.7 5.4 1.0 68.0 74.7 

Ağustos 28.1 29.3 5.1 - 67.0 75.9 

Eylül 25.4 25.8 14.8 9.3 63.0 65.8 

Ekim 21.0 22.4 43.6 17 60.0 66.9 
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Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü Kayıtları, Adana. 

 *1975-2002 Yıllık Ortalama Değerler 

  

 Çizelge 1’de, denemenin yürütüldüğü aylarda ölçülen ortalama sıcaklık 

değerlerinin uzun yıllar ortalamalarına yakın değerlerde olduğu görülmektedir.

 Toplam yağış miktarları incelendiğinde, denemenin yürütüldüğü Haziran-

Ekim aylarında uzun yıllar ortalamasına göre 5.1-26.6 mm, daha az yağış kaydedildiği 

görülmektedir. Ortalama nispi nem miktarlarına bakıldığında, denemenin yürütüldüğü 

aylarda ölçülen nispi nem değerlerinin uzun yıllar ortalamasına göre % 4-12 daha 

yüksek olduğu görülmektedir. 

Metot  

Deneme, buğday hasadından sonra ikinci ürün koşullarında tohum yatağı hazırlanarak 

Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre dört tekrarlamalı, parseller 4 sıralı ve 5 

metre boyunda kurulmuştur. Ekim, sıra arası 70 cm, sıra üzeri 25 cm olacak şekilde 

yapılmıştır. Ekim öncesi 9 Kg/da saf N ve 9 Kg/da. saf fosfor, bitkiler 6-8 yapraklı 

dönemde ise 12 Kg/da. ikinci N uygulaması ile birlikte boğaz doldurma işlemi 

yapılmıştır. Yabancı ot mücadelesi için bir kez 120 cc/da Sanson kullanılmıştır.  

Araştırmada İncelenen Özellikler ve Yöntemleri 

Nem  

Her parselden ortadaki iki sıradan elde edilen tane ürünün, 3 defa nem ölçer aleti ile 

ölçümü yapılıp, ortalaması alınmıştır. 

Tane verimi (kg/da) 

Her parsel hasat edilerek tarla koçan ağırlığı belirlenmiştir. Parsel verimi 

hesaplamasında  %15 neme göre aşağıdaki formül uygulanarak düzeltilmiş ağırlık 

(DA) bulunmuştur.   

DA=  Parsel Ağırlığı x  (100 -% Nem)  x  Tane/Koçan Oranı                                                                

                                                85                     

Dekara verim (DV) ise aşağıdaki formüle göre bulunmuştur.  

DV = DA x1000 /  Parsel hasat alanı (m
2
) 

Bitki su Stres  İndeksi (CWSI) : 

Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI) ölçümlerine, bitkilerin toprak yüzeyini yaklaşık olarak 

% 80 oranında kapattıkları tarihten itibaren sulama öncesi ve sonrası olmak kaydıyla 

infrared termometre ile bitki tacı sıcaklıkları, hava sıcaklıkları ve havanın buhar 

basıncı açığını belirlemek üzere, psikrometre termometre ile de ıslak ve kuru 

termometre ölçümlerine başlanmış ve ölçümler fizyolojik olgunluğun gerçekleştiği 

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 39



tarihe kadar devam etmiştir. Taç sıcaklığı (Tc)ölçümleri, havanın tamamen açık 

olduğu veya bulutların güneşi engellemediği koşullarda saat 12:
00

-14:
00

 arasında ve su 

stresinin günlük değişimini belirlemek için de sabah saat 8 ’den akşam saat 17:00’a 

dek 1’er saat aralıklarla yapılmıştır. Parsellerin köşegenleri doğrultusunda (4 köşeden) 

ve her birinden 3 yinelemeli olmak üzere toplam 12 ölçümün ortalaması alınarak o 

parselin ortalama taç sıcaklığı bulunmuştur. Bitki taç sıcaklığı ölçümlerinin başında 

ve sonunda sapan psikrometresi ile ıslak ve kuru termometre değerleri okunmuştur. 

Bitki su stresi indeksinin (CWSI) belirlenmesinde Idso ve ark (1982) önerdiği ampirik 

yöntemle belirlenecektir. Anılan yönteme göre CWSI aşağıdaki eşitlikle 

tanımlanmıştır.  

CWSI= [(Tc-Ta)- LL] / UL- LL  

Eşitlikte: Bitki Su Stresi İndeksi (CWSI), Tc, taç sıcaklığı (°C); Ta, hava sıcaklığı  

(°C); LL, bitkide su stresinin olmadığı alt sınır (bitkilerin potansiyel hızda 

transpirasyon yaptığı sınır değeri); UL, bitkilerin tamamen stres altında olduğu üst 

sınır (bitkinin transpirasyon yapmadığı varsayılan sınır değeri) göstermektedir. 

Hasat 

Her hat için 4 sıra olarak ekilen parsellerin orta kısmında bulunan 2 sırası 

değerlendirmeye alınmış ve istatistiki analiz yapılmıştır. Hasat Alanı; 7 m
2
 (1.4 m X 5 

m )’dir. 

İstatistiki Değerlendirme 

Değerlendirmeler MSTAT-C istatistik programından yararlanılarak varyans analizine 

tabi tutulmuştur. Önemli çıkan ortalamalar LSD testleri ile karşılaştırılmıştır. 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Nem  

Hatların tane nemlerine ait değerler Çizelge 2’de verilmiştir. Hatların tane nemlerine 

ait değerler 0.01 önem seviyesinde önemli bulunmuştur. Çizelge 2’ den görülebileceği 

gibi mısır hatlarının tane nemlerine ait değerler % 14.70-% 18.73 arasında değişmiş, 

en yüksek tane nemi değeri H3 hattından, en düşük değer ise H5 hattından elde 

edilmiştir. Çalışmada bitki su tüketimi ise 631 mm olarak tespit edilmiştir. 

Çizelge 2. Tane Nemi Değerleri 

Hat Tane Nemi (%) 

H1 15.45 BC 

H2 16.10 ABC 

H3 18.73 A 

H4 15.20 BC 

H5 14.70 C 

H6 17.53 AB 
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H7 14.93 BC 

LSD 2.81 

 

Tane Verimi 

Yapılan varyans analizi sonucunda, hatların tane verimlerine ait değerler 0.01 önem 

seviyesinde önemli bulunmuştur. Mısır hatlarının tane verimlerine ve bitki su stres 

indeksine ait değerler Çizelge 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3’ den görülebileceği gibi mısır hatlarının tane verimlerine ait değerler 

677.50-1202.75 kg/da arasında değişmiş, en yüksek tane verimi değeri bitki su stres 

indeksi değeri düşük çıkan Hat 3’den, en düşük değer ise bitki su stres indeksi yüksek 

çıkan Hat 5’den alınmıştır. Birçok araştırıcı mısır verimini ekimden hasada kadar 

etkileyen bir çok parametre olduğunu bildirmiştir (Kassab et al., 2012; Ali and Shui, 

2009). Dolayısıyla elde edilen bulgular araştırıcıların bildirişleriyle uyumludur. 

 

Çizelge 3. Mısır Hatlarının Tane Verimi Değerleri 

 

Hat Tane Nemi (%) CWSI 

Hat 1 1132.75 AB 0.22 C 

Hat 2 1102.75 AB 0.33 BC 

Hat 3 1202.75 A 0.20 C 

Hat 4 999.00 B 0.51 AB 

Hat 5 677.50 C 0.53 A 

Hat 6 1024.75 AB 0.36 B 

Hat 7 1033.25 AB 0.37 B 

LSD 194.9  

 

Bitki Su Stres İndeksi (CWSI) 

Mısır hatlarının bitki su stres indeksine ait değerler Çizelge 3’de verilmiştir. Çizelge 

3’den görülebileceği gibi CWSI’i en düşük bulunan en yüksek verime sahip olan Hat 

3 ve Hat 1 olarak tespit edilirken, en yüksek verim değeri en düşük çıkan H5 ve H4 

olarak belirlenmiştir. Diğer hatların CWSI’i değerleri ise bu ikisi arasında yer 

almıştır. CWSI değerinin bitkinin türüne, çeşidine, çevre ve iklim koşullarına bağlı 

olarak değiştiği önceki çalışmalarda belirtilmiştir (Alderfasi and and Nielsen 2001; 

Testi et all., 2008). 

Korelasyon analizi 

Ayrıca araştırmada bitki su tüketimi (ETa) ile verim,  bitki su stres indeksi (CWSI)’i 

arasındaki korelasyona da bakılmış ve önemli (p≤0.01) ilişkiler tespit edilmiştir 

(Çizelge 4). İncelenen özellikler arasındaki korelasyon ETa değeri ile verim,  bitki su 

stres indeksi (CWSI), arasındaki ilişkilere ait korelasyon katsayıları (r) sırasıyla 

Cizelge 4'de verilmiştir. Korelasyon katsayılarına bakıldığında tüm bu özellikler 
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arasında istatistik olarak önemli ilişkiler (p≤0.01) olduğu tespit edilmiştir. ETa ile 

verim arasında r=0.7333** gibi yüksek bir artan (pozitif) ilişki bir başka deyişle bitki 

su tüketimi arttıkça verimde artmıştır, bitki su stres indeksi arasında r = -0.5501** 

gibi yüksek bir azalan (negatif) ilişki bir başka deyişle bitki su tüketimi arttıkça bitki 

su stres indeksi değeri azalmıştır. Öte yandan CWSI’i ile verim arasında negatif yönlü 

bir ilişki saptanmıştır. Bir başka deyişle CWSİ’i arttıkça verim azalmıştır. 

Çizelge 4. Bitki su tüketimi ve diğer parametreler arasındaki korelasyon 

 ETa Verim CWSI 

ETa  0.7333** -0.5501** 

Verim 0.7333**  0.7511 ** 

CWSI -0.5581** 0.7511 **  

**p≤ 0.01 It is important within the error limits, Similar letter in the same column are 

not significantly different from each other, Eta; Plant water consumption, CWSI;Crop 

water stress index  

4. Sonuçlar 

Yapılan tek yıllık araştırma sonuçlarına göre, tane verimi bakımından yüksek ve 

düşük bitki su stres indeksine sahip olan H3 ve H1 hatları, denemede kullanılan düşük 

verime ve yüksek bitki su stres indeksine sahip olan H5 ve H4 hatlarına kıyasla 

kuraklığa dayanıklılık çalışmalarında ümit var olarak gözükmekte ve ekonomik olarak 

değerlendirilebilir özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Kısaca araştırma 

sonucunda mısır üretiminin yarı kurak iklim koşullarında karlı ve hastalıklardan ari 

sürdürülebilir bir yetiştiricilik için uygun olduğu kanıtlanmış olup bu benzeri 

çalışmaların uzun yıllar yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.   
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ÖZET 

Sentetik olarak kullanılan ilaçların yan etkilerinden kaçınmak ve ilaçlara karşı bakteriyel 

direnç geliştirilmesi olasılığını azaltmak için doğal kaynaklı terapotik ajan arayışı ile ilgili 

çok fazla araştırma yapılmaktadır. Çok eski dönemlerden beri tıbbi tedavilerde kullanılan 

portakal, karanfil ve defne uçucu yağları üzerine yapılan antimikrobiyal çalışmalara ek 

olarak bu üç uçucu yağ karışımının bakteri ve funguslar üzerindeki antimikrobiyal etki 

alanlarının şimdiye kadar incelenmemesi çalışmamızın özgünlüğünü vurgulamaktadır.  

Elazığ ilinde baharatçılardan portakal, defne ve karanfil uçucu yağları satın alınmış ve her 

birinden 5’ er µL ilave edilerek 10 ve 15 µL’lik terkip oluşturulmuş, oyuk agar yöntemi ile 

antibiyotik duyarlılıkları incelenmiştir. Portakal, defne ve karanfilden oluşan üçlü yağ 

karışımı (PDK) ve portakal ve karanfil (PK), portakal ve defneden (PD) oluşan diğer ikili 

yağ karışımı, portakal uçucu yağı (P) ile kıyaslandığında; bu yağ kombinasyonları insanlar 

da çeşitli hastalık yapan mikroorganizmaları yok etmede sinerjist, indiferens ve antagonist 

etki göstermiştir. Bu kombinasyonların oluşturduğu sinerjist özellik ile bakterisidal ve 

fungisidal etki, indiferens özellik ile bakteriyostatik ve fungustatik etki ortaya çıkmıştır. P 

uçucu yağında bakteri ve fungusları yok etmede 10.3-20.3 mm /etki alanı, PDK’da 9.3-24.3 

mm / etki alanı, PD ve PK uçucu yağında 8.3-16.3 mm / etki alanı ve 9.3-24.3 mm / etki 

alanı gözlenmiştir.  Portakal uçucu yağının sadece tek başına değil defne ve karanfil uçucu 

yağları ile karışımı sonucu hangi patojen mikroorganizma türlerini yok ettiğini gösteren 

veriler bize yan etkileri genelde az, terapotik etkileri uzun süren aromatik bitkilerden elde 

edilen bu uçucu yağ karşımının sinerjist, indiferens etki ile doğal antibiyotik ajanlar olarak 

kullanılabileceğini kanıtlamıştır. Ayrıca bu karışım hastalıkları tedavi etme yolları için 

geliştirilen preparatların içeriklerine de eklenebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Portakal Uçucu Yağı, Karanfil Uçucu Yağı, Defne Uçucu Yağı, Doğal 

Antibiyotik  
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ADDITION TO ORANGE ESSENTIAL OIL WITH CLOVE AND DAPHNE 

ESSENTIAL OIL AS A NATURAL ANTIBIOTIC 

 

ABSTRACT 

Many studies have been conducted on the search for naturally sourced therapeutic agents in 

order to avoid the side effects of synthetically used drugs and also to reduce the possibility of 

developing bacterial resistance against drugs. In addition to antimicrobial studies on orange, 

clove and daphne essential oils used in medical treatments since ancient times, the fact that 

the antimicrobial effects of these three essential oil mixtures on bacteria and fungi have not 

been investigated so far highlights the originality of our study. 

Orange, daphne and clove essential oils were purchased from spice sellers in Elazig 

province, and a composition of 10 and 15 µL was formed by adding 5 µL of each, and 

antibiotic susceptibility was investigated with the well agar method. When compared to 

orange essential oil (P), the triple oil mixture consisting of orange, daphne and clove (PDK) 

and the other double oil mixture consisting of orange and clove (PK), orange and laurel 

(PD); These oil combinations have shown synergistic, indifference and antagonistic effects 

in eliminating disease-causing microorganisms in humans. With the synergistic properties of 

these combinations, bactericidal and fungicidal effect, bacteriostatic and fungistatic effects 

with indifferens properties have emerged. In P essential oil, 10.3-20.3 mm / blocking area 

was observed in destroying bacteria and fungi, 9.3-24.3 mm / blocking area in PDK, 8.3-16.3 

mm / blocking area and 9.3-24.3 mm / blocking area in PD and PK essential oil. The data 

showing which types of pathogenic microorganisms are destroyed by orange essential oil not 

only by itself but also by its mixture with daphne and clove essential oils; us with few side 

effects, therapeutic effects with a long duration, It has proved that this essential oil mixture 

obtained from aromatic plants can be used as natural antibiotic agents with a synergistic, 

indifference effect. In addition, this mixture can be added to the contents of preparations 

developed for ways to treat diseases. 

Keywords: Orange Essential Oil, Clove Essential Oil, Daphne Essential Oil, Natural 

Antibiotic 

 

1. GİRİŞ 

Bitkilerin sahip oldukları antimikrobiyal aktiviteler, alternatif tıp ve doğal tedaviler gibi 

alanların temelini oluşturmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre günümüzde insanların 

%80’inin birinci basamak sağlık hizmeti ihtiyaçları için geleneksel bitkisel tıptan fayda 

sağladıkları bildirilmiştir.  Bitkisel ürünler, insanlara ve çevreye karşı güvensiz kabul edilen 

sentetiklerin aksine, güvenliği simgelemektedir. Bitkilerden elde edilen bazı özler antiseptik, 

antibakteriyel, antimikrobiyal, antifungal, antioksidan, antiviral ve analjezik özelikleri 

nedeniyle yaygın kullanım alanlarına sahiptir. Birçok bitki ve bunlardan elde edilen özler 
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antibiyotiklerin aşırı ve kötüye kullanım oranlarındaki artışı önleyebilmek amacıyla 

araştırılmaktadır (Gülfem ve ark., 2019). 

Günümüzde doğrudan veya dolaylı olarak bitkisel ilaç hammaddesi olarak kullanılan “tıbbi” 

ve “aromatik” bitkiler terimi genellikle birlikte kullanılmaktadır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 

2013) ve bu bitkiler antik çağlardan beri tıbbi tedaviler, gıda koruyucuları ve yiyeceklere 

lezzet verici olarak çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Aromatik bitkiler, “uçucu yağ” (eterik 

yağ) taşıyan diğer adı ile esansiyel yağ (EY); farklı farmakokinetik özellikleri sayesinde ilaç 

kullanımına en iyi alternatif olabilecek ajanlardır Esansiyel yağlar ağırlıklı olarak sağlık, 

tarım, kozmetik ve gıda endüstrisinde çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Esansiyel yağların 

antioksidan, antienflamatuvar, antimikrobiyal, antiviral ve antikarsinojenik gibi çeşitli tıbbi 

etkinliklere sahip oldukları bilinmektedir. Bu nedenle esansiyel yağlar, güvenli ve doğal 

olmaları sayesinde alternatif tıpta ilgi görmeye başlamışlardır (Tülü, 2017). Narenciye uçucu 

yağların, organaoleptik özellikler üzerindeki etkisi ile birlikte, tüketicilerin taleplerini 

karşılama girişimlerinde kullanılan sentetik katkı maddelerinin miktarını azaltmak için gıda 

endüstrisi için yararlı bir alternatif doğal antimikrobiyaller olarak kullanılabileceği ifade 

edilmiştir (Viuda Martos ve ark., 2008).  Citrus essansiyal yağı Dünyada en yayın kullanım 

alanı olan yağlardır. Güvenli (GRAS) olarak kabul edilmektedir (Mecitoğlu Güçbilmez, 

2014). 

Karanfil uçucu yağın kullanımı ilaç endüstride daha sınırlıdır. Bitkinin tomurcuklarından elde 

edilen bitkisel yağ antibakteriyal etkiye sahiptir ve çoğunlukla antiseptik olarak diş 

hekimliğinde kullanılır. Ayrıca, aromatik olarak kullanılan yağ karminatif, stomaşik ve tonik 

etkiye sahip diğer drogların kombinasyonunda yer alarak hafif bir etkiye sahip olduğu 

gözlenmiştir. Zaman zaman antitüsif, ekspektoran ve gastrointestinal sistem hastalıklarında 

kullanılan diğer droglar ile kombine edilebilir. Yan etkileri olarak uygulanan dozlarda 

herhangi bir etkisi olmadığı gözlenmiştir (Aydın, 2019).  

En fazla fenolik miktarına ve en güçlü antioksidan etkiye Lauris nobilis (defne) esansiyel 

yağının sahip olduğu yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir (Mecitoğlu Güçbilmez, 2014). 

Defne yapraklarının antibakteriyel, terletici, ağrı kesici, antiseptik ve mide rahatsızlıklarını 

giderici, diyabeti tedavi edici, migreni önleyici, halsizlik, hazımsızlık, romatizma ve 

uykusuzluk hastalıklarına iyi geldiği değişik araştırmalarla ortaya konmuştur (Karık ve ark., 

2015). 

Antibiyotik çağının başlarında tek antibiyotik kullanımının başarısız olduğu bazı durumlarda 

antibiyotik kombinasyonları ampirik olarak kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Böylece, antibiyotik kombinasyonlarının dirençli mikroorganizmayı inhibe etmek/öldürmek 

için kabul edilebilir non-toksik konsantrasyonlarda kullanımı ile büyük bir tedavi olanağı 

doğmuştur. Kombine antibiyotik tedavisinde antibiyotikler birbirleri ile 4 farklı şekilde 

etkileşirler. Bunlar sinerjist, antagonist, additif ve indifferens etkileşimlerdir. Sinerjist etkide; 

kombinasyonu oluşturan antibiyotiklerin birlikte etkisi, her bir antibiyotiğin tek başına 

kullanımı ile oluşan etkisinden oldukça önemli miktarda artmıştır. Pozitif bir etkileşimdir. 
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Antagonist etkide; denenen ilaçların birlikte etkisi, her bir ilacın tek başına kullanımı 

sonucunda oluşan etkiden önemli ölçüde azalmıştır. Negatif bir etkileşimdir. Additif etki, 

birlikte kullanılan antibiyotiklerin etkisi ayrı ayrı etkilerinin toplamı olarak belirtilir. Kısmi 

sinerjiyi gösterir. İndifferens etkide ise ilaçların bir arada etkisi, daha etkili olan diğerinin tek 

başına yaptığı etki kadardır (Aktaş, 2014). 

Tedavi güçlükleri ile baş edebilmek için, alternatif bitkisel tedavi uygulamalarında 

kombinasyon, kullanımlarının ilişkin bilimsel çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmada yan etkileri genelde az, terapotik etkileri uzun süren aromatik bitkilerden elde 

edilen uçucu yağların sadece tek başına değil karışımlarınında doğal antibiyotik olarak 

kullanılabilecek en iyi alternatif ajanlar olduğunu vurgulamaktadır. 

 

2. ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIK TESTİ 

2.1. Uçucu Yağ Kombinasyon Hazırlanışı 

Çalışmada Elazığ ilin de baharatçılardan portakal (P),  defne (D) ve karanfil (K) uçucu yağları 

atın alınmış ve her birinden 5’ er µL eklenerek 10 µL’lik ikili (portakal ve defne; PD, portakal 

ve karanfil;PK) ve 15 µL’lik üçlü kombinasyonları (portakal, defne ve karanfil: PDK) 

oluşturularak oyuk agar yöntemi ile antimikrobiyal etkileri incelenmiştir. 

 

2.1.1. Kullanılan Suşlar  

Çalışmada, bakteri suşları olarak; Staphylococcus aureus COWAN 1, Bacillus megaterium 

DSM 32, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniea FMC 5 maya ve dermatofit 

fungus suşları olarak; Candida albicans FMC 17, Candida glabrata ATCC 66032 mayaları, 

Trichophyton sp., Epidermophyton sp., kullanılmıştır. 

 

2.2. Oyuk Agar Yöntemi 

Erlenmayerde steril edilen ve 45-50 °C’ye kadar soğutulan Müller Hinton Agar, soğutulan 

Müller Hinton Agar, Sabouraud Dextrose Agar ve Patato Dextrose Agara önceden hazırlanan 

bakteri, fungus ve mayaların buyyondaki kültürü Mc Farland bulanıklık ayarı ile ℅1 oranında 

aşılanarak (10
6 

bakteri/ml, 10
4 

maya/ml, 10
4
 fungus/ml) iyice çalkalandıktan sonra 9 cm 

çapındaki steril petri kutularına 15’er ml konulmuş ve besiyerinin homojen bir şekilde 

dağılması sağlanmıştır (Erecevit ve Kırbağ, 2013). 

Katılaşan agar üzerine, oyuklar açılmış ve üzerlerin 1ml besiyeri bırakılmıştır. Daha sonra 10 

µL’lik PD ve PK ikili uçucu yağ kombinasyonu, 15 PDK µL’lik üçlü uçucu yağ 

kombinasyonu eklenmiştir 
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2.3. İstatiksel Analiz 

İstatistiksel analiz için SPSS yazılımı kullanılmıştır (SPSS Inc., Chicago IL). Sonuçlar 

varyans analizi (ANOVA) ile elde edildi ve en az anlamlı fark (LSD) testleri ortalama ± 

standart sapma olarak verilmiştir.  

PDK, PD, PK uçucu yağ kombinasyonları ve kontrol grupları (P uçucuyağı ve  Standart 

antibiyotik) arasındaki farklar için p < 0.0001; cd, p <0.001: d, kullanılmıştır. P <0.0001 ve p 

<0.001 oldukça anlamlı ve anlamlı olarak kabul edildi. 

 

3. BULGULAR  

Tablo 1. de mikroorganizmaların gelişimi üzerinde portakal yağına ilave edilen karanfil ve 

defne uçucu yağlarından oluşan kombinasyonların bakterisidal ve fungisidal etkileri 

gösterilmiştir. Standart antibiyotikler ile bu karışımlar kıyaslandığında bazı 

mikroorganizmalar üzerinde farklı etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bu farklı etki 

kombinasyonların antimikrobiyal etkileşimlerinden ve kullanılan miktarın aynı olmamasının 

sonucudur.  

Portakal uçucu yağı (P) E. coli üzerinde 12 mm’ lik bir inhibisyon alanı oluştururken PK ikili 

uçucu yağ kombinasyonu 17 mm inhibisyon alanı oluşturmuştur. Bu verilere göre karanfil 

uçucu yağı ile indiferens etki yaptığını göstermektedir.  PD ikili yağ kombinasyonunun 

herhangi bir aktivite göstermemesi ancak PDK üçlü kombine uçucu yağının 24 mm’lik 

oldukça anlamlı bir inhibisyon zonu göstermeside defne yağı ile portakal yağının sinerjist etki 

göstermesinden kaynaklı olduğudur. Aynı zamanda sinerjist etki ile E. coli üzerinde 

bakterisidal özellik gösterdiğininde kanıtı olmuştur  

P uçucu yağı S. aureus baktersinin gelişimi üzerine 10 mm’ lik bir inhibisyon alanı 

oluşturmuştur. PK kombinasyonu 13 mm inhbisyon alanı oluşturmuştur. Elde edilen bu sonuç 

karanfil yağının etkisinden dolayı indiferens özellik göstermektedir. İndiferens özellik ile 

bakterisidal etki görülmüştür.  PD ve PDK kombinasyonlarının 11 mm’ lik inhibisyon alanı 

göstermeside yine indiferens özelliğinin belirtisidir.  

B. megaterium gelişimini P uçucu yağı ve PDK üçlü kombinasyonu 13 mm’ lik inhibisyon 

alanı ile engellemiş olması etkili olan portakal yağının tek başına yaptığı etki kadar PDK 

kombinasyonun da indiferens etki göstermesidir. PK ve PD uçucu yağlarının zon (alan) 

oluşturmaması ise P ile D ve P ile K yağının antagonist etki göstermesinden dolayıdır. 

K. pneumoniae bakterisinin gelişimini P uçucu yağı 12 mm’lik inhibisyon alanı ile engellemiş 

olması ve PDK üçlü ve PD ikili kombinasyonunda herhangi bir zon olmaması ve PK ‘da ise 

zonun 9 mm ye düşmesi K ve D nin P ile antagonist etki yapması sonucudur. Böylece PK’nın 

bu mikroorganizma çoğalması üzerinde bakteriyostatik özellik gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 48



C. albicans gelişimini P ve PDK üçlü kombinasyonunun 15 mm’ lik inhibisyon alanı ile 

engellemiş olması etkili olan portakal yağının tek başına yaptığı etki kadar PDK ‘da 

indiferens etki göstermesidir. PK ve PD yağlarının 16 mm ve 18 mm zon oluşturması ise P ile 

D ve P ile K yağının sinerjist etki göstermesinden dolayıdır. Sonuçlara göre PK ve PD uçucu 

yağ kombinasyonları C. albicans üzerinde fungisidal özellik göstermiştir.  

 

Tablo 1. Mikroorganizmalar Üzerinde Portakal yağına ilave edilen Karanfil ve Defne 

Uçucu Yağların Antimikrobiyal Etkisi 

MİKROORGANİZMA 

TÜRLERİ 

P PD PK PDK STANDART 

ANTİBİYOTİK 

E. coli 12.3±0.3
d
 - 17.3±0.3

d
 24.3±0.3

d
 11.33±0.6* 

S. aureus 10.3±0.3
d
 11.33±0.3

d 
13.3±0.3

d 
11±0.3

d
 9.66±0.3* 

B. megaterium 13.3±0.3
d
 - -

 
13±0.3

d
 11.33±0.6* 

K. pneumoniae 12.3±0.3
d
 - 9.3±0.3

d 
- 18.66±0.3* 

C. albicans 15.3±0.3
d
 16.33±0.3

d 
18.0±0.3

d 
15.3±0.3

d
 11.33±±0.6* 

C. glabrata 20.3±0.3
d 

8.3±0.3
d 

12.3±0.3
d 

8.3±0.3
d
 8. 66±0.6** 

Epidermophyton sp. 20.3±0.3
d 

-
 

11.3±0.3
d 

15.3±0.3
d
 9.33±±0.33** 

Trichophyton sp. 18.3±0.3
d - 

24.3±0.3
d 

9.3±0.3
d
 9.66±0.33** 

PD: portakal ve defne yağından 5’ er uL eklenerek 10 uL’lik kombinasyonu, PK: portakal ve   

karanfil uçucu yağından 5’ er uL eklenerek 10 uL’lik kombinasyonu, PDK: portakal, defne ve 

karanfil esansiyel yağlarından 5’ er uL eklenerek 15 uL’lik kombinasyonu kombinasyonu, 

Pozitif kontrol (SA); ampicillin sulbactam (*) and mikostatin (**) (20µg/disc and 120 µL), 

Negatif kontrol; P. İnhibisyon zonu> 15 mm (çok anlamlı etki p<0.0001; cd), 15 – 10 mm 

(anlamlı etki; p<0.001;d), Zon yok (-). 

Epidermophyton sp. dermatofit fungusunun gelişimini P uçucu yağı tarafından 20 mm’ lik 

inhibisyon alanı ile engellenmiş olması PDK üçlü kombinasyonu ile 15 mm’ lik inhibisyon 

alanının meydana gelmesi P, D ve K uçucu yağının bu mikroorganizma üzerinde antagonist 

etki göstermesinin sonucudur. 

Trichophyton sp. gelişimini P’ nin 18 mm’ lik inhibisyon alanı ve PK’ nın 24 mm inhibisyonu 

ile engellemiş olması sinerjistik ya da indiferens, PD’ nin zon oluşturmaması ve PDK’ nın 9 

mm inhibisyon alanı oluşturması negatif yani anatagonistik etkinin varlığındandır. 

Citrus yağları GRAS olarak kabul edilmekte ve gıdalarda kullanılmakta olup, direkt yağ 

olarak ya da buhar formunda mayalar, küfler, gıdada bozulmaya yol açan bakteriler yanında, 

hem Gram-pozitiflere hem de Gram-negatiflere karşı da inhibisyon etkisinin olduğunu ifade 

eden çalışma ile bizim çalışmamızdaki portakal uçucu yağının test edilen mikroorganizmalar 
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üzerinde gösterdiği inhibisyon etkisi ile uyumludur  Yine yapılan bir çalışmada Limon, 

portakal, bergamut esansiyel yağlarının, disk difüzyon yöntemi kullanılarak Listeria 

monocytogenes, S. aureus, Bacillus cereus, E. coli O ve Campylobacter jejuni’ye karşı 

antimikrobiyal etkilerine bakılmış; sonuçlar citrus esansiyel yağlarının, gıda zehirlenmelerine 

en yaygın sebep olan bakterilerin gelişimini engellediği görülmüştür (Mecit oğlu Güçbilmez). 

Tatlı portakal bingtang (Citrus sinensis Osbeck) uçucu yağının antimikrobiyal aktivitesi 

üzerine yapılan bir çalışmada, en yüksek antibakteriyel aktivitenin, 23.37 mm'lik inhibisyon 

bölgesi ile S. aureus'a karşı olduğu gözlemlenmiştir. Uçucu yağın B. subtilis ve E. coli'ye karşı 

inhibisyon bölgeleri sırasıyla 18.89 mm ve 17.21 mm olarak tespit edilmiştir (Tao ve ark., 

2009). Bizim sonuçlarımız ile kıyaslandığında P uçucu yağının bu mikroorganizmalarda etki 

göstermiş ancak inhibisyon alanı daha düşüktür. İnhibisyon alanının düşük seviyede 

olmasının kullanılan portakal uçucu yağının türü ve dozajının farklı olmasından kaynaklı 

olabileceği düşüncesindeyiz.  

Başka bir çalışmada Citrus maxima Burm, ve Citrus sinensis (L.) Osbeck esensiyel 

yağlarının'larının ve bunların kombinasyonunun Aspergillus flavus gelişimine karşı sırası ile; 

48.1%, 46.2% and 44.0% oarnında etki göstermiştir. Sonuçlar bu iki esansiyel yağın ve 

kombinasyonunun antimikrobiyal özellik gösterdiğini kanıtlamıştır (Singh ve ark., 2010).  

Turunçgillerden elde edilen esansiyel yağ 'ların ve ayrı ayrı bileşenlerinin maya ve küflere 

karşı yaygın olarak antimikrobiyal aktivite gösterdiği ifade edilmiştir (Espina ve ark., 2011). 

Citrus sinensis’ in C vitamini, folik asit ve lif bakımından zengindirler; bunlar dejeneratif 

süreçlerin önlenmesine, özellikle kanserin ve ayrıca kardiyo ve serebro-vasküler hastalıkların 

görülme sıklığını ve ölüm oranını azaltmaya katkıda bulunduğu yapılan bir çalışma ile ifade 

edilmiştir (Olabanji ve ark., 2016). 

Portakal kabuğunun esansiyel yağının antimikrobiyal aktivitesi üzerine yapılan bir S. aureus, 

Listeria monocytogens and Pseudomonas aeruginosa üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir 

(Geraci ve ark., 2017). 

Portakal bitkisinden elde edilen uçucu yağlar ve özler son zamanlarda yapılan çalışmalar ile 

büyük bir popülerlik ve bilimsel ilgi kazanmıştır (Amandeep ve ark., 2009; Velazquez-Nunez 

ve ark., 2013; Olabanji ve ark., 2016; Dikmetaş ve ark., 2019). Ancak bu esans yağın farklı 

uçucu yağlar ile antibiyotik kombinasyonu üzerine çalışma yoktur.  

Karanfil üzerine yapılan bir çalışmada işlenmemiş drogun %95’lik etanol ekstresinin S. 

aureus’u, toz haline getirilmiş drogun üreme ortamına %1-3 (a/a) konsantrasyonunda 

eklendiği Yersinia enterolitica’yı, sulu ekstresinin Bacillus subtilis’i, kloform ekstresinin 

Cladosporium werneckii’yi inhibe etiği gözlenmiştir (Aydın, 2019) 

Ayrıca okaliptus, tea tree, biberiye, nane, gül, karanfil, limon, kekik, çam, fesleğen 

bitkilerinden elde edilen uçucu yağların farklı E. coli O157:H7 suşlarına karşı gösterdikleri 

antimikrobiyal aktivite ile ilgili çalışmada en yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahip uçucu 

yağın karanfil yağı olduğu ifade edilmiştir (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2013). 
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Yapılan birçok çalışmada defne uçucu yağının antibakteriyal ve antifungal etkilerinin olduğu 

tespit edilmiştir (Dahak ve ark., 2014 ve  El ve ark., 2014).  

Karanfil ve defne uçucu yağının antimikrobiyal etkisinin olduğunu ifade eden çalışmalar elde 

edilen verilerin doğru olduğunuda kanıtlamaktadır.  

 

4. SONUÇ  

P uçucu yağı D ve K ile üçlü kombinasyon oluşturunca E. coli, B. megaterium, C. albicans, 

Epidermophyton sp. üzerinde pozitif anlamda yani indeferens ve sinerjist etki gösterdiği fakat 

S. aureus, K. pneumoniae, C. glabrata ve Trichophyton sp. de antagonist etki yaptığı 

görülmüştür. 

P yağı PK ikili kombinasyonu ile kıyaslandığında; E. coli, C. albicans, S. aureus, ve 

Trichophyton sp. de sinerjist etki göstermiştir. Ancak K. pneumoniae, B. megaterium, C. 

glabrata’ da antagonist etki göstermiştir.  

P yağı PD ikili kombinasyonu ile kıyaslandığında ise tüm mikroorganizmalarda antagonist 

etki yapmıştır.  Sonuç olarak, hastalıklara neden olan bakteri ve funguslar arasında 

antimikrobiyal direnç gelişimi ile ilgili artan olumsuzluklar nedeniyle, bu doğal antibiyotik 

kombinasyonlarının gösterdiği etkileşimler alternatif bir strateji olma potansiyelini 

taşımaktadır.  
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ÖZET 

Sade yağ, çeşitli hayvan türlerinden elde edilen süt, krema veya tereyağından farklı yöntemler 

kullanılarak, su ve yağsız katı maddelerin çıkarılmasıyla elde edilen, raf ömrü diğer yağlara 

göre uzun olan ürün şeklinde tanımlanmaktadır. Sade yağın yerel olarak üretiminde 

farklılıklar olduğu için bileşiminde ve isimlendirilmesinde de farklılıklar bulunmaktadır Sade 

yağın farklı isimlerinden bazıları temiz yağ, Hint yağı, Hint ghee ve susuz süt yağı 

şeklindedir. Sade yağ ilk olarak Hindistan’da üretilmiştir ve bu bölgede uzun yıllardır hem 

kutsal ayinlerde hem de yemek hazırlamada kullanılmıştır. Ayurvedik tıp sisteminde ise sade 

yağ en iyi yağ olarak kabul görmektedir ve nörolojik sağlığı koruyucu, deri hastalıklarını ve 

alerjik hastalıkları tedavi edici olarak bitkisel karışımlarda kullanılmaktadır. Sade yağ, 

doymuş ve doymamış yağ asitlerini içermektedir. Kolestrol içeriğinin ise %0.3-0.4 olduğu 

belirtilmektedir. Sade yağın yapısında aynı zamanda  lutein, A vitamini, E vitamini, 

ubikinonlar ve konjuge linoleik asit (CLA) de bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda sade 

yağın sağlık için olumlu etki gösterdiği vurgulanmakta, bu çalışmalarda sade yağ yapısında 

bulunan konjuge linoleik asitin (CLA), prostaglandin, lökotrien ve interlökin gibi inflamatuar 

mediyatörlerin oluşumunu azalttığı gösterilmiştir. Sade yağın hipokolestrolemik ve 

antikanserojen etkilere sahip olduğunu ve yara iyileşmesine olumlu etki yaptığını gösteren 

çalışmalar da mevcuttur. Sade yağın fonksiyonel özellikleri ve sağlık üzerindeki etkisinin 

netleşmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Bu derlemede sade 

yağın, tarihçesi, kullanım alanları, üretim yöntemleri, bileşimi, lezzetini oluşturan bileşikler, 

raf ömrü ve fonksiyonel özellikleri ele alınmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Sade yağ, fonksiyonel gıda, sağlık 
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FUNCTIONAL PROPERTIES OF GHEE 

 

ABSTRACT 

Ghee is defined as the product obtained from the removal of water and lean solids by using 

different methods from milk, cream or butter obtained from various animal species and 

having a longer shelf life than other oils. Ghee was first produced in India and has been used 

in this region for many years, both in the sacramental rituals and in cooking. In the Ayurvedic 

medical system, ghee is considered to be the best fat and is used in herbal mixtures as a 

treatment for neurological health, skin diseases and allergic diseases. Some of the studies 

indicate that ghee has a positive effect on health. Conjugated linoleic acid (CLA) in the ghee 

structure reduces the formation of inflammatory mediators such as prostaglandin, leukotriene 

and interleukin. Ghee has hypocolestrolemic and anticarcinogenic effects and has a positive 

effect on wound healing. It is stated that more studies are needed to clarify the effect of ghee 

on health. In this review, ghee's history, usage areas, production methods, composition, flavor 

components, shelf life, functional properties and health effects are discussed. 

Keywords: Ghee, functional food, health effect 
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ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı akademik ve idari personelin fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi 

arasindaki farkları ve bu parametreler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gönüllülük 

prensibine göre toplam 212 (79 kadın, 133 erkek) genç erişkine IPAQ kısa form uluslararası 

fiziksel aktivite anketi ve SF-36 yaşam kalitesi anketi uygulanmıştır. Veriler SPSS 23.0 

(Statistical Package for the Social Sciences 23.0) programı ile analiz edilmiştir. Tüm testler 

için anlamlılık düzeyi (p<.05) olarak alınmıştır. Yapılan normallik testi sonucunda verilerin 

normal dağıldığı tespit edilmiş, bunun sonucunda yapılan  Ki-kare testi sonucuna göre 

akademik ve idari personelin  statülerine göre fiziksel aktivite düzeyleri arasında, medeni 

duruma göre fiziksel aktivite düzeyleri arasında ve yaş gruplarına göre fiziksel aktivite 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yapılan ANOVA (Tek Yönlü Varyans 

Analizi ) testi sonuçlarına göre akademik personelin idari personele göre fiziksel işlev , 

fiziksel rol , ağrı , genel sağlık algısı , sosyal işlev  ve mental sağlık skorunda anlamlı bir 

derecede daha yüksek puanlar aldığı tespit edilmiştir.Yaş gruplarına göre  ve fiziksel aktivite 

düzeylerine göre yaşam kalitesinin tüm alt başlıklarının skorlarında anlamlı derecede bir 

farklılık bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda akademik personelin idari personelden, 

bekar bireylerin evli bireylerden, yaş gruplarına göre de daha genç bireylerin fiziksel olarak 

daha aktif olduğu tespit edilmiştir. Akademik personel idari personele göre, yaş gruplarına 

göre de daha genç bireyler daha yüksek yaşam kalitesi skoru almışlardır. Fiziksel aktivitesi 

daha yüksek olan bireylerin daha yüksek yaşam kalitesine sahip oldukları tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Akademik Personel, Fiziksel Aktivite, İdari Personel, Yaşam Kalitesi. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the differences between academic and administrative 

staff's physical activity level and quality of life and the relationship between these parameters.  

IPAQ short form international physical activity questionnaire and SF-36 quality of life 

questionnaire were applied to a total of 212 young adults (79 women, 133 men) according to 

the voluntary principle. The data were analyzed using the SPSS 23.0 (Statistical Package for 

the Social Sciences 23.0) program. The significance level was taken as (p <.05) for all tests.  
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As a result of the normality test, it was determined that the data were distributed normally, 

and according to the result of the Chi-square test, a significant difference was found between 

the physical activity levels according to the status of academic and administrative staff, 

between the physical activity levels according to the marital status and between the physical 

activity levels according to age groups.According to the results of the ANOVA (One-Way 

Analysis of Variance) test, it was determined that academic staff scored significantly higher in 

physical function, physical role, pain, general health perception, social function and mental 

health score than administrative staff. A significant difference was found in the scores of all 

subtitles of quality of life according to age groups and physical activity levels. As a result of 

the analysis, it was determined that academic staff were more physically active than 

administrative staff, single individuals than married individuals, and younger individuals 

compared to age groups. Younger individuals obtained higher quality of life scores than 

academic staff and administrative staff. It has been found that individuals with higher physical 

activity have a higher quality of life. 

Key Words: Academical personal,  Physical Activity,  Administrative Staff,  Life quality 

          

GİRİŞ 

İnsanoğlu asırlardır sağlıklı olmak, sağlıklı bir şekilde yaşlanmak, canlı ve pozitif bir yaşam 

sürdürmek  için çeşitli araştırmalar yapmıştır. Doğumla başlayıp ölümle biten biyolojik 

süreçte yaşam kalitesini yükseltmek, psikolojik ve fiziksel olumsuzluklara karşı dirençli 

olmak, doğru beslenmek ve fiziksel açıdan hareketli olmak gibi elimizde olan faktörleri 

kontrol altına alarak, sağlıklı ve uzun yaşamın sırrına sahip olmak istenilmiştir 

(Zorba,2010B).  Endüstri devriminden sonra  insanlar yoğun bir şekilde  kırsal kesimden 

şehirlere göç etmeye başlamış ve o günden bu güne kadar inanılmaz bir hızla gelişen teknoloji 

yüzünden bireylerin yaşam koşulları çok fazla değişmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde 

otomobiller ve toplu taşıma araçları, bisiklet  ve yürüyüşün yerini almış, çok katlı yapılar ve 

asansör kullanımı merdiveni ortadan kaldırmış, hızlı tempoda iş hayatı ve zamanın kısıtlı 

olması beslenme alışkanlıklarını değiştirmiş, bunların sonucu olarak da günlük hayattaki 

rahatlık ve konfor insanları  fiziksel aktivite açısından tembelleştirmiştir
 
(USDHHS, 2000). 

Fiziksel aktivite (FA) hayatımızın tüm dönemlerinde psikolojik ve fiziksel sağlığı olumlu 

yönde  etkilemektedir
 
(Arabacı ve Çankaya, 2007;WHO, 2000). Fiziksel aktivite, fizyolojik, 

metabolik, psikolojik parametreleri geliştirerek, birçok kronik hastalık ve erken mortalite 

riskini azaltır, kemik, kas ve eklem sağlığını sürdürmeye katkı sağlar
 
(Heyward, 2006).   

Dünya Sağlık Örgütü  verilerine göre fiziksel hareketsizlik, küresel ölüm nedenleri arasında 

dördüncü önemli risk faktörü olarak saptanmıştır. Fiziksel hareketsizliğin göğüs ve kolon 

kanserlerinin % 21-25'inin, tip 2 diyabet hastalığının % 27'sinin ve iskemik kalp hastalığının 

% 30'unun ana nedeni olduğu kabul gören bir tahmindir (WHO, 2018).
 
Fiziksel aktivitenin 

yararları ve önemi, yetersizliğinde ortaya çıkan sağlık sorunları düşünüldüğünde, daha sağlıklı 

bireyler ve  toplumlar için bireylerin en uygun düzeyde fiziksel aktiviteye teşvik edilmeleri 
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adeta zorunluluktur. Yaşam süresinin uzatılması ve kaliteli yaşam için bunun gerekliliği 

tartışılamaz bir gerçektir
 
(Yüksel, 2001). Fiziksel aktivite düzeyine bağlı olarak kişinin sağlık 

durumunu belirlemede objektif göstergelerin yanı sıra, kendi sağlık durumunu nasıl 

algıladığını yansıtan “yaşam kalitesi” kavramı da önemli bir kriterdir. Yaşam kalitesi 

kavramı, günlük faaliyetleri yürütebilme yeteneğini temsil etmenin yanı sıra  kişinin hayattan 

ve kişisel iyilik halinden aldığı doyumu da ifade eder
 
(Schumacher ve ark.,1991). Bu 

araştırma Iğdır Üniversitesi akademik ve idari personeline, akademik personelin girdikleri 

dersler nedeniyle sürekli oturarak çalışan idari personele göre fiziksel aktivite düzeylerinin 

daha farklı olacağı ve buna paralel olarak yaşam kalitelerinin daha yüksek olabileceği 

fikrinden yola çıkılarak, yapılmıştır.  

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma 2019-2020 yılı içerisinde Iğdır Üniversitesi personellerinden gönüllü olarak 

katılanlar ile yapılmıştır. Çalışmaya 118 akademik personel (74 erkek, 44 kadın), 94 idari 

personel(59 erkek,35 kadın) katılmıştır. Tüm katılımcılara 8 sorudan oluşan genel bilgi formu 

doldurtulmuştur. Araştırmanın fiziksel aktivite değişkeni ile ilgili verileri Uluslararası 

Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi Kısa Formu (IPAQ Short Form - International 

Physical Activity Questionnaire Short Form)  ile toplanmıştır. Katılımcıların yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesinde ‘Kısa Form 36 (KF36) Yaşam Kalitesi Ölçeği’ uygulanmıştır. Tüm veri 

toplama araçları yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. 

IPAQ Kısa Form 

 (IPAQ) 15-65 yaş aralığındaki katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek amacıyla 

geliştirilmiştir (Craig ve ark., 2003). IPAQ, uluslararası arenada günlük olarak yapılan fiziksel 

aktiviteyi bireysel raporlara dayanarak fiziksel aktivite düzeyi hakkında geçerli ve 

karşılaştırılabilir bilgi elde etmek amacıyla geliştirilmiştir. IPAQ geliştirme çalışmaları 1998 

yılında Cenevre’ de başlamıştır ve bunu 12 ülkede yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

izlemiştir. Sonuçlar ölçeğin toplumda fiziksel aktiviteye katılma yaygınlığını 

gösterebileceğini ve bu amaçla ölçeğin birçok farklı kültür  ve ortamda uygulanabileceğini 

düşündürmüştür 
 

(Tekkanat, 2008). Türkiye’ de Öztürk tarafından 2005 yılında 

üniversitelerde eğitim-öğretim gören öğrencilerde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış 

ve bu çalışmada da bu form kullanılmıştır.  

Kısa Form 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği  

Ölçek 1992’de Ware ve Sherbourne tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve 

güvenirliği ise Koçyiğit ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Toplam 36 maddeden oluşan ve 

bu maddelerde 8 farklı boyutun ele alındığı bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Bu 8 farklı 

boyut; 1. Fiziksel fonksiyon; 10 madde 2. Sosyal fonksiyon; 2 madde 3. Fiziksel sorunlara 

bağlı rol kısıtlılıkları; 4 madde 4. Emosyonel sorunlara bağlı rol kısıtlılıkları; 3 madde 5. 

Mental sağlık; 5 madde 6. Enerji/Vitalite; 4 madde 7. Ağrı; 2 madde 8. Sağlığın genel 

algılanması; 5 madde Ölçeğin ikinci sorusu hariç diğer sorular hastaların son dört hafta 

içindeki durumlarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yaparken, 2. soru katılımcıların 
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son 1 yılda sağlıkta olan genel değişim algısını ele almaktadır. Ölçeğin 4. ve 5. soruları 

evet/hayır şeklinde cevaplanırken, diğer sağlık maddeleri Likert tipi derecelendirme ile ölçüm 

yapmaktadır. Alt ölçekler sağlığı 0-100 arasında değerlendirirken; 100 puan sağlık 

durumunun iyiliğini, 0 puan ise sağlığın kötü olduğunu göstermektedir. 

İSTATİSTİKSEL ANALİZ 

İstatistiksel analizler SPSS programında yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde;  tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerden; frekans (n), ortalama ± standart 

sapma kullanılmış, istatistiksel anlamlılıklar için  ki-kare testi,bağımsız t testi ve ANOVA 

testi uygulanmıştır. ANOVA testi sonucunda bulunan anlamlı farklılıkların nereden 

kaynaklandığını bulmak için Tukey Post-hoc testi yapılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1 . Akademik ve idari personelin statülerine göre fiziksel aktivite düzeyleri 

 

 

fiziksel 

Toplam inaktif minimal aktif çok aktif 

meslek akademik sayı 10 70 38 118 

%   8,5% 59,3% 32,2% 100,0% 

idari sayı 12 71 11 94 

%  12,8% 75,5% 11,7% 100,0% 

Toplam sayı 22 141 49 212 

%  10,4% 66,5% 23,1% 100,0% 

X
2
 = 12.510 ,df = 2 , p = ,002 

 

Tablo 1 incelendiğinde; bireylerin genel olarak fiziksel aktivite düzeylerinin sırasıyla % 

10,4’ünün “inaktif”, % 66.5’inin “minimal aktif” ve % 23.1’inin “Aktif olmadığı” tespit 

edilmiştir. Statülere göre inceleme yapıldığında ise, akademik personelin  % 8.5’i “inaktif”, % 

59,3’ü “minimal aktif” ve % 32,2’si “çok aktif” fiziksel aktivite düzeyine sahip iken bu oran 

idari personelde % 12,8'i “inaktif”, % 75,5'i “minimal aktif” ve % 11,7'si “çok aktif ” olarak 

saptanmıştır. Statüye göre fiziksel aktivite düzeylerinde görülen farklılık istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0.01). 

Cinsiyete ve fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkinin saptanması için ki-kare testi 

uygulanmış ve istatistiksel bir fark bulunamamıştır.( X
2
 = ,859 ,df = 2 , p = ,651) 

Medeni durum ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması için ki-kare testi 

uygulanmıştır. 

 

Tablo 1. medeni duruma göre fiziksel aktivite düzeyleri 

 

 

fiziksel 

Toplam inaktif minimal aktif çok aktif 

Medeni evli sayı 18 98 25 141 
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%  12,8% 69,5% 17,7% 100,0% 

bekar sayı 4 43 24 71 

%  5,6% 60,6% 33,8% 100,0% 

Toplam sayı 22 141 49 212 

%  10,4% 66,5% 23,1% 100,0% 

X
2
 = 8.160 ,df = 2 , p = ,017 

 

Tablo 2 incelendiğinde; medeni duruma göre inceleme yapıldığında , evlilerin % 12,8’i 

“inaktif”, % 69,5’i “minimal aktif” ve % 17,7’si “çok aktif” fiziksel aktivite düzeyine sahip 

iken bu oran bekarlarda  % 5,6'sı “inaktif”, % 60,6'sı “minimal aktif” ve % 33,8'i “çok aktif ” 

olarak saptanmıştır. Medeni duruma göre  göre fiziksel aktivite düzeylerinde görülen farklılık 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Yaş gruplarına göre  fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması için ki-kare 

testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 2. yaş gruplarına göre fiziksel aktivite düzeyleri 

 

 

fiziksel 

Toplam inaktif minimal aktif çok aktif 

yas 20-29 sayı 1 27 27 55 

% 1,8% 49,1% 49,1% 100,0% 

30-39 sayı 5 67 21 93 

%  5,4% 72,0% 22,6% 100,0% 

40 ve üzeri sayı 16 47 1 64 

% 25,0% 73,4% 1,6% 100,0% 

Total sayı 22 141 49 212 

%  10,4% 66,5% 23,1% 100,0% 

X
2
 = 51.64 ,df = 4 , p = ,000 

 

Tablo 3 incelendiğinde; yaş gruplarına  göre inceleme yapıldığında , 20-30 yaş arası bireylerin  

% 1,8’i “inaktif”, % 49,1’i “minimal aktif” ve % 49,1’i “çok aktif”, 30-39 yaş arası bireylerin  

% 5,4'ü “inaktif”, % 72,0'ı “minimal aktif” ve % 22,6'sı “çok aktif ” fiziksel aktivite düzeyine 

sahip iken , 40 ve üzeri yaşlardaki bireylerin 25,0’ı “inaktif”, % 73,4’ü “minimal aktif” ve % 

1,6’sı “çok aktif” olarak saptanmıştır. Yaş gruplarına  göre fiziksel aktivite düzeylerinde 

görülen farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01). 

Vücut kütle indeksi ve  fiziksel aktivite düzeyi arasındaki ilişkinin saptanması için ki-kare 

testi uygulanmış ve istatistiki bir fark bulunamamıştır.( X
2
 = 4,897 ,df = 2 , p = ,086) 

Statü ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin saptanması için bağımsız t testi uygulanmıştır. 

 

Tablo 3. akademik ve idari kadrodaki bireylerin statülerine göre yaşam kalitesi skorları 
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 meslek N ortalama Standart sapma 

FISLEVSKOR akademik 118 68,56 14,546 

idari 94 60,48 16,446 

FROLSKOR akademik 118 62,71 36,943 

idari 94 47,34 34,871 

AGRISKOR akademik 118 56,64 19,075 

idari 94 48,21 15,345 

GSASKOR akademik 118 61,38 19,098 

idari 94 48,18 17,769 

YASAMSKOR akademik 118 59,07 14,935 

idari 94 52,45 19,603 

SOSYALSKOR akademik 118 60,17 17,059 

idari 94 48,27 17,544 

MROLSKOR akademik 118 60,73 38,151 

idari 94 46,10 38,832 

MSAGLIKSKOR akademik 118 59,12 13,917 

idari 94 52,09 17,361 

 

Analiz sonucunda akademik personel idari personele göre fiziksel işlev  (t(210) = 3.79 ,p <.05  

M=68.56 SD=14.54) , fiziksel rol (t(210) = 3.08 ,p <.05  M=62.71 SD=36.94) , ağrı (t(210) = 3.48 

,p <.05  M=56.64 SD=19.07) , genel sağlık algısı (t(210) = 5.15 ,p <.05  M=61.38 SD=19.09) , 

sosyal işlev  (t(210) = 4.98 ,p <.05  M=60.17 SD=17.05) ve mental sağlık skorunda (t(210) = 3.27 

,p <.05  M=59.12 SD=13.91) anlamlı bir şekilde daha yüksek puanlar almış, yaşamsallık ve 

mental rol skorları açısından iki grup arasında istatistiksel bir fark bulunamamıştır. 

Yaş gruplarına göre alınan yaşam kalitesi skorlarını saptamak için ANOVA analizi 

yapılmıştır. 

 

Tablo 4. yaş gruplarına göre  yaşam kalitesi skorları 

 

 N ortalama Standart sapma  

FISLEVSKOR 20-29 55 73,73 12,77  

30-39 93 67,74 13,50  

40 ve üzeri 64 53,44 15,06  

Total 212 64,98 15,90  

FROLSKOR 20-29 55 72,73 34,79  

30-39 93 64,25 33,26  

40 ve üzeri 64 29,30 28,37  

Total 212 55,90 36,76  

AGRISKOR 20-29 55 61,35 18,59  

30-39 93 55,68 16,97  

40 ve üzeri 64 41,63 12,75  

Total 212 52,91 17,98  

GSASKOR 20-29 55 68,38 17,05  
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30-39 93 58,51 17,93  

40 ve üzeri 64 40,16 13,12  

Total 212 55,53 19,61  

YASAMSKOR 20-29 55 63,45 14,53  

30-39 93 57,69 14,21  

40 ve üzeri 64 47,58 20,43  

Total 212 56,13 17,43  

SOSYALSKOR 20-29 55 63,64 16,54  

30-39 93 59,27 16,16  

40 ve üzeri 64 41,02 14,34  

Total 212 54,89 18,22  

MROLSKOR 20-29 55 60,00 37,62  

30-39 93 65,23 35,75  

40 ve üzeri 64 33,33 37,09  

Total 212 54,25 39,05  

MSAGLIKSKOR 20-29 55 63,27 14,30  

30-39 93 57,81 12,94  

40 ve üzeri 64 47,13 17,17  

Total 212 56,00 15,89  

 

Yaş gruplarına göre alınan yaşam kalitesi skorlarına ilişkin yapılan ANOVA testine göre 

bütün skorlarda gruplar arasında anlamlı derecede fark bulunmuştur.Bu farkın hangi 

gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için tamamlayıcı testlerden Tukey Testi 

uygulanmıştır. 

Test sonuçlarına göre fiziksel işlev skorunda(F(2,209) = 35.22  , P < .01 )  20-29 yaş grubunda 

olanlar( M =73.73 ,SD= 12.77)  30-39 yaş grubunda olanlardan ( M =67.74 ,SD= 13,50); 30-

39 yaş grubunda olanların ise 40 ve üzeri yaş grubunda olanlardan ( M =53.44 ,SD= 15,06) 

anlamlı bir şekilde daha yüksek skorlar aldığı görülmüştür. 

Fiziksel rol skorunda (F(2,209) = 32.31  , P < .01 ) 20-29 yaş grubunda olanlar( M =72.73 ,SD= 

34,79) ve 30-39 yaş grubunda olanlar ( M =64.25 ,SD= 33,26) 40 ve üzeri yaş grubunda 

olanlara ( M =29.30 ,SD= 28,37) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek puanlar alırken,kendi 

aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Ağrı skorunda (F(2,209) = 24.09  , P < .01 ) 20-29 yaş grubunda olanlar( M =61.35 ,SD= 18,59) 

ve 30-39 yaş grubunda olanlar ( M =55.68 ,SD= 16,97) 40 ve üzeri yaş grubunda olanlara ( M 

=41.63 ,SD= 12,75) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek puanlar alırken,kendi aralarında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Genel sağlık algısı skorunda(F(2,209) = 46.61  , P < .01 )  20-29 yaş grubunda olanlar( M 

=63.64 ,SD= 16.54)  30-39 yaş grubunda olanlardan ( M =59.27 ,SD= 16,16); 30-39 yaş 

grubunda olanların ise 40 ve üzeri yaş grubunda olanlardan ( M =41.02 ,SD= 14,34) anlamlı 

bir şekilde daha yüksek skorlar aldığı görülmüştür. 

Yaşamsallık skorunda (F(2,209) = 14.59  , P < .01 ) 20-29 yaş grubunda olanlar( M =63.45 
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,SD= 14,53) ve 30-39 yaş grubunda olanlar ( M =57.69 ,SD= 14,21) 40 ve üzeri yaş grubunda 

olanlara ( M =47.58 ,SD= 20,43) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek puanlar alırken,kendi 

aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Sosyal işlev skorunda (F(2,209) = 36.97  , P < .01 ) 20-29 yaş grubunda olanlar( M =63.45 ,SD= 

14,53) ve 30-39 yaş grubunda olanlar ( M =57.69 ,SD= 14,21) 40 ve üzeri yaş grubunda 

olanlara ( M =47.58 ,SD= 20,43) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek puanlar alırken,kendi 

aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Mental rol skorunda (F(2,209) = 15.27  , P < .01 ) 20-29 yaş grubunda olanlar( M =60.00 ,SD= 

37,62) ve 30-39 yaş grubunda olanlar ( M =65.23 ,SD= 35,75) 40 ve üzeri yaş grubunda 

olanlara ( M =33.33 ,SD= 37,09) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek puanlar alırken,kendi 

aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Mental sağlık skorunda (F(2,209) = 19.15  , P < .01 ) 20-29 yaş grubunda olanlar( M =63.27 

,SD= 14,30) ve 30-39 yaş grubunda olanlar ( M =57.81 ,SD= 12,94) 40 ve üzeri yaş grubunda 

olanlara ( M =47.13 ,SD= 17,17) göre anlamlı bir şekilde daha yüksek puanlar alırken,kendi 

aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Yaş gruplarına göre alınan yaşam kalitesi skorlarını saptamak için ANOVA analizi 

yapılmıştır. 

 

Tablo 5. fiziksel aktivite düzeylerine göre alınan yaşam kalitesi skorları 

 

 N ortalama Standart sapma  

FISLEVSKOR inaktif 22 49,32 13,39  

minimal aktif 141 61,38 13,67  

çok aktif 49 82,35 5,41  

Total 212 64,98 15,90  

FROLSKOR inaktif 22 12,50 20,04  

minimal aktif 141 49,29 32,17  

çok aktif 49 94,39 15,53  

Total 212 55,90 36,76  

AGRISKOR inaktif 22 35,00 10,32  

minimal aktif 141 48,45 14,02  

çok aktif 49 73,76 12,32  

Total 212 52,91 17,98  

GSASKOR inaktif 22 32,86 10,40  

minimal aktif 141 50,45 14,39  

çok aktif 49 80,31 10,08  

Total 212 55,53 19,61  

YASAMSKOR inaktif 22 39,32 7,91  

minimal aktif 141 52,23 15,58  

çok aktif 49 74,90 8,20  

Total 212 56,13 17,43  
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SOSYALSKOR inaktif 22 32,39 9,18  

minimal aktif 141 50,80 12,43  

çok aktif 49 76,79 14,21  

Total 212 54,89 18,22  

MROLSKOR inaktif 22 16,67 22,42  

minimal aktif 141 49,17 37,07  

çok aktif 49 85,71 27,22  

Total 212 54,25 39,05  

MSAGLIKSKOR inaktif 22 40,55 7,74  

minimal aktif 141 52,14 13,74  

çok aktif 49 74,04 6,93  

Total 212 56,00 15,89  

 

Fiziksel aktivite düzeylerine göre alınan yaşam kalitesi skorlarına ilişkin yapılan ANOVA 

testine göre bütün skorlarda gruplar arasında anlamlı derecede fark bulunmuştur  (P < .01) . 

Bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek için tamamlayıcı testlerden Tukey 

Testi uygulanmıştır. 

Yapılan analiz sonucunda bütün yaşam kalitesi skorlarında çok aktif bireyler minimal aktif 

bireylerden,minimal aktif bireyler ise inaktif bireylerden anlamlı bir şekilde daha yüksek 

puanlar aldıkları görülmüştür. 

 

Tablo 6. fiziksel aktivite düzeyine göre alınan yaşam kalitesi skorları için Tukey testi 

sonuçları 

 

Tukey HSD   

Bağımlı Değişken (I) fiziksel (J) fiziksel Ort. Farkı (I-J) Std. Hata Sig. 

FISLEVSKOR inaktif minimal aktif -12,06
*
 2,81 ,00 

çok aktif -33,03
*
 3,14 ,00 

minimal aktif inaktif 12,06
*
 2,81 ,00 

çok aktif -20,96
*
 2,03 ,00 

çok aktif inaktif 33,03
*
 3,14 ,00 

minimal aktif 20,96
*
 2,03 ,00 

FROLSKOR inaktif minimal aktif -36,79
*
 6,44 ,00 

çok aktif -81,89
*
 7,21 ,00 

minimal aktif inaktif 36,79
*
 6,44 ,00 

çok aktif -45,10
*
 4,66 ,00 

çok aktif inaktif 81,89
*
 7,21 ,00 

minimal aktif 45,10
*
 4,66 ,00 

AGRISKOR inaktif minimal aktif -13,45
*
 3,05 ,00 

çok aktif -38,76
*
 3,42 ,00 

minimal aktif inaktif 13,45
*
 3,05 ,00 

çok aktif -25,30
*
 2,21 ,00 

çok aktif inaktif 38,76
*
 3,42 ,00 
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minimal aktif 25,30
*
 2,21 ,00 

GSASKOR inaktif minimal aktif -17,59
*
 3,01 ,00 

çok aktif -47,44
*
 3,37 ,00 

minimal aktif inaktif 17,59
*
 3,01 ,00 

çok aktif -29,85
*
 2,18 ,00 

çok aktif inaktif 47,44
*
 3,37 ,00 

minimal aktif 29,85
*
 2,18 ,00 

YASAMSKOR inaktif minimal aktif -12,92
*
 3,11 ,00 

çok aktif -35,58
*
 3,48 ,00 

minimal aktif inaktif 12,92
*
 3,11 ,00 

çok aktif -22,66
*
 2,25 ,00 

çok aktif inaktif 35,58
*
 3,48 ,00 

minimal aktif 22,66
*
 2,25 ,00 

SOSYALSKOR inaktif minimal aktif -18,41
*
 2,88 ,00 

çok aktif -44,40
*
 3,23 ,00 

minimal aktif inaktif 18,41
*
 2,88 ,00 

çok aktif -25,99
*
 2,09 ,00 

çok aktif inaktif 44,40
*
 3,23 ,00 

minimal aktif 25,99
*
 2,09 ,00 

MROLSKOR inaktif minimal aktif -32,51
*
 7,74 ,00 

çok aktif -69,05
*
 8,67 ,00 

minimal aktif inaktif 32,51
*
 7,74 ,00 

çok aktif -36,54
*
 5,60 ,00 

çok aktif inaktif 69,05
*
 8,67 ,00 

minimal aktif 36,54
*
 5,60 ,00 

MSAGLIKSKOR inaktif minimal aktif -11,60
*
 2,75 ,00 

çok aktif -33,50
*
 3,07 ,00 

minimal aktif inaktif 11,60
*
 2,75 ,00 

çok aktif -21,90
*
 1,99 ,00 

çok aktif inaktif 33,50
*
 3,07 ,00 

minimal aktif 21,90
*
 1,99 ,00 

 

 

SONUÇ 

Günümüzde yaşam süresinin uzaması ve  yükselen hayat standartları, fiziksel aktivitenin 

azalmasına ve buna bağlı olarak gelişen ve uzun yıllar devam eden kronik hastalıkların 

artmasına sebep olmuştur. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen unsurlar arasında durağan 

yaşam tarzının getirileri önemli yer tutmaktadır
 
(Zorba, 20011) . Hareketsiz yaşam tarzı, 

beraberinde birçok sağlık sorununu da getirmektedir. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke ile Türkiye 

ve Hırvatistan’da toplam 29193 kişide yapılan bir araştırmada boş vakit fiziksel aktivitesinin 

sağlık göstergesi olduğu ve izleme amaçlı kullanımının desteklenebileceği rapor edilmiştir
 

(Abu-Omar ve Rütten, 2008).Fiziksel aktivitenin yaşam kalitesine olumlu etkisi,fiziksel ve 

psikolojik açıdan iyileştirici ve geliştirici etkisi göz önüne alındığında son yıllarda bu konuda 

yapılan çok sayıdaki çalışma hiçte şaşırtıcı değildir. Amerikan Spor Hekimleri Birliği 

(ACSM) ve Amerikan Diyetisyenler Birliği rehberine göre, yetişkinlerin haftanın her gününde 
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veya çoğu gününde en az 30 dakikalık orta düzeyde şiddetli aktivite yapması gerekmektedir
 

(Tekkanat, 2008) . 

Bu çalışmanın amacı idari ve akademik üniversite personelinin fiziksel aktivite düzeyi ve 

yaşam kalitesini belirlemek ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir. 

Akademik ve idari personelin statülerine göre fiziksel aktivite düzeyleri ki-kare testi ile 

karşılaştırıldığında (X
2
 = 12.510 ,df = 2 , p = ,002) akademik personelin idari personele göre 

anlamlı bir şekilde daha aktif oldukları sonucuna varılmıştır. Bu sonucun akademik personelin 

gün içerisinde ayakta kalma sürelerinin idari personele göre daha uzun olduğundan 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Medeni duruma göre fiziksel aktivite düzeyleri ki-kare testi ile karşılaştırıldığında (X
2
 = 8.160 

,df = 2 , p = ,017) bekar  olan bireylerin evli olan bireylere anlamlı bir şekilde daha aktif 

oldukları görülmüştür. Deniz’ in (2011) yapmış olduğu yetişkinlerde fiziksel aktivite düzeyi 

ile ilgili çalışma da bizim çalışmamızdaki sonuçlarla paralellik göstermektedir (Deniz, 2011)
 
. 

Bu sonucun sebebinin bekar bireylerin sosyal yaşamlarında daha aktif olmalarının etkili 

olduğu düşünülmektedir. 

Yaş gruplarına göre fiziksel aktivite düzeyleri ki-kare testi ile karşılaştırıldığında (X
2
 = 51.64 

,df = 4 , p = ,000) yaş ilerledikçe fiziksel aktivite düzeyinin azaldığı sonucuna varılmıştır.Bu 

sonuca yaş ilerledikçe metabolizma hızının azalması,hücrelerin yaşlanması ve hareket 

kısıtlılığının artmasının neden olduğu düşünülmektedir. 

Fiziksel aktivite düzeylerine göre alınan yaşam kalitesi skorlarına bakıldığında bütün yaşam 

kalitesi skorlarında çok aktif bireyler minimal aktif bireylerden,minimal aktif bireyler ise 

inaktif bireylerden anlamlı bir şekilde daha yüksek puanlar aldıkları görülmüştür. Su ve 

arkadaşları tarafından 680 katılımcıya uygulanan çalışmada yüksek fiziksel aktivite 

düzeyinin, yaşam kalitesinin fiziksel ve zihinsel yönleriyle pozitif ilişkide olduğu ve daha 

fazla fiziksel aktivite düzeyine sahip bireylerin daha yüksek yaşam kalitesi skorları aldıkları 

görülmüştür.  

Akademik ve idari personelin statülerine göre aldıkları yaşam kalitesi skorlarına bakıldığında; 

analiz sonucunda akademik personel idari personele göre fiziksel işlev skorunda, fiziksel rol 

skorunda, ağrı skorunda skorunda , genel sağlık algısı skorunda, sosyal işlev skorunda ve 

mental sağlık skorunda anlamlı bir şekilde daha yüksek puanlar almışlardır. Akademik 

personelin idari personele göre yaşam kalitesi skorlarında aldıkları yüksek puanların onlara 

göre daha az masa başında çalışmalarına,ders anlatırken ayakta durma ve yürüme 

faaliyetlerini daha fazla gerçekleştirdiklerinden dolayı  daha aktif olmalarına bağlanmaktadır. 

Yaş gruplarına göre alınan yaşam kalitesi skorlarına bakıldığında fiziksel işlev ve genel sağlık 

algısı skorlarında 20-29 yaş grubu 30-39 yaş grubuna göre, 30-39 yaş grubu da 40 yaş ve 

üzeri yaş grubuna göre anlamlı bir şekilde daha yüksek puanlar almıştır. Fiziksel rol, ağrı, 

yaşamsallık, sosyal işlev, mental rol ve mental sağlık skorlarında ise 20-29 ve 30-39 yaş 

grupları 40 yaş ve üzeri yaş grubuna göre anlamlı bir şekilde daha yüksek punlar almışlardır. 
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Shibata ve ark.  ile Acree ve ark.’nın çalışmalarında  da artan yaşın kişilerin  yaşam kalitesi 

skorlarında düşüşe neden  olduğu sonucuna ulaşılmıştır . İlerleyen yaş ile birlikte fiziksel 

aktivitenin azalması bu sonucun ortaya çıkmasında önemli bir etken olarak görülmektedir. 

Yapılan araştırma sonucunda özellikle idari personelin gün içerisindeki hareketliliğinin 

artırılması ve masa başında geçirdikleri zamanı azaltmaları için masa başında yapılabilecek 

fonksiyonel ve ergonomik egzersizler önerilebileceği, masa tenisi, basketbol vb.  sporları 

yapabilecekleri alanlara yakın iş ortamı sağlanabilmesi için üniversite yönetimine tavsiyede 

bulunulabileceği, akademik ve idari personelin yaşam kalitesi ve fiziksel aktiviteyi arttırmak 

için belli aralıklarla psikolog ve  antrenör gibi uzmanlardan rehberlik hizmeti alabilecekleri 

tavsiyesinin verilebileceği sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim gören 3. ve 5. Sınıf 

dönem öğrencilerinin teşhis ve/veya tedavi amacıyla kullanılan radyasyon ile hastaneye 

başvuran hastalara uygulanan işlemin zararları hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları, bu 

bilgiye nasıl ulaştıkları ve radyasyonun insan sağlığına zararları hakkında bilgi düzeylerinin 

ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu  Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi öğrenimi gören 3. ve 5. sınıf olmak üzere toplam 200 öğrenci 

oluşturmaktadır. Katılımcılara 34 sorudan oluşan bir anket uygulanarak radyasyondan 

korunma hakkındaki bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir. ‘’Radyasyonun zararları hakkında 

yeterli bilgiye sahibim.’’ ifadesine verilen yanıtlara göre 3. ve 5. sınıflar arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Tüm katılımcılara radyasyonun zararlı etkileri ve 

radyasyondan korunma tutumları ile ilgili sorulan sorularda ortalama, 5 puan üzerinden 4,49 

olarak saptanmıştır. Her iki sınıfın da radyasyonun zararlı etkileri, radyasyon dozları ve 

radyasyondan korunmada yapılan uygulamalar hakkında bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı 

belirlenmiştir. Her iki sınıfın da bilgi düzeylerini yükseltmek için ders ve seminerlerde 

radyasyon uygulamalarının önemi pekiştirilebilir, ders ve seminer sayıları yükseltilebilir, 

radyoloji kliniğinde pratik uygulamalar çoğaltılarak radyasyondan korunma farkındalığı 

arttırılabilir. 

Anahtar sözcükler: Radyasyon, Radyasyonun zararlı etkileri, Radyasyondan korunma 

 

 

AN ASSESSMENT OF DENTAL STUDENTS' KNOWLEDGE OF RADIATION 

PROTECTION 

 

ABSTRACT 
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The aims of this study are evaluation of knowledge among 3
rd

 and 5
th

 grade dentistry students 

regarding   radiation used for diagnostic and/or therapeutic purpose and  harmful effects of 

radiation of procedures which are practiced to the patients. The study group consists of 200 

students, 100 3rd and  100 5th grades, studying Oral and Maxillofacial Radiology, Marmara 

University Faculty of Dentistry. A questionnaire consisting of 34 questions was applied to the 

participants, and their level of knowledge about radiation protection was evaluated. According 

to response given to ‘’I have enough knowledge about the damage of radiation’’ statement, 

there was statistically significant difference between 3
rd

 and 5
th

 grade students (p<0,05). The 

average was 4,49 out of 5  for all participants were asked about the harmful effects of 

radiation attitudes. It was determined that both classes have insufficient knowledge of the 

harmful effects of radiation, radiation doses and applications in radiation protection. In order 

to increase the knowledge level of both classes, the importance of radiation applications in 

lectures and seminars can be reinforced, the number of lectures and seminars can be increased 

and practical applications in the radiology clinics can be emphasized to increase the 

awareness of radiation protection. 

Key Words: Radiation, Harmful effects of radiation, Radiation protection 
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ÖZET 

Giriş: Çeviri milletlerin kaynaşmasında, kültürel ögelerin aktarılmasında, “ötekiyi” tanımada 

en önemli etkinliklerden birisidir. Türkler ile Araplar arasında çeviri etkinliği yüzyıllardır 

süregelse de bu etkinlik daha çok dini boyutludur. Ancak özellikle son elli yıldır iki millet 

arasında yazın çevirisi büyük artış göstermektedir. Şiir de yazın çevirisinde romandan sonra 

en çok çevirisi yapılan türdür. Son yıllarda Adonis, Halil Cibran, Mahmud Derviş, Nizar 

Kabbani gibi şairlere ait birçok şiir kitabı Türkçeye çevrilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki 

bu çeviriler bazen kaynak metinden hareketle bazen de ara dil vasıtasıyla çevrilmiştir.  

Çeviri eylemi nicelik olarak arttıkça yapılan çevirilerin niteliğine dair bir takım sorular 

zihinlerde oluşmaya başlamıştır: Çeviriler aslına sadık mı, kaynak ve hedef metinler arasında 

eşdeğerlik ne düzeyde, çevirmenin çeviride rolü ne derecede? Bu soruları çoğaltmak 

mümkündür.  

Amaç: Bu çalışmada, Arapçadan Türkçeye çevrilen Nizar Kabbani, Mahmud Derviş, 

Muhammed Bennis, Fedva Tukan, Nazik el-Melaike, Hulud el-Mualla’ya ait seçili on şiir, 

çevirmen rolü bağlamında incelenip; çevirmenin hedef metinde ne derece var olduğu, kaynak 

metni çevirirken hangi tercihlerde bulunduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Yöntem: Türkçeden Arapçaya çevirisi farklı çevirmenlerce yapılan şiirler karşılaştırmalı 

olarak incelenmiştir.  

Bulgular: Bazı şiir çevirilerinin kaynak metinle eşdeğer, kaynak metin şairini tamamen 

yansıttığı; birçok şiir çevirisinin ise kaynak metinle alakasız olduğu, tamamen çevirmenin 

baştan yazdığı, kaynak metin şairini hedef dilde adeta “öldürmüş” olduğu tespit edilmiştir. Bir 

başka bulgu ise çevirmenin şiiri baştan tamamen baştan yazmasına rağmen ülkemizin en 

tanınmış yayınevlerinin bile çeviri editörlüğü sürecini sağlıklı işletemediğidir.  

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Şiir, Çevirmen, Arapça 
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THE ROLE OF TRANSLATOR IN POETRY TRANSLATION 

 

ABSTRACT  

Introduction:  Translation is one of the most important activities in the cohesion of nations, 

in transferring cultural elements, and in recognizing the "other". Although the translation 

activity between Turks and Arabs has been going on for centuries, this activity is mostly 

religious. However, especially in the last fifty years, the translation of literature between the 

two nations has increased significantly. Poetry is the most translated genre after the novel in 

literary translation. In recent years, many poetry books by poets such as Adonis, Halil Cibran, 

Mahmud Derrviş and Nizar Kabbani have been translated into Turkish. It should also be noted 

that these translations are sometimes translated from the source text, sometimes using a 

second language. As the translation act increased in quantity, some questions about the quality 

of the translations started to arise in the minds: Are the translations faithful to the original, 

what is the equivalence between the source and target texts, what is the role of the translator 

in translation? It is possible to increase these questions. 

Aim: In this study, ten selected poems of Nizar Kabbani, Mahmud Derviş, Muhammed 

Bennis, Fedva Tukan, Nazik el-Melaike, Hulud el-Mualla translated from Arabic to Turkish 

are examined in the context of the role of translator; To what extent the translator is present in 

the target text, and which preferences he made while translating the source text were tried to 

be determined. 

Method: Poems translated from Turkish to Arabic by different translators were analyzed 

comparatively. 

Findings: Some poetry translations are equivalent to the source text, fully reflecting the 

source text poet; It has been determined that many translations of poetry are unrelated to the 

source text, completely rewritten by the translator, and literally "killed" the source text poet in 

the target language. Another finding is that even the most well-known publishing houses of 

our country cannot manage the translation editing process properly. 

Keywords: Translation, Poetry, Translator, Arabic 
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 ÖZET 

 Hakikat, sıklıkla doğruluk ve gerçeklik ile aynı anlamda kullanılsa da felsefi literatürde 

onlardan farklı olarak özne ve nesne arasındaki bir ilişki, bir karşılık gelme durumu veya bir 

uygunluk olarak ya da daha açık bir şekilde, nesnel gerçekliklerin zihindeki yansıması olarak 

tanımlanabilir ve varoluşundan itibaren insanın ulaşmayı arzuladığı bir şey olarak tasvir 

edilebilir. Bu çerçevede insanlık tarihi dikkate alındığında hakikat her çağın düşünsel 

gelişimine paralel bir şekilde, yani ya zihinsel/ideal bir şey olarak ya da nesnel olanla ilgili 

veya nesnel olanın özellikleri olarak değerlendirilmiş ve buna göre içeriklendirilmiştir. 

Bununla birlikte zaman zaman hakikat dediğimiz şeyin, yaratılan bir çokluk alanı dolayısıyla 

ortaya çıkan görecelilik nedeniyle varlığının reddedilmiş ya da sorunsallaştırılmış olduğu da 

dikkat çeker. Antikçağda Sofistler’de rastladığımız bu tutum yüzyıllar sonra Postmodernite 

olarak nitelendirilen dönem ile tekrar gündeme gelir. Postmodernistler özellikle Sofistleri 

çağrıştırır biçimde öznenin yayılıp dağılabileceği bir çokluk alanı inşa etmek sureti ile görece 

olanı öne çekerek hakikat dediğimiz şeyin varlığını sorgulama, sorunsallaştırma ve göreceli 

hale getirme eğilimi gösterirler. Bu eğilim aslında tüm postmodern göstergelerde olduğu gibi 

modern olana karşı bir duruşu temsil eder. Bilindiği üzere modern dönemin birey ve onun 

aklını mutlaklaştıran tavrıyla hakikat bir üst-anlatı halini almış, seküler bir yaşamı kutsayan 

tek ve nesnel bir hakikat tasavvuru oluşturulmuştur. Ancak postmodern döneme gelindiğinde 

bizatihi bu dönemin sergilemiş olduğu karşı tavır neticesinde hakikat, bir çokluk problemine 

dönüşmüş ve hakikatin görecelileştirilmesi yoluyla çoklu hakikat anlayışlarının kabulü ve 

onaylanması söz konusu olmuştur. Postmodern tavır özne, kültür ve dilsel yapıları ön plana 

alarak insanı yine ve yeniden her şeyin ölçüsü konumuna getirmiş, bu durum da hakikat ve 

hakikat ile ilişkili ne varsa hepsini muğlak, sorunsal ve kaygan bir zemin üzerine taşımıştır. 

Hakikat keşfedilecek ya da ulaşılacak bir şey değildir artık ve tüketim ilişkileri içinde temel 

ilgi ve ihtiyaç, önyargı ve kültüre göre sürekli olarak yeni baştan üretilen, değişip dönüşebilen 

bir şeydir. Buna dayanarak postmodernizmde bir temelden ya da dayanaktan söz edilmesinin 

mümkün olmadığı söylenebilir. Şüphesiz insan böyle bir dönemde anlama ve anlamlandırma 

açısından geniş yetkilere sahip olsa da yarattığı yeni dünya düzeni büyük oranda sorunludur, 

problemlidir. Çünkü postmodernitenin getirdiği görecelik ve ‘ne olsa uyar’ düşüncesi öznenin 

tüm ilişkilerinde bir belirsizlik yaratmış, tüm modern temellendirmeleri şüpheli hale getirmiş 

ve hem insani olanı hem de toplumsal yaşamın tüm yönlerini işgal etmiştir. Dolayısıyla 

doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırabilecek herhangi bir kritere sahip olmayan insan, tüm 

nimetler ayağına serilmiş olsa da mutsuz, huzursuz ve bunalımdadır. 
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Bu çalışma ile amacımız, postmodernizmin temel göstergeleri özellikle de hakikat anlayışını 

çözümlemek sureti ile postmodernizmi anlamlandırmak ve yarattığı yeni dünya düzeninin 

çıkmazları üzerine tartışmaktır. En önemli belirteci modernite eleştirisi olan postmodernite 

eleştirdiği şeylerin yerine koyacak bir şey sunmamış ve problemlerin çözümünden ziyade 

tespitine yoğunlaşmıştır. Çoklu düşüncenin insana seçenek sunup kendini ve içinde yaşadığı 

evreni anlamlandırması noktasında yararlı olacağı düşünülmüş olsa bile küreselleşme ve 

tüketim politikaları üzerine inşa edilen postmodern dünyanın hakikat anlayışı insanı ontolojik 

ve epistemik bir krize yönlendirmiş ve nihayetinde nihilizme giden adımları büyütmüştür. Bu 

anlamda çalışmamızın, insanın içinde olduğu çıkmazlar ile ilgili olarak ortaya koyduğu 

tartışmalar sayesinde sorunun tespitinden ziyade çözüm odaklı düşünsel ve eylemsel bir 

farkındalık yaratma noktasında rehber olacağı kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Hakikat, Postmodernite, Özne, Ontoloji, Epistemoloji, Üst-anlatı.  

 

 

 

POSTMODERNISM, POSTMODERN TRUTH AND DEADLOCKS 

 

ABSTRACT 

Although truth is often used in the same sense as truth and reality, in the philosophical 

literature, unlike them, can be defined as a relation between subject and object, a state of 

correspondence or a conformity, or more clearly, as the reflection of objective realities in the 

mind and it can be portrayed as something that man aspires to reach.  In this context, 

considering the history of humanity, truth has been evaluated in parallel with the intellectual 

development of every age, that is, as a mental / ideal thing, or as the objective or the 

characteristics of the objective, and is contented accordingly. However, it also draws attention 

that the thing we call truth is sometimes denied or problematized because of the relativity 

arising due to a created multiplicity field. This attitude that we encountered with Sophists in 

Antiquity comes back to the agenda centuries later, with the period described as 

Postmodernity. Postmodernists tend to question, problematize and relativize the existence of 

what we call truth by drawing the relative to the fore by constructing a multiplicity field in 

which the subject can spread and dissolve, especially in a manner that evokes Sophists. This 

trend actually represents a stance against the modern as in all postmodern signs. As it is 

known, truth has become a meta-narrative with the attitude that makes the individual and 

her/his mind absolute in the modern period, and a single and objective reality imagination has 

been formed that blesses a secular life. However, when it comes to the postmodern period, as 

a result of the opposing attitude of this period, the truth has turned into a plurality problem 

and multiple conceptions of truth have been affirmed and accepted through the relativism of 

the truth. Postmodern attitude focusing on subject, culture and linguistic structures has made 
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man a measure of everything again and this situation carried the truth and all the things 

related to the truth on an ambiguous, problematic and slippery ground. Truth is no longer 

something to be discovered or reached, and it is something that can be constantly re-produced, 

changed and transformed according to the basic interests and needs, prejudices and culture 

within the consumption relations. Based on this, it can be said that it is not possible to talk 

about a foundation or a basis in postmodernism. Undoubtedly, even though man has wide 

powers in terms of understanding and interpreting in such a period, the new world order he 

created is largely problematic. Because the relativity brought by postmodernity and 'whatever 

fits' thought became evident in all the relations of the subject and occupied all aspects of both 

human and social life. Therefore, people who do not have any criteria to distinguish between 

correct and wrong are unhappy, restless and depressed even if all blessings are laid on their 

feet. 

Our aim with this study is to make sense of postmodernism by analyzing the basic indicators 

of postmodernism, especially its understanding of truth, and to discuss the deadlocks of the 

new world order it creates. Postmodernity, the most important indicator of which is the 

critique of modernity, doesn’t offer anything to replace the things it criticizes and focuses on 

the determination of the problems rather than the solution. Even though it was thought that 

multiple thinking would be beneficial in terms of giving people a choice and making sense of 

themselves and the universe in which they live, the truth understanding of the postmodern 

world built on globalization and consumption politics has dragged man into an ontological 

and epistemic crisis and consequently made bigger the steps to nihilism. In this sense, we 

believe that our study will be a guide in creating a solution-oriented intellectual and 

operational awareness rather than identifying the problem, thanks to the discussions it has put 

forward regarding the dilemmas that people are in. 

Keywords: Truth, Postmodernity, Subject, Ontology, Epistemology, Meta-narrative. 
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ÖZET 

Giriş: Kültür, bir bireyin doğumundan itibaren ait olduğu toplumda farkında olarak veya 

olmayarak edindiği davranış, yaşam ve konuşma şekli olarak tanımlamak mümkündür. 

Yabancı bir dil öğrenen öğrenci bu dil ile birlikte o dilin kültürünü de öğrenmektedir. 

Çokkültürlülük eğitimle geliştirilebilen bir gerçektir. Bu gerçeğin içinde çeşitli kültürlere, 

farklılık ve benzerliklere saygı duyma ve öğrencilerin bunları anlamasına ve öğrenmesine 

yardımcı olma durumu bulunmaktadır. Aynı zamanda çokkültürlü eğitim öğrencilerin 

ırklarına, kültürel ve dil farklılıklarına karşı saygı duymayı ve anlamayı da içerisinde 

barındırmaktadır. Arapça dersi için hazırlanmış olan Silsiletu’l-Lisan seti öğrencilerin 

Arapçayı yabancı dil olarak etkili ve akıcı iletişim kurmalarının sağlanmasının yanı sıra 

kültürler arası yeti kazanmaları ve farklı kültürlerin varlığından haberdar olmaları açısından 

büyük önem arz etmektedir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı Arapça öğretimi için Türkiye’de hazırlanmış olan Silsiletu’l-

Lisan setinde çokkültürlülük imgelerine ne kadar yer verildiğini ortaya çıkarmaktır. 

Yöntem: Araştırma, nitel bir çalışma olup, “tarama” modeli kapsamında değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın verileri mevcut öğretim materyallerinin taranması vasıtasıyla toplanmış, veriler 

“içerik analizi tekniği” ile analiz edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmanın bulguları üç başlık altında toplanmış ve kategorileştirilmiştir. Çok 

Kültürlülük, Arap Kültürü ve Dünya Kültürü ve İmgeleri konuları irdelenmiştir. Sonuç olarak 

öğretim materyallerinde daha çok esneklik ve çeşitlilik sağlanması ve kültürler arası yetiyi 

geliştirici hedeflerin Yabancı Dil olarak Arapça öğretim materyallerine daha fazla dâhil 

edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda ileride hazırlanacak Arapça öğretim 

materyallerinde çok kültürlülük imgelerine daha fazla yer verilmesine dair program 

geliştiricilerine ve materyal hazırlayan yazarlara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler Çokkültürlülük, Arapça, Silsiletu’l-Lisan, İmge 
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EVALUATION OF MULTICULTURALISM IMAGES IN THE "SILSILETU'L-

LISAN" SET USED FOR ARABIC TEACHING 

 

ABSTRACT 

Introduction: Culture can be defined as the way of behavior, life and speech that an 

individual acquires consciously or unconsciously in the society they belong to since birth. A 

student who learns a foreign language learns the culture of that language along with this 

language. Multiculturalism is a reality that can be improved with education. This reality 

includes respecting various cultures, differences and similarities, and helping students 

understand and learn about them. At the same time, multicultural education includes 

respecting and understanding students' races, cultural and linguistic differences. The 

Silsiletu'l-Language set prepared for the Arabic course is of great importance in terms of 

enabling students to communicate effectively and fluently in Arabic as a foreign language, as 

well as gain intercultural competence and being aware of the existence of different cultures.  

Aim: The aim of this study was to multiculturalism in Silsiletu'l-language set of images 

prepared in Turkey for teaching Arabic to reveal how much space is given.  

Method: The research is a qualitative study and has been evaluated within the scope of the 

"screening" model. The data of the research were collected by scanning the available teaching 

materials, and the data were analyzed using the "content analysis technique".  

Findings: The findings of the study are grouped under three headings and categorized. 

Multiculturalism, Arab Culture and World Culture and Images were examined. As a result, it 

was determined that more flexibility and diversity should be provided in teaching materials 

and targets to improve intercultural competence should be included in the teaching materials 

of Arabic as a Foreign Language. At the end of the study, various suggestions were made to 

the program developers and the authors who prepared the materials to include more images of 

multiculturalism in the future Arabic teaching materials. 

Keywords Multiculturalism, Arabic, Silsiletu'l-Lisan, Image 

 

Giriş 

Eğitim araştırmaları, eğitim alanına özgü araştırma süreçlerini kapsayan ve çeşitli yöntemlerle 

elde edilen verilerin sistematik olarak kaydedilmesi, analiz edilmesi ve yayımlanması süreci 

olarak bilinmektedir (Mortimore, 2000). Eğitim sistemine kuramsal dayanaklar oluşturma, 

politikalar kazandırma ve uygulamalar geliştirmede önemli bir rolü bulunan eğitimle ilgili bu 

araştırmalar son yıllarda akademik dünyada büyük bir artış göstermektedir. Bu eğitim 

araştırmalarından bazıları eğitim reformlarına temel oluştururken, bazıları ilgili literatürü 

gözden geçirme yoluyla önceki araştırma sonuçlarının güvenirliğini test etmekte bazıları ise 

elde edilen bulgularla yeni araştırmalara ışık tutmaktadır. Eğitim alanında yapılan bu 
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çalışmalar eğitim sisteminin kalite ve işlevselliğini artırarak eğitim alanına ve araştırmacılara 

önemli katkılar sağladığı söylenebilmektedir (Karadağ, 2009; Göktaş ve diğ, 2012).  

AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ 

Avrupa Konseyi, daimî merkezi Fransa’nın Strasburg kentinde bulunan uluslararası bir 

organizasyondur. Konseyin başlıca hedefi; Avrupa'daki birliği güçlendirmek ve temel 

değerlerden olan demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygıyı temin ederek, 

Avrupa vatandaşlarının itibarını güvence altına almaktır. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne 1949 

yılında katılan ilk ülkelerden biri olmuş ve kurucu üye statüsünde Konseyin tüm çalışmalarına 

kesintisiz katılmıştır (Demirel, 2003, s. 229). 

Avrupa Konseyi'nin Avrupa'nın geleceği için belirlediği eğitim ve kültür politikaları içinde en 

çok önemsediği konulardan bir tanesi dil politikalarıdır. Konsey, Avrupa’nın geleceği için 

"çok kültürlü, çok dilli" bir toplum yaratma anlayışını vazgeçilmez bir eğitim hedefi olarak 

belirlemiş ve bu hedefe ulaşma konusunda üye ülkeleri yönlendirmeye başlamıştır. Avrupa 

Konseyi'ne üye toplam 48 ülkede yürütülen en yaygın dil eğitim politikası projesi "Avrupa 

Dil Gelişim Dosyası (European Language Portfolio)" projesidir(Demirel, 2003, s. 241).  

Avrupa Birliği ile bütünleşmeyi hedef alan Türkiye de bu doğrultuda uyum çalışmalarına 

başlamış bulunmaktadır. Dolayısıyla, ülkemizde eğitim sisteminde yapılacak tüm yenilikçi 

çalışmaların Avrupa ile uyumlu olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, 

yabancı dil öğretim programlarının Avrupa Konseyi Yaşayan Diller Bölümü’nün geliştirmiş 

olduğu standartlara göre düzenlenmesi önemli görülmektedir(İşisağ & Demirel, 2010, s. 192). 

Diller için Ortak Başvuru Metni (OBM), Avrupa ülkelerinde dil öğretim programlarını, 

program yönergelerini, sınav ve ders kitapları gibi konulardaki çalışmaları yönlendirmek için 

ortak bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Yabancı dil öğrenenlerin ve öğretenlerin, bu dili 

iletişim kurmada kullanabilmek için neleri bilmeleri ve bu dilde etkinlik kazanmak için hangi 

bilgi ve yetilerini geliştirmeleri gerektiğini kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Öte yandan 

öğrenenlerin yaşamları boyunca dil öğrenimleri sırasında ilerledikleri aşamalara standart 

getiren dil yeterlik düzeylerini de tanımlamaktadır (M.E.B., 2009, s. 1). Böylece bütün dünya 

dilleri tarafından kullanılabilecek ortak bir ölçek ortaya çıkmıştır. 

1991 yılında konseye üye ülkelerin katıldığı bir sempozyumla İsviçre’de temelleri atılan 

OBM, 1997 yılında konseye üye ülkeler tarafından onaylanmıştır. Çok dilliliğin ve çok 

kültürlülüğün önemini vurgulayan metin, dil öğrenme, öğretme, değerlendirme alanlarında 

yabancı dil öğretmenlerine ve öğrenenlere yol gösterme amacıyla hazırlanmış kapsamlı, şeffaf 

ve tutarlı bir kılavuz niteliği taşımaktadır.  

OBM’nde yaşam boyu öğrenme, öğrenen özerkliği ve kültürler arası etkileşimin de önemi 

vurgulanmakta, dil öğrenen kişinin ulaşması beklenen bilgi ve beceriler, dile ilişkin yeterlik 

düzeyleri ile tanımlanmaktadır.  
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OBM, dile ilişkin yeterlik düzeylerini (A1-C2) tanımlayan, ulaşılabilir ve kontrol edilebilir 

amaçlar koyan ve bütün Avrupa ülkeleri tarafından tanınan bir araç niteliğindedir. Bu sebeple 

OBM bütün yabancı dil dersi öğretim programlarının, ders kitaplarının ve sınavlarının 

hazırlanmasında başvurulabilecek bir kaynaktır.  

OBM’nde öğrencilerin A1-A2 dil düzeylerinde, temel düzeyde yabancı dili kullanabilmeleri, 

B1-B2 dil düzeylerinde bağımsız düzeyde iletişim kurabilmeleri, C1 düzeyini 

tamamladıklarında da hedef dili deneyimli olarak kullanabilmeleri amaçlanmıştır. 

 

Dil yeterlilik alanları da dil öğrenmede dört temel dil becerileri olan dinleme, konuşma, 

okuma ve yazma becerilerine göre belirlenmektedir. Dil becerileri anlama bağlamında 

dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır; konuşma becerisi 

de karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım olmak üzere ikiye ayrılmakta ve yazma becerisi de 

yazılı anlatım olmak üzere dil becerileri üç aşamada ele alınmaktadır. Aşağıda evrensel olarak 

temel ölçüt olarak kabul edilen ortak beceri düzeyleri verilmiştir: 

Yetkin 

Kullanıcı 

C2 Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. 

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık 

durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından 

yararlanabilir. 

C1 Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu 

metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir. 

Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili 

bir şekilde kullanabilir. 

Bağımsız 

Kullanıcı 

B2 Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde 

konuşan birisiyle iletişim kurabilir. 

Farklı konularda, ayrıntılı bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun 

bütün yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. 

B1 Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu 

durumların üstesinden gelebilir. 

Yasadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından 

ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle 

ortaya koyabilir. 

Temel A2 Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık 
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Kullanıcı kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir. 

Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit 

düzeyde iletişim kurabilir. 

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi 

verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir. 

A1 Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve 

çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir. 

Kendini ya da başkalarını tanıtabilir; nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, 

sahip oldukları ile ilgili sorular sorabilir, cevaplar verebilir. 

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve kendisine 

yardıma hazır olması durumunda basit düzeyde iletişim kurabilir. 

Kültür ve Çok kültürlülük Kavramları 

Kültür, bir bireyin doğumundan itibaren ait olduğu toplumda farkında olarak veya olmayarak 

edindiği davranış, yaşam ve konuşma şekli olarak tanımlanabilir.  

İnsan ruhunun işlenmesi, gelişmesi ve aydınlanması sonucu oluşan bilgi, beceri ve 

davranışların oluştuğu değerler bütünü evrensel kültürü oluşturmaktadır. Ulusal kültür, bir 

ulusu diğer uluslardan farklı yapan bilgi, beceri ve davranış özellikleridir. Yerel kültür ise bir 

zaman diliminde aynı bölgede yaşayan belli insan grubuna ait değerlerdir. İşte tüm bu 

kültürlerin bir arada bulunmasına da çok kültürlülük denir. 

Avrupa Ortak Başvuru Metninde öğretim programları geliştirilmesine ve dil öğretim 

amaçlarının farklılaştırılmasına ilişkin prensipler tartışılmaktadır; burada söz konusu olan, 

çokdilli ve çokkültürlü bir Avrupa’nın, iletişimsel gereksinimlerini karşılayabilecek 

bireylerin, çokdillilik ve çokkültürlülük yeterliklerinin gelişmesidir (telc). Kişinin tanıştığı 

çeşitli kültürler (ulusal, yöresel, sosyal) onun kültürel yeterliği çerçevesinde ayrı parçalar 

oluşturmaz. Daha zenginleşmiş ve bütünleşmiş çokkültürlü bir yeterlik oluşurken birbirleriyle 

karşılaştırılır ve etkileşim içindedir. ‘‘Çokdillilik ve çokkültürlülük’’ kavramı, değ iş en 

oranlarda birçok dilde yeterliğe ve birçok kültürle deneyime sahip bir insanın sosyal bir varlık 

olarak, dilleri bildirişim amacıyla kullanma ve kültürlerarası etkileşime katılma yeteneğini 

gösterir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, nitel bir çalışma olup, “tarama” modeli kapsamında değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın verileri Silsiletu’l-Lisan Arapça öğretim setinin taranması vasıtasıyla toplanmış, 

veriler “içerik analizi tekniği” ile analiz edilmiştir. İçerik analizi; "Sözel, yazılı ve diğer 

materyallerin içerdiği mesajı; anlam ve/veya dilbilgisi açısından nesnel ve sistematik olarak 

sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunma yoluyla sosyal gerçeği araştıran 

bilimsel bir yaklaşım"a verilen isimdir. Araştırmanın bulguları üç tema altında toplanmış ve 
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kategorileştirilmiştir. Çok Kültürlülük, Arap Kültürü ve Dünya Kültürü ve Öğeleri konuları 

irdelenmiştir. 

Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın bulguları üç tema altında toplanmış ve kategorileştirilmiştir. Çok Kültürlülük, 

Arap Kültürü ve Dünya Kültürü ve Öğeleri konuları irdelenmiştir. 

1. Kriter: Çok Kültürlülük: Programda, ders etkinliklerinde, kullanılan kitap, araç ve 

gereçlerde farklı dillerin varlığından bahsedilmesi, örnekler verilmesi; farklı kültürlerin 

olduğunun belirtilmesi, farklı kültürler ve yaşamları hakkında bilgiler verilmesi ele alınmıştır. 

2. Kriter: Arap Kültürü: Arap dili, tarihi, kültürel değerleri, yaşam şekli, dünyadaki coğrafi, 

ekonomik vs. yeri hakkında bilgi verilmesi, etkinliklerde bunlardan bahsedilmesi ele 

alınmıştır. 

3. Kriter: Dünya Kültürü ve Ögeleri: Dünya dilleri, tarihleri, kültürel değerleri, yaşam 

şekilleri, dünyadaki coğrafi, ekonomik vs. yerleri hakkında spesifik olarak bilgi verilmesi, 

etkinliklerde bunlardan bahsedilmesi ele alınmıştır. 

Silsiletu’l-Lisan Arapça Öğretim Seti 

Bu set, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan, “el-Lisanu‟l-Umm”adlı Arapça eğitim 

kurumunun, uzun yıllar üzerinde çalışarak hazırlamış olduğu bir Arapça öğretim materyalidir.  

Kitap dört seri ve sekiz kitaptan oluşmaktadır. Seriler Arapçaya giriş 1-2 Başlangıç seviyesi 

1-2, Orta seviye1-2, İleri seviye1-2 olmak üzere 4 seriden ve 8 kitaptan oluşmaktadır. Her seri 

iki kitaptan oluşmaktadır. Bu seriyi oluşturan 8 kitaptan her biri 150 saatlik bir öğretim 

programını içermektedir. Sayfa sayısı bakımından; birinci serinin birinci cildi 119, ikinci cildi 

135, ikinci serinin birinci cildi 139, ikinci cildi 143, üçüncü serinin birinci cildi 157, ikinci 

cildi 167, dördüncü serinin birinci cildi 127, ikinci cildi 119 sayfadan ibarettir. 

Silsiletu’l-Lisan Arapça Öğretim Seti Kitaplarında Bulunan Kültür İmgeleri 

Set incelendiğinde kültürel imgeler bakımından ortaya şu sonuçlar çıkmaktadır: 

Birinci Kitap 

 f % 

Çok kültürlülük imgeleri 38 41,3 

Arap kültürü imgeleri 33 35,8 

Dünya kültürü imgeleri 21 22,8 

Toplam 92 100 

Tablodan görüldüğü gibi toplam kültür imgesi olarak ele alındığında bu kitapta bulunan 

sayının yeterli olduğu fark edilirken oransal olarak bakıldığında çokkültürlülük ögelerinin 

diğer ögelerden fazla olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu ders kitabında bulunan kültürel 

imgeler yeterli sayıdadır denilebilir. 
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İkinci Kitap 

 f % 

Çok kültürlülük imgeleri 16 45,7 

Arap kültürü imgeleri 17 48,5 

Dünya kültürü imgeleri 2 5,7 

Toplam 35 100 

Aynı serinin ikinci kitabı olmasına rağmen burada bulunan kültür ögelerinin ilk kitaba göre 

üçte bir oranında daha az olduğu görülmektedir.  

Üçüncü Kitap 

 f % 

Çok kültürlülük imgeleri 18 39,1 

Arap kültürü imgeleri 20 43,4 

Dünya kültürü imgeleri 8 17,3 

Toplam 46 100 

Silsiletu’l-Lisan Arapça öğretim setinin üçüncü kitabında sayının tekrar yükselişe geçtiği 

farkedilirken çok kültürlülük imgeleri ile Arap kültürü imgeleri arasında denge sağlandığı 

anlaşılmaktadır. 

Dördüncü Kitap 

 f % 

Çok kültürlülük imgeleri 21 47,7 

Arap kültürü imgeleri 18 40,9 

Dünya kültürü imgeleri 5 11,3 

Toplam 44 100 

Setin dördüncü kitabı da üçüncü kitap ile benzer özellikler taşımaktadır. 

Beşinci Kitap 

 f % 

Çok kültürlülük imgeleri 12 42,8 

Arap kültürü imgeleri 13 46,4 

Dünya kültürü imgeleri 3 10,7 

Toplam 28 100 

Bu setin en düşük kültür ögesi taşıyan kitabının beşinci kitap olduğu belirlenmiştir. Oransal 

olarak bakıldığında ise Arap kültürü ile çok kültürlülük ögelerinin dengeli bir dağılım 

gösterdiği fark edilmiştir. 
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Altıncı Kitap 

 f % 

Çok kültürlülük imgeleri 11 23,9 

Arap kültürü imgeleri 30 65,2 

Dünya kültürü imgeleri 5 10,8 

Toplam 46 100 

Silsiletu’l-Lisan Arapça öğretim setinin altıncı kitabında Arap kültürü ögelerinin diğer kültür 

ögelerinin önüne bariz bir şekilde geçtiği gözlemlenmektedir. 

Yedinci Kitap 

 f % 

Çok kültürlülük imgeleri 21 56,7 

Arap kültürü imgeleri 11 29,7 

Dünya kültürü imgeleri 5 13,5 

Toplam 37 100 

Setin yedinci kitabında çok kültürlülük imgelerine Arap kültür ögelerinden daha fazla yer 

verilmiştir.  

Sekizinci Kitap 

 f % 

Çok kültürlülük imgeleri 24 46,1 

Arap kültürü imgeleri 10 19,2 

Dünya kültürü imgeleri 18 34,6 

Toplam 52 100 

Silsiletu’l-Lisan Arapça öğretim setinin sonuncu kitabı olan bu sekizinci kitapta bir önceki 

kitap gibi çok kültürlülük ögelerine Arap kültüründen daha fazla yer verildiği görülmektedir. 

Setin Kültür İmgeleri Bakımından Genel Görünümü 

 f % 

Çok kültürlülük imgeleri 157 41,3 

Arap kültürü imgeleri 156 41 

Dünya kültürü imgeleri 67 17,6 

Toplam 380 100 

Silsiletu’l-Lisan Arapça öğretim seti genel olarak değerlendirildiğinde toplam kültür ögesi 

sayısının 380 olduğu görülürken çok kültürlülük ögeleri ile Arap kültürü ögelerinin tamamen 

dengeli olduğu fark edilmektedir. Dünyanın herhangi bir ülkesinin herhangi bir kültür 

ögesinin spesifik olarak verildiği dünya kültürü ögesi sayısının da set genelinde yeterli 

biçimde dağılım gösterdiğini ifade edebiliriz.  
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Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de ve dünyada Arapça öğretimi için yaygın bir biçimde kullanıldığı düşünülen 

Silsiletu’l-Lisan Arapça öğretim setinin için yapılan incelenmesinin sonucuna göre, bütünsel 

olarak bakıldığında birbirine eşit miktarda kültürel imgeye yer verildiği görülmektedir. 

Kitaplar ayrı ayrı ele alındığında incelenen üç kritere göre bazı kriterlerin diğerlerinin önüne 

geçtiği fark edilmektedir.  

Sonuç olarak öğretim materyallerinde daha çok esneklik ve çeşitlilik sağlanması ve 

kültürlerarası yetiyi geliştirici hedeflerin yabancı dil olarak Arapça öğretim materyallerine 

daha fazla dâhil edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum yasaları 

çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca yabancı dil eğitimi ve öğretiminde temel kriter olarak 

belirlenen Ortak Başvuru Metnine göre ileride hazırlanacak Arapça öğretim materyallerinde 

çok kültürlülük ögelerine daha fazla yer verilmesi gerekmektedir. Mevcut materyaller de 

elden geçirilerek çok kültürlülük imgelerine yeterince değinilmesi gerekmektedir. Yabancı bir 

dil öğreten materyallerde hem o yabancı dilin kültürüne yeterince yer verilmelidir hem de çok 

kültürlülük ögelerine de dengeli bir biçimde yer verilmelidir. Silsiletu’l-Lisan Arapça öğretim 

setinde bu dengenin sağlandığı açıkça görülmektedir. 
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ÖZET 

Dünya sinemasında 1960’lı yıllardan sonra gelişen Tür Kuramı, film türlerinin izleyici 

üzerindeki ideolojik, mitsel ve deneyimsel etkilerini ele alır. 80’li yıllardan itibaren tür kuramı 

içerisinde ortaya çıkan “melez türler” yaklaşımının ise; türlerin saf olmadığı ve birbirlerinden 

beslendikleri anlayışını içerdiği ve farklı coğrafyalardaki sinemalarda, imge ve toplum 

arasındaki bağlantıyı sağladığı iddia edilmektedir. Yeni Dönem Türkiye Sineması’nda da 

örneklerine rastladığımız “melez tür” filmleri içerisinde, Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın 

yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendikleri 2008 tarihli “İki Dil Bir Bavul”, farklı bir 

konumdadır. Belgesel ile kurmacanın sınırlarında gezinen ve bu iki tür arasındaki geçişleri 

şeffaflaştıran filmin, “gerçekmişgibilik” anlayışı ile toplumsal bir sorunu dile getirdiği 

söylenebilir. Çalışmanın amacı; “melez tür” kavramından yola çıkarak “İki Dil Bir Bavul” 

filmini, tür kuramı çerçevesinde incelemek ve neden-sonuç ilişkisiyle filmin, Yeni Dönem 

Türkiye Sineması içerisinde durduğu yeri ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında “melez tür” 

kavramını içeren filmlerden sadece “İki Dil Bir Bavul”a yer verilmiştir. Bunun nedeni; 

belgesel ve dramadan beslenen filmin, diğer melez tür örneklerinin aksine “gerçeğin” ve 

“gerçek-olmayan”ın sınırlarını muğlaklaştırarak toplumsal bir sorunu ele almasıdır. 

Çalışmada tür kuramı ve onun içerisinde yer alan “melez tür” kavramı açıklanmış; belgeselin 

ve bir kurmaca alt türü olarak dramanın iç içe geçtiği film, “gerçekmişgibilik” kavramı 

üzerinden biçem analizi ile ele alınmıştır. Çalışmanın neticesinde filmin bir kurgu belgesel 

niteliğinde olduğu ve izleyicisini anlatı ve biçim tercihleri ile sosyo-kültürel bir tartışmayla 

yüzleştirmeyi hedeflediği tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Belgesel film, melez tür, biçem analizi, İki Dil Bir Bavul. 

 

 

AN EXAMPLE OF HYBRID GENRE IN NEW TURKISH CINEMA: ON THE WAY 

TO SCHOOL 

ABSTRACT 

Genre Theory, which developed after the 1960s in world cinema, discusses ideological, 

mythical and experiential impact of film genres on the spectators. It is claimed that “hybrid 

genres”, which evolved within Genre Theory from the 80s onwards, embraces the conception 

that the genres are not pure and influence one another; and provides the connection between 

image and society in the cinemas across different geographies. Among the examples of 

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 85



 
 

“hybrid genre” films we encounter in the new era of Turkish Cinema, “On the Way to 

School”, produced and directed by Özgür Doğan and Orhan Eskiköy in 2008, is in a distinct 

position. It can be said that the film, which wanders over the borders of documentary and 

fiction and makes the transition between these two genres transparent, depicts a social 

problem with “verisimilitude” approach. The purpose of the study is to analyse the film “On 

the Way to School” within the framework of Genre Theory by reviewing “hybrid genre” 

concept and to define where it stands in the new era of Turkish Cinema by cause and effect 

relationship. Within the scope of the study and among the examples of “hybrid genre” films, 

only the film “On the Way to School” is covered. The reason is, unlike other examples of 

“hybrid genre”; the film, which is shaped by documentary and drama, depicts a social 

problem while rendering the border between reality and fiction ambiguous.  In the study, 

Genre Theory and “hybrid genre” concept within this theory are explained and the film, in 

which documentary and drama as a sub-genre of fiction are intertwined, is reviewed with 

style analysis based on the concept of “verisimilitude”. As a result of the study, it was 

determined that the “On the Way to School” is a docu-fiction and aims to confront its 

audience with a socio-cultural discussion with its narrative and style preferences. 

Keywords: Documentary film, hybrid genre, style analysis, On the Way to School. 

1. GİRİŞ 

Filmler yıllar boyunca çeşitli kategoriler altında incelenmiş, özelliklerine göre 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar genel olarak farklı bakış açılarıyla, farklı kişiler ya da 

stüdyolar tarafından oluşturulmaları nedeniyle değişiklikler gösterir. Buna karşın film 

formları, filmi oluşturan kişinin anlatıyı nasıl kurmak istediğine dair niyetine göre 

şekillenirler. Butler’a (2011, s. 119) göre yalnızca üç tür vardır: Belgesel, kurgu ve avangart. 

Bu üç türün belirlenmesinde gerçekliğin tanımlanmasına ilişkin tutumlar ve sanatsal ifade 

arayışları etkili olur. Kurmaca ve belgesel film tarzları, en çok tercih edilen iki tarz olarak 

karşımıza çıkar. 

Kurmaca filmler, izleyiciye direkt olarak hikaye anlatan bir yapıya sahiptirler ve ilişkilerini bu 

yönde kurarlar. Oldukça yaygın ve kökleşmiştirler. Kurmaca bir filmde olaylar hikayeye 

sonradan eklenebilir, yeniden düzenlenebilir, karakterler inşa edilir ve oyuncular kendi 

özelliklerinden yola çıkarak karaktere katkıda bulunurlar. İzleyiciler “gerçek hikayeye 

dayanan” filmlere karşı ayrı bir ilgi duyarlar çünkü doğrudanlık algısı önemli bir etiket haline 

gelir. Fakat bu filmlerin çoğu, izleyicinin beklentisinin aksine “gerçek hikaye” kavramına çok 

az sadık kalırlar. Hazırlanan senaryo içerisinde konuşmaların belirlendiği sınırlı bir evren 

yaratan kurmacalar, teknik imkanların da yardımıyla gerçekten daha farklı bir gerçeklik 

meydana getirirler. Işık, kamera gibi teknik özellikler ile kurmacanın temel hedefi eğlencedir. 

Kurmaca film tarzı, kendi içerisinde birçok türe bölünen bir yapının çatısını oluşturur 

(Barsam ve Monahan, 2010, s. 64-65). 

Belgesel film ise kurmacadan farklı özellikler gösterir. Kurmaca, dramatik bir hikaye 

anlatıcılığına soyunurken belgesel film gerçeğin kaydedilmesi, izleyicinin eğitilmesi, politik 
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ya da sosyal analizlerin sunumu ile ilgilidir. Kurmaca filmleri kurgusal olarak düşünürsek, 

belgesel filmleri kurmaca olmayan olarak ele alabiliriz (Adalı, 1986: 13-15). Buna karşın 

belgesel filmleri tamamen kurmaca karşıtı olarak incelemek hatalıdır. Çünkü belgesel filmler 

gerçek kişileri, olayları ve yerleri kaynak olarak kullansa da subjektif bir gerçeklik içerirler. 

Belgesel filmciler hikaye anlatımını ve dramatizasyonu, ellerindeki filmi şekillendirmek 

amacıyla kullanabilirler (Nichols, 2001: 166). Bunu yapmadıkları sürece ellerindeki ham 

materyalin izlenebilirliği riske girer. Objektif göz olarak algılanan kamera aslında yönetmenin 

gözüdür. İşlenen konu ile ilgili kişisel bakış açısı, eldeki gerçekler ne olursa olsun filme asıl 

hakim olan nüanstır. Belgeselin bu özelliklerine vakıf olan izleyici de eseri bu gerçekler 

üzerinden göz önünde bulundurarak, izlediklerini gerçeğin bir yorumu olarak algılamalıdır  

Kurmaca ve belgesel film tarzları, şeklen birbirlerinden ayrılsalar da ortak özellikler 

gösterirler. Bir film kurmaca ya da belgesel olsun, teknik ekipmana bağımlıdır. En azından 

konuyu çekebilecek bir kameraya ihtiyaç duyarlar. Her film belge niteliği taşır çünkü içinden 

çıktıkları ya da atıfta bulundukları kültürü yansıtırlar. Bu ister gerçeğin aynadan yansıması 

isterse bozulmaya uğratılmış hali olsun, eldeki görüntülerden yola çıkan her yönetmen 

sanatsal özgürlüğünü kullanarak bu malzemeden istediği anlamı çıkarabilir (Sapino, 2011). 

2. TÜR KAVRAMI 

Kurmaca ve belgesel filmleri bir çatı olarak görürsek; türleri, bu çatının altındaki eve 

benzetebiliriz. Nasıl bir evin her odası farklı amaçlarla kullanılıyorsa, her tür de bir oda olarak 

farklı özellikler gösterir.  

Tür sözcüğü Fransızca kökenli “genre” sözcüğünden gelmektedir. “Genre” daha çok 

“aralarında benzer, ortak özellikler bulunan varlık ve nesnelerin topluluğu anlamına gelse de 

Türk Dil Kurumu’nun Gösterim Terimleri Sözlüğü’nde, “İçerik, biçim ve amaç yönünden 

özellik gösteren bir sanat çeşidi” olarak yer alması nedeniyle sanatsal bir vurguyu da içerir. 

Her türün kendi içinde farklı özellikler göstermesi, türlerin sınıflandırılması yönünde bir 

harekete gidilmesine neden olur (McNair, 2010). 

Türlerin kendi içlerinde ortak özellikler göstermeleriyle birlikte tür kavramının da kendine 

has özellikleri mevcuttur. Tür filmleri yinelemelere dayanan, kolay anlaşılan, soyut 

kavramları ele almayan yapılara sahiptirler (Abisel, 1999, s. 13). Tür kavramının sinema 

içerisindeki yeri yıllarca tartışma konusu olmuş, özellikleri belirlenirken oldukça farklı bakış 

açıları kullanılmıştır. Ortak görüş ise tür filmlerinin uzun bir süre düşük sanat eserleri olarak 

görülmesidir. Yinelemelere dayanması nedeniyle gelişmeye kapalı, belirli bir kitleye hitap 

etmesi nedeniyle ise maksimum kar ile ticari başarı kapısı olarak görülen tür filmlerinin, 

eğlenceyi hedefleyen sinema anlayışının “çerez”leri olduğu iddia edilebilir. 

Türün sinema süreci içerisinde farklı nosyonları vardır. Altman (1996, s. 276), Hollywood 

stüdyo sistemi içerisinde ortaya çıkan tür kavramının etkilerini üç başlık altında inceler: 

Yapım: Genel konsept, üretim kararları için bir şablon sağlar. Sözsüz bilginin bir şekli olarak 

üretim ekibi içerisinde ayrıcalıklı bir iletişim sunar. 
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Dağıtım: Genel konsept, üretim farklılıklarından temel bir metot önerir. Böylece yapımcı ile 

dağıtımcı ya da dağıtımcı ile sinemacı arasındaki iletişim kolayca tesis edilir. 

Tüketim: Genel konsept, izleyici katılımının standart bir modelini ifade eder. Sinema ve 

izleyici arasındaki, hatta izleyicilerin kendi aralarındaki iletişimi tesis eder. 

Altman’ın başlıkları, ticari sinemanın unsurlarını barındırarak türe atfedilen gelir kapılarını 

ortaya koyar. “İletişim” kavramı ile yapımcı-yönetmen-izleyici arasındaki uylaşımlar 

vurgulanır. Türlerin ortak özellikleri o kadar içselleşir ki, bir tür filminin ortaya 

çıkarılmasında yapımcı-yönetmen-izleyici arasında sözsüz bir antlaşma imzalanır. Tür filmleri 

belirli kalıplar içerisinde üretilir, yapımcı sürekli yinelenen bu filmlere para yatırır ve türün 

takipçileri sinemaya giderek harcanan paranın geri dönüşünü sağlarken türe bağlılıkları 

sayesinde aradıkları sınırlar çerçevesinde bir film izlemenin keyfini yaşarlar. 

Türlerin incelenmemeye değer bulunması, ancak auteur yönetmenlerin ortaya çıkışıyla 

sağlanır. 1940’lı yıllarda özellikle kara film (film noir) türünün ortaya çıkışı ve bu türde eser 

veren saygın yönetmenlerin varlığı, tür sinemasına bakışı da değiştirir. Bakışın değişimi, tür 

sinemasına bağlı olan izleyicinin de ciddiye alınması ile sonuçlanır. O güne kadar düşük riskli 

filmler olarak adlandırılan tür filmlerine sanatsal değerler atfedilirken, izleyicinin bu filmlere 

olan bağlılığı üzerine de kafa yorulmaya başlanır. 

Türlerin incelenmesinde önemli bir yere sahip olan sosyo-kültürel bakış çerçevesinde türler; 

Tudor’a göre (aktaran Abisel, 1999, s. 23) belirli kalıplara sıkışmış ürünler olmaktan çok, 

içlerinden çıktıkları kültürle olan ilişkileri açısından farklı tatlar barındıran bir yapıya 

sahiptirler. Kültürel uylaşımlar üzerinden yapılan tür sınırlandırmaları, her kültürde farklı 

özellikler gösterebilir ve izleyicilerin filmlere verdiği tepkiler üzerinden tür kavramı yeniden 

analiz edilebilir  

Tür filmlerinin salt metin özellikleri taşımalarının aksine sosyo-kültürel açıdan ideolojik 

okumalara açık olmalarının; filmlerin içinde bulunduğu dönemi, yönetmenin ve yapımcının 

tercihlerini etkilediği gibi izleyiciyi de farklı düşüncelere sürükleyebildiği söylenebilir. 

Böylece tür kavramı, Amerikan stüdyo sisteminin dışına çıkarak tüm dünyada üretim 

pratikleri açısından farklı okumalara açık hale gelir (Özarslan, 2013, s. 64). Bir ülkenin 

kanunları, yönetim anlayışı, sanata bakışı, halkın yaşamı gibi unsurlar, tür kavramını belirli 

kalıpların dışına çıkarma özelliğine sahiptirler. Bununla birlikte tür sinemasının kalıplarından 

çıkması, aynı şekilde birden fazla türü içeren filmlerin de incelenmesine olanak tanır. 

3. TÜRLERİN ETKİLEŞİMİ: MELEZ TÜRLER 

Rönesans’ta Aristo’nun eserlerinin yeniden dikkate alınması ile türler tek başlarına değil, iç 

içe geçmiş biçimleriyle yeniden anılmışlardır. Bu bakış açısının sinemaya yansıması ise 

1980’leri bulur (Neale, 1980; Altman, 1986). Uylaşımlar içerisinde ele alınan türler, özellikle 

popüler sinema açısından yıllarca bir kurtarıcı işlevi görmüşlerdir. Fakat son yıllarda türlerin 

filmlerde tek başlarına yer almadığı görüşü hakim olmuştur. Örneğin; bir komedi filmi zaman 

zaman macera türünden özellikler taşımakta; bir korku filmi ise hikayesinde drama türünden 
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nosyonlar barındırabilmektedir. Değişik türlerin bir arada kullanılması, zamanla türlerarası 

uylaşımların meydana gelmelerini sağlar. Tek bir türe dayalı filmlerin içeriklerinin 

zenginleşmesi ile sonuçlanan “melez tür” anlayışı, bir yandan da daha çok insana hitap etmeyi 

sağlayabilecek ticari bir girişim olarak da sorgulanabilir (Truby, 2007). 

“Türlerarasılık” yaklaşımı açısından türlerin tanımlanabileceği tek bir kural yoktur. Sadece 

bazı türler hikayedeki etkilerine göre öne çıkabilirler (Neale, 2000, s. 207). Bazı türlerin öne 

çıkma durumu, çeşitli filmlerde dengelenebilmekte ve bir yöntem haline gelebilmektedir. 

Örneğin; döküdrama adı verilen melez tür izleyiciye hem belgesel gerçekliğini hissettirmekte 

hem de kurmaca yapısı sayesinde onunla daha kolay bağ kurabilmektedir. Bu anlayışta hangi 

türün baskın olduğundan ziyade iki türün ortaklaşa oluşturduğu bir uylaşımdan söz edilebilir. 

Aynı zamanda sade bir tür de kendi içinde parçalara ayrılabilmektedir. “Alt tür” denilen bu 

parçalar, içinde bulundukları türden filizlenip bazı özellikleri yeniden kurarak kendilerini inşa 

ederler. Bu türlerin bir araya gelmesi de melez tür olarak görülebilir (Abisel, 1999, s. 53). 

Melez tür kavramına karşı çıkan Staiger’a göre (2003, s. 196); türlerin karışımı nosyonunu 

kullanmak, bu görüşün kültürel çalışmalar içerisindeki yeri hakkında iki misli kuşku 

uyandırır. Sosyal ve iletişimsel alanda Bakhtin’in (2004, s. 41-83) kullandığı melezleşme 

terimi, gerçek kültürlerarası ilişkiler için kullanılır. Fakat türlerin ortaya çıktığı ve sonradan 

melezleşme kavramının kullanıldığı dönemde gerçek anlamda bir kültürlerarası ilişki 

gözlemlenemez. Burada iki dilin konuşması söz konusu değildir. Var olan konuşma, batı 

kültürüne ait aynı dilin konuşmasıdır. Melezleşme, kültürler arası gerçekleşmemektedir. Yine 

de bu görüşün daha çok Hollywood ve Batı sineması içerisinde işlediği söylenebilir. Türlerin 

melezliği, Yeni Hollywood sinemasının bir karakteristiği olarak görülse de değildir. Tek, sabit 

olarak tanımlanan türlerin çoğu oldukça karmaşık bir tür birleşimi sürecinin içinde yer alırlar 

(King, 2002, s. 141).  

Nasıl tür kavramının ciddiye alınması ile birlikte türlerin oluşumundaki sosyo-kültürel etkiler 

ön plana çıktıysa, melez türlerde de yönetmenin düşüncesi ve izleyicinin izlediği filmi 

alımlaması büyük önem teşkil etmektedir. Melez tür kavramı Hollywood’un ticari 

yaklaşımlarının bir sonucu olarak görülse de, film yaratıcıları için yeni kapılar açmayı da 

başarır. Böylece sinemada yeni anlatı teknikleri ya da filmi yaratan kişinin içinde bulunduğu 

toplumda vermek istediği mesajı farklı bir biçimde ulaştırma şansı ortaya çıkar. 

Film yapısının esnekliği; avangart, belgesel ve kurmaca yaklaşımlar arasında iç içe geçişlere 

neden olur ve bu durum, sinema evriminin kaçınılmaz ve arzu edilebilir bir sonucudur. Ortaya 

çıkan melezler, bu üç film tarzının sınırlarını muğlaklaştırır (Barsam ve Monahan, 2010, s. 

76). Muğlaklık sonucu ele alınacak örnek bir film, tercih ettiği tür uylaşımları ile de 

incelenmeye değer bulunabilmektedir. Bir dönem düşük sanat eserleri olarak görülen tür 

filmlerinin aksine türlerin uylaşım içinde bulunduğu; yani türleri bir anlatım tekniği olarak 

kullanan filmler aracılığıyla tür kavramı, kendisini yeniden inşa eder. Bunun sonucu olarak 

özellikle kurmaca filmler aracılığıyla anılan “gerçekmişgibilik” kavramı, yeniden ele 

alınmalıdır. 
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4. GERÇEKMİŞGİBİLİK 

Bir film gerçekçi, gerçekdışı ya da ikisinin birleşimi de olsa gerçeğin ikna edici bir görünümü 

olmayı başarabilir. Bu duruma “gerçekmişgibilik” denir. İzleyici perdede gördüğü şeylere 

ikna olduğunda filmler, hakikati yansıtan bir pozisyona gelirler. İnsanlar, mekanlar, kelimeler 

ne kadar gerçekdışı ya da fantastik görünseler de o an perdededirler. Başka bir açıklamayla, 

filmin görüntülerinin tutarlılığı ve perdedeki dünyanın inandırıcılığının oranı ile görülen 

şeylerin doğruluğu onaylanmış olur. Tasvir edilen dünya ya da karakterler rahatsız edici ve 

gerçekdışı olsalar, izlediğimizin bir film olduğunun farkında olsak da, gördüklerimizi film 

anlatısı içinde düzenler ve o dünyayı kendi içerisinde bir gerçek olarak kabul edebiliriz 

(Sparshott, 1967, s. 3-7). 

Türlerle ilgili genel, kavramsal çıkış noktaları vardır. İlki, türler bu şekilde ifade edilseler de 

basit birer film grubu değildirler. Türler sadece filmlerin içerisinde yer almazlar. Aynı 

zamanda ve eşit miktarda izleyicilerin sinemaya getirdikleri beklentilerde ve hipotezlerde de 

türlere rastlanır ki izleyicinin film izleme sürecinde bu beklentiler ile film arasında bir 

etkileşim kurulur. Böylece izleyici, anlamlandırma ve tanımlama olanağına kavuşur. İzleyici 

sahip olduğu beklentiler aracılığıyla filmi anlaşılır ve anlatılabilir şekilde çözümleyebilir. 

Perdede olan bitenin tanımlanması konusunda kendi yorumunu getirir: “Neden belirli olaylar 

ve eylemler perdeye yansımaktadır, neden karakterler böyle giyinmekte, bakmakta ve 

davranmaktadır?” (Neale, 2003, s. 161). 

Gledhill’e göre (2010, s. 372); gerçekmişgibilik, türsel ve kültürel anlamlar taşımaktadır. 

Perdede gördüğümüz kurmaca dünyalar aslında toplumsal kavrayışımıza göre 

anlamlandırılarak günümüzle bağlantı kurmaktadırlar. Sağlanan bu akışkanlık ile 

kahramanların yer aldığı perde evreni, toplumsal imgelemleri de içeren bir düzleme kavuşur 

(Akbulut, 2010, s. 334). Filmler; temsil aracılığıyla kurmaca dünyalar oluştururken, 

içerdikleri türler sınır koymak yerine sınırları muğlaklaştırarak bahsi geçen akışkanlığı 

sağlarlar. 

Türler üzerine yapılan sosyo-kültürel okumayı, gerçekmişgibilik kavramı üzerinden yapmak 

da mümkündür. İzleyici beklentileri ile etkileşim halinde bulunan tür uylaşımları, 

gerçekmişgibilik kavramı ile işin içine toplumsal boyutu da katar. Filmin yarattığı dünya ile 

içinde yaşanılan gerçek dünya arasında kurulacak bağlantı, türler aracılığıyla perdedeki filmin 

yorumlanmasını sağlayan bir kapı işlevi görür. Bazı türlerin belirli dönemlerde ortaya çıktığı 

bilinmektedir. Örneğin; gangster filmleri, 1930’larda gazetelerde yer alan gangster 

haberlerinin etkisiyle ortaya çıkmışlardır. Fakat buradaki önemli nokta filmlerin gerçek 

gangster öykülerinden değil, gazete haberlerinden esinlenmeleridir. “Gerçek” olanı 

gösterdiğini iddia edip bunu değişime uğratan kurmaca filmlerin oluşturduğu 

“gerçekmişgibilik” anlayışı; gazete haberlerinin, yani gerçeğin belki de değiştirilmiş, üstünde 

oynanmış yansımalarının üzerinden anlatısını kuran gangster filmlerinin temelini oluşturur. 

“Gerçekmişgibilik” algısı, sinemada doğrudan gerçeğin gösterilmesinden farklı şekilde 

okunur. Kurmaca anlatı ile yansıtılan temsilde gerçek, izleyiciye direkt müdahale etmek 
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yerine kendisini saklayabilir ya da yönetmenin tercihi ile dönüştürülebilir. Orhan Eskiköy ve 

Özgür Doğan’ın yönetmenliğini yaptığı “İki Dil Bir Bavul” filmi de kurmaca ile belgeselin 

sınırlarını muğlaklaştırarak toplumsal bir sorunu ele almaktadır.  

5. YÖNTEM 

Özgür Doğan ve Orhan Eskiköy’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendikleri “İki Dil Bir 

Bavul” filminin ilk gösterimi 25 Kasım 2008 tarihinde 21. Amsterdam Uluslararası Belgesel 

Filmler Festivali’nde gerçekleşir. 23 Ekim 2009 tarihinde Türkiye’de 22 kopyayla gösterime 

girer. Filmde, bir Türk öğretmenin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yer alan Demirci 

Köyü’ndeki bir ilkokula atanması sonucu Kürt öğrencilerle geçirdiği bir yıl anlatılır. 

“İki Dil Bir Bavul”un, özellikle belgesel film festivallerinde gösterilmesine karşın kurmaca 

özellikler gösterdiği yönünde iddialar vardır. Yönetmenlerden Özgür Doğan; bir röportajında 

filmin belgesele yakın bir tarzda olduğunu ifade ederek ve birebir gerçek olmadığını 

söyleyerek, hem çocuklarla hem de öğretmenle bağ kurulabilecek bir anlayışın peşinde 

olduklarını belirtir (Yazıcıoğlu, 2009). Buna karşın Sönmez (2014), filmdeki “kurmaca” 

havasının iyi bir belgesel olması nedeniyle kaynakladığını iddia ederek anlatılmak istenen 

konuyla ilgili yapılan sıkı çalışmayı, film çekim süresinin uzunluğunu ve filmdeki 

karakterlerin gerçekliğini bu belgeselin özellikleri olarak görür. 

Yaklaşım açısından bu farklılıklar, izleyici olarak dikkatimizi biçem konusuna çekmektedir. 

Film izleyicisi, film biçemi ile ilişki halindedir. Örneğin; uzun bir çekimde iki karakter 

göründüğünde, bu karakterlerden birinin yakın plan gösterilmesini bekleyebiliriz. Bir oyuncu 

yürümeye başladığında kameranın, onu takip edecek şekilde yatay hareket (pan) yapmasını ya 

da kaydırma ile takip etmesini bekleriz. Bir karakter konuştuğunda onun içinde bulunduğu 

ortamın da sesini duyacağımızı düşünürüz. Bunun gibi beklentiler, izleyicinin hayatla ilgili 

tecrübelerinin bir yansımasıdır ve bu yansımanın izdüşümünü filmler ve diğer medyalarda 

ararız. Bir film bu beklentilerimizi karşılayabilir, yeniden düzenleyebilir ya da tamamen karşı 

çıkabilir (Bordwell ve Thompson, 2008, s. 305). 

Filmin çözümlenmesinde biçemsel analiz yöntemi kullanılacaktır. Bir filmi sadece anlatı 

yapısı aracılığıyla ele almak, onu anlamak konusunda yetersiz kalabilir. Filmler anlatı yapısı, 

sinematografi, mizansen, kurgu ve ses gibi unsurlarıyla bir bütündürler (Bordwell, 1997, s. 4; 

Bordwell ve Thompson, 2008, s. 306-309). Teknik araçların kullanımı, filmin temel anlatısına 

hizmet edebilecekleri gibi onu oluşturan ana unsurlar da olabilirler. Bir görüntü, sürekli 

yinelenen bir ses de metnin yerini alabilir. Bu nedenle biçemsel analiz yöntemi, sinemada 

üretilen anlamı çok boyutlu bir şekilde ele alabilmektedir. Özellikle de türleri meydana 

getiren uylaşımlar, anlatıma dayalı olduğu kadar teknik açıdan da kendilerini gösterebilirler. 

Filmin üzerinden yapılan tür tartışmaları ve uylaşımlar, biçemsel analiz yöntemi aracılığıyla 

ortaya konacak veriler üzerinden yeniden ele alınacaktır. 

 

6. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
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6.1. Anlatı Yapısı 

Klasik sinema anlatısında dramatik yapı beş unsurdan meydana gelir: Sergileme bölümü, 

yükselen aksiyon, doruk noktası, aksiyonun düşüşü ve anlatının sonlandırılması. Sergileme 

kısmında karakterler ile anlatının geçtiği zaman-mekan tanıtılır. Çatışma ile yükselen aksiyon, 

doruk noktasında dönüşüme uğrar ve anlatının sonunda çözümlenir (Yaren, 2013, s. 67-70). 

Kurmaca ya da belgesel olsun anlatılar, belirli kalıplara uymasalar bile bir hikaye örgüsü 

kurarlar. Kurmaca filmlerde bu örgü daha belirgin uylaşımlar gösterir. Belgesel sinema da ele 

aldığı konuyu objektif şekilde yansıtıyor gibi görünse de, sonuç olarak yönetmenin ya da 

görüntü yönetmeninin kamerayı yerleştirdiği yer bile anlatıya hizmet eder.  

“İki Dil Bir Bavul” filminin sergileme kısmında Emre isimli bir öğretmenin, bir köye gelişini 

izleriz. Emre’nin öğretmen olarak atandığı köyün okul binası neredeyse virane bir haldedir. 

Buna karşın Emre üstünü giyinir ve ders anlatmaya hazırlanır. Fakat okula kimse gelmez. 

Bunun üzerine Emre, kapı kapı dolaşarak öğrenci velileriyle konuşur ve çocuklarını okula 

göndermeleri için ikna eder. Bu gezinti esnasında köy halkının yaşamını da gözlemleme 

fırsatı elde ederiz. Ebeveynler çocuklarını günlük işlerde çalıştırmaktadırlar ama okula 

gitmeleri konusunda müsamaha gösterirler. 

Filmdeki çatışma, Emre’nin Kürt çocuklara Türkçe öğretmeye çalışması üzerinden kurulur. O 

güne kadar Türkçe konuşmamış ve normal hayatlarında ilk kez Türkçe ile tanışmış olan 

çocuklar, alışkın oldukları dili bırakmak istemezler. Bu noktada Emre tatlı-sert bir çaba 

göstermekle birlikte zaman zaman çocukların ailelerine de konu ile ilgili dert yanar. Buna 

karşın bir veli, anadilinin Kürtçe olduğunu ve Türkçe’yi yabancı dil olarak gördüğü için 

kendisiyle dalga geçildiğini anlatır. Film, çocukların Türkçe öğrenip öğrenemeyeceği ya da 

Emre öğretmenin nasıl bir çaba göstereceği sorularını sordururken bunun da ötesinde eğitim 

sistemindeki yanlışlıklara ve anadilde eğitimin önemine vurgu yapar. 

Emre çocuklara kalem tutmayı ve hecelemeyi öğretmeye çalışırken, bir yandan da kendisini 

geldiği yere tek bağlayan kişi olan annesiyle sürekli olarak telefon aracılığıyla haberleşir. Veli 

toplantısı düzenleyerek çocukların gelişiminden ve var olan eksikliklerden velileri haber eder. 

Bu arada çocuklar, zorlu yaşam şartlarına karşın ödevlerini yapmaya çalışırlar. 

Filmin sonlarına doğru okulun bahçesinde 23 Nisan kutlamaları yapılır. Emre kısa bir 

girizgahtan sonra öğrencilere bu bayramın hangi millet tarafından kutlandığını sorar. Kısa bir 

sessizlikten sonra “Türk milleti” yanıtını alır. Hangi ülkede yaşadıklarını sorduğunda ise 

öğrencilerin bir kısmı “Türkiye” derken bir kısmı ise “Demirci” der. Bu durum, filmin 

geneline hakim olan ikili karşıtlıkların küçük bir özeti niteliğindedir. 

Filmin sonunda eğitim öğretim yılı biter. Emre karneleri dağıtır ve çocuklara, bir sonraki yıl 

için güvendiğini ifade eder. Arabaya binip eve doğru yol alırken çocuklar köydeki hayatlarına 

kaldıkları yerden devam ederler. 

Ana karakter Emre, ilk öğretmenlik deneyiminde doğuya gönderilmiş genç bir insandır. Zor 

şartlara karşın çalışmaya devam eder. Tamamen öğretmesi gereken bilgilere odaklanmıştır ve 
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bu bilgiler, Türkiye’deki resmi milli eğitim ideolojisine dayanır. Emre de bu bilgileri 

sorgulamadan, yaşadığı zorluklara rağmen çocuklara Türkçe öğretmeye çalışır. Kendisini 

hayata bağlayan bir diğer unsur ise annesidir. Emre kendisini kötü hissettiğinde sürekli cep 

telefonuyla annesini arar. 

Emre karakteri, 1980 askeri darbesi öncesi ve sonrasında sinemamızda görülen iki öğretmen 

tiplemesinin bir karışımı gibidir. Apolitik ve toplumsal ideallerin ön plana çıktığı darbe öncesi 

dönem ile 80 sonrası bireyselleşmesi ve yalnızlaşması bir arada gözlemlenir (Yaşartürk, 2011, 

s. 178). Bu yalnızlığın giderilmesinde, köylülerle iletişime geçme önem kazanır. Böylece iki 

tarafın birbirini daha yakından tanıması ve karşılıklı anlayış ön plana çıkar. Tür filmlerinde 

sıkça karşımıza çıkan tek taraflı bakış açısı, yerini empatiye bırakır. 

Öğrenciler ve velileri, yan karakterleri oluştururlar. Veliler, çocuklarını okula gitmek için 

teşvik ederlerken Emre’yi de işinin zorluğu konusunda uyarırlar. Çocuklar ise Emre için bir 

mücadele alanı gibi görünseler de kendi içlerinde ayrı bir mücadele yaşayan bireylerdir. 

Tanıdık çevrenin içinde farklı olana alışmanın zorluğu, özellikle Zülkif isimli çocukta vücut 

bulur. Emre her ne kadar ona Zülküf dese de çocuk kendisini “Zülkif” olarak tanımlayacaktır. 

Filmin anlatısı yapısına ve karakterlere baktığımızda kurmacayı hatırlatan bir hikaye örgüsüne 

rastlarız. Film; Emre öğretmenin köye gelişiyle başlar, öğrenciler ve köy halkıyla olan 

ilişkisindeki ilerlemeleri gözler ve köyden ayrılışı ile sona erer. Fakat filmin kurmaca ile 

belgesel arasında muğlaklaşan yapısı, özellikle sinematografik ve teknik tercihlerle 

şekillendirilir. 

6.2. Sinematografi 

Filmde en çok yakın genel çekim ölçeği tercih edilirken onu sırasıyla orta genel çekimler ile 

ayrıntı planlar izlemiştir. Yakın genel çekim örneği, özellikle filmin sınıfta geçen 

sahnelerinde kullanılarak birden fazla öğrencinin aynı andaki hareketleri toplu biçimde 

verilmiştir. Orta genel çekimler, köy halkının yaşantısını ve çevreleri ile olan ilişkilerini 

yansıtmak amacıyla kullanılmıştır. Ayrıntı planlar ise yazmayı ve Türkçe konuşmayı öğrenen 

öğrencilerin, bu çabalarını vurgulamak için tercih edilmiştir. Kameranın elde ve omuzda 

kullanımı sonucu oluşan titreşimin yer aldığı filmlerdeki en çok kullanılan kamera hareketi, 

pan hareketidir. Pan hareketi özellikle iki kişinin ya da daha kalabalık bir grubun yer aldığı 

sahnelerde kullanılmıştır. Fazla tercih edilmeyen dikey (tilt) hareket ise öğretmen ile 

öğrenciler arasındaki boy farkını vurgulamak amacıyla tercih edilmiştir. Öğretmen ile 

öğrencilerin yer aldığı sahnelerde kamera; öğrenciyi genelde bel ya da diz plandan almak 

üzere, aşağı doğru tilt hareketi yapmak suretiyle öğretmenin yüzünü kadraj dışında bırakarak 

odak noktasını öğrenci olarak alır. Yakın genel çekim ölçeğinin kullanılması, izleyiciye 

gözlem yapma fırsatı tanır. Kamera kalabalık sınıf gibi ortamlarda hikayeden bağımsız bir 

şekilde salınır ve yan unsurları ön plana çıkarır. Örneğin Emre bazı öğrencilerle ilgilenirken 

kamera, diğer öğrencilere çevrilir. Ayrıntı planlar ile kurmacanın sınırlarının dışına çıkılarak o 

sırada olan bitenin gözlemlenmesi sağlanır. Kamera; genel planlar ile kendisini ortamdan 

soyutlar ve sadece gerçeğin yansıtıldığına dair bir atmosfer yaratır. Kameranın obje ile arasına 
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mesafe koyması sonucu “gerçekmişgibilik” algısı meydana getirilir. Öğrencilerin sürekli 

olarak kameraya bakmaları ise filmin belgesel yapısına katkıda bulunmakta ve kendisini akışa 

kaptıran izleyiciye bir uyarı niteliği taşımaktadır. 

6.3. Mizansen 

Filmde yaygın olarak kullanılan, genel ve ayrıntı çekimlerin yarattığı zıtlık mizansene de 

yansır. Demirci köyü, filmin anlatısının bazı noktalarında neredeyse başrole geçer. 

Karakterler, köyün bir parçası ve uçsuz bucaksız arazideki ufak noktalarmış gibi yansıtılırlar. 

Anlatının merkezinde yer alan Emre karakteri çoğu zaman çerçevenin merkezinde yer alsa da, 

öğrencilerle bir arada olduğu durumlarda çerçevenin köşesine sıkışır ya da yüzü hiç 

görünmez. Karakterin içinde bulunduğu çaresizlik duygusunun yansıtıldığı bu anlarda 

öğrenciler merkeze yerleşir. Bu tercih, eğitim sistemi üzerine bir eleştiri olarak okunabilir. 

Bazı planlarda öğretmenin sadece sesi duyulsa da sınıftaki öğrencilerin çerçeve içerisinde yer 

almaları ile birlikte ses, öğrencilerin sesi arasında kaybolup gider. Doğal ışık kullanımı ile 

filmde karakterler müdahalesiz biçimde verilmiş, karakterlerin aşırı şekilde vurgulanmasının 

önüne geçilmiştir. 

Filmde yerel halk, günlük kıyafetleri ve normal yaşam şartları içerisinde yansıtılmıştır. Emre 

karakteri ise gömleği, pantolonu ve tıraşlı yüzüyle ile farklı bir anlayışı temsil eder. Doğunun 

geleneksel kıyafetleri ve aksesuarına karşın Batılı tarzda giyinerek farklı bir ideolojinin 

temsilcisi olduğunu belli eder. Filmde çekimler Demirci köyünün gerçek mekanları olan 

evlerde, okulda ve arazide yapılır. 

Yaratılan mizansende kurmaca ile belgesel arasında muğlaklık yeniden karşımıza çıkar. 

Gerçeğe müdahale etmeden sadece gösterme hedefi taşıyan kamera, çerçeveleme tercihleri ile 

bireyin duygularını yansıtır. Çerçeve dışına çıkan yüzler, bedenler aynı zamanda yönetmenin 

izleyiciyi yönlendirmesinin bir yoludur. Öğrenciler ile öğretmen yan yana geldiklerinde 

öğrenciyi çerçevenin merkezine yerleştiren, köyün mekanları ile devletin eğitim ideolojisinin 

temsilcisi olan Emre’yi parçalanmışlık içinde veren çekimler ile milli eğitim ideolojisindeki 

çarpıklıklar gözler önüne serilmek istenir. Böylece belgesele yönelik uylaşımlar ile kurmacayı 

hatırlatan tercihler bir araya getirilerek, günümüze dair bir sosyo-kültürel analiz yapılır. 

6.4. Kurgu 

Filmin devamlılığında bütüncül kurgu anlayışına uygun olarak çizgisel zaman yansıtılır. 

Temel görüntü geçiş türlerinden sadece “kesme” kullanılır. Film neredeyse bir yıllık dönemi 

ele almasına karşın kararma-açılma ya da zincirleme gibi efektlere yer verilmeyerek anlatılan 

sürecin kesintisiz bir biçimde ele alındığı hissi verilir. Film, Emre karakterinin köye gidişi ile 

başlar ve köyden ayrılışı ile son bulur. Fakat Emre’nin köyden ayrılışı temelli bir ayrılış 

olarak sunulmaz. Emre çocuklara tatilden sonra döneceğini söyler ve ayrılmasıyla birlikte 

çocuklar suda yüzerek ve aralarında konuşarak normal hayatlarını sürdürürler. Filmin sonu 

kesinlik taşımaz, sürecin devam edeceğini vurgular. Kurmaca anlatının parçası olan aksiyon 

ve doruk noktası, kurgu yoluyla yapılan hızlı geçişler ve ortalama çekim süresinin 

düşürülmesiyle sağlanabilirken “İki Dil Bir Bavul”da bu noktalar oldukça yumuşak şekilde 
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ele alınır. Böylece kurmaca anlatının yaratacağı özdeşleşme ve rahatlama yerine izleyiciyi 

düşünmeye sevk eden bir anlayışın hakim olduğu gözlenir. Anlatı yapısını oluşturan kurmaca 

ögelerin köşeleri, teknik unsurlar yoluyla yumuşatılır. Böylece türlerin getirdiği sınırlamalar 

ortadan kalkar ve üçüncü bir yol bulunur. 

6.5. Ses 

Filmde müziğe yer verilmemiştir. Filmin yönetmenlerinden Orhan Eskiköy; müziği “sinema 

için bir alışkanlık ve kolaycılık” olarak nitelendirerek müziğin, görüntünün de üstüne çıkarak 

duygu uyandırma özelliğinden sakındığını ifade etmiştir (Yadigar, 2009). Hakim olan sesler, 

çevreden kaynaklanan ortam sesi ve diyaloglardır. Ortam sesini daha çok köyün de yer aldığı 

arazinin özellikleri belirler. Buna karşın diyaloglar öğretmen-öğrenci, öğretmen-anne, 

öğretmen-veli ve veli-öğrenci arasında kurulur. Filmde vurgulanan Türkçe-Kürtçe gerilimi, 

diyaloglarda karşımıza çıkar. Öğrenciler evlerinde aileleriyle Kürtçe konuşurken, okulda 

Kürtçe ve Türkçe dillerini karışık olarak konuşurlar. Emre karakteri de yeri geldiğinde 

durumunu açıklamak için Kürtçeye başvurur. Veliler ise Emre ile konuşurken Türkçeyi tercih 

ederler ki aynı zamanda Kürtçeyi de bilmekte, yani iki dili de konuşmaktadırlar. Türkçe, 

Türkiye’de kullanılan en yaygın dil de olsa Emre karakterinin yalnızlığı ile ikinci dil 

statüsüne düşer. Bu nedenle ses kullanımı aynı anda hem ayrımı hem de birlikteliği ifade eder. 

Sesin anlatının doğal bir parçası haline gelmesi ve müdahalelerden kaçınılması, izleyiciyi 

duygu yoğunluğundan uzaklaştırarak gözleme yönlendirir. Böylece izleyici, gördüğü şeyin 

gerçekliğine daha fazla inanır. 

7. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Kurmaca ve belgesel filmler, iki farklı sinema anlayışını yansıtıyor gibi görünseler de ortak 

uylaşımlara sahiptirler. Bu uylaşımlar, sinemanın ihtiyaç duyduğu teknik unsurlar ile 

yönetmenin bakışıdır. Özellikle ikinci unsur, ilk unsur aracılığıyla izleyiciye gerçeği 

sunabileceği gibi onun bozulmuş bir halini de yansıtabilir.  

Bu açıdan bakıldığında kurmaca ve belgesel sinema altındaki türler de, gerçek ile onun 

bozulmuş hali arasında gidip gelen temsiller sunarlar. Türler ilk kez ortaya çıktıkları dönemde 

gerçekliğin abartılı bir temsili olarak damgalanmış olsalar da 1940’lardan sonra kara filmin 

(film noir) ve auteur kuramının yükselişi ile incelenmeye değer bulunmuşlardır. Özellikle 

1980’lerde tartışılmaya başlanan “melez tür” kavramı ile hem kurmaca ile belgesel arasındaki 

sınırları muğlaklaştıran gelişmeler olmuş hem de türlerin sosyo-kültürel özellikleri daha 

dikkat çekici bir hal almıştır. 

Belirli kalıplar içerisine sıkışmış özellikleri ile sınırları belli ürünler olarak görülen tür 

filmleri, aslında içinde bulundukları toplumun özelliklerini yansıtırlar. Bu açıdan özellikle 

melez türler, birden çok türü bir arada bulunduran yapılarıyla klasik tür anlatılarına yeni bir 

soluk getirmekle kalmaz; sinemanın toplumu yansıtma, gerçeği gösterme ya da 

gerçekmişgibilik özellikleri ile izleyiciyle bağ kurarlar. Bu bağın kurulmasında da izleyici ile 

tür arasında kurulan güçlü uylaşımlar önemli rol oynarlar. 
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“İki Dil Bir Bavul” filmi, kurmaca ile belgeselin özelliklerini harmanlayarak bir “kurgu 

belgesel” niteliği taşır. “Kurgu belgesel, belgesel ve kurmaca anlatı sinemasının yaratıcı bir 

birleşimi ve sentezi olarak tanımlanabilir” (Rhodes ve Springer, 2005, s. 4). Film; 

Şanlıurfa’nın bir köyüne atanan Emre öğretmenin, buradaki çocuklar ile geçirdiği bir yılı 

anlatırken başı sonu belirli, kurmacaya ait dramatik yapıları harfiyen uygular. Bununla 

beraber kullanılan çekim ölçekleri, mizansen, kurgu ve ses teknikleri ile izleyicinin bu 

kurmacanın içine girmesini, duygusal bir bağ kurmasını engelleyerek onu gözlemlemeye 

yönlendirir. Gerçek hayatta Emre, bir öğretmendir ve filmin geçtiği köye atanmıştır. Fakat 

kameranın Emre’yi takip etmesi, yönetmenin çekim açılarını belirlemesi ile bu gerçek, 

gerçeğin bir temsiline dönüşür. Böylece gerçeğin yerine “gerçekmişgibilik” kavramını koyan 

yönetmenler; izleyiciyi, takip ettikleri bir kurmaca ile gözlem yaptıkları bir belgesel film 

arasında sosyo-kültürel bir meseleyle yüzleştirirler. Emre merkezde yer alsa da, kahramana 

dayalı kurmaca anlatının kalıpları ile oynanarak öğrenciler merkeze yerleştirilirler. Emre ile 

öğrencileri arasındaki sorunlar, gerçekte yaşanan sorunların birer temsili olarak sunulur. 

Türkiye’de yaşayan Kürtlerin ana dilde eğitim sorunu ve devletin bu sorunun çözümünde 

yetersiz kalması, kurmaca kaynaklı özdeşleşme ile gerçeği dolaysız biçimde gösteren belgesel 

film anlayışının birleşimi ile ele alınır. “İki Dil Bir Bavul”; cevapların aranmadığı, sadece 

sorunların gösterildiği bir “kurgu belgesel” olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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ÖZET                                                                                                                                                                             

Çokseslilik ile ilgili çalışmalar Ortaçağ’dan bu yana varlığını sürdürmektedir. Önceleri dörtlü, 

beşli aralıklardan oluşan ve iki sesle başlayan çokseslilik çalışmaları, zaman içinde tonal 

müzikle birlikte gelişmiştir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren ton dışı müzik arayışlarıyla 

birlikte çokseslilik kuralları da değişime uğramıştır.  

Türk müziği, geleneksel olarak tek sesli bir müziktir. Bu nedenle çokseslilik ile ilgili 

çalışmaların Avrupa’daki kadar uzun bir geçmişi bulunmamaktadır. Osmanlı Devleti’nde 

1826 yılında II. Mahmut tarafından kapatılan Mehterhane’nin yerine kurulan Muzika-i 

Humayûn ile tonal müzik ve çokseslilik tanınmaya ve öğrenilmeye başlanılmıştır. 

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sosyal ve kültürel alanda köklü 

değişikliklere gidilmiş, müzik ve müzik eğitimi de bu değişimde yerini almıştır. Türk Beşleri 

olarak adlandırılan bestecilerin tonal sistemle başlattığı çokseslilik çalışmalarının yanı sıra, 

Türk ezgilerinin kendi yapısından yola çıkılarak, farklı bir çokseslilik anlayışı doğmuştur. 

Eğitimci, besteci ve müzikolog Kemal İlerici, Türk müziğinin makamsal yapı ve 

özelliklerinin  armonik açıdan da farklı ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Özünde Türk 

müziğini ele alarak geliştirdiği dörtlü armoni sistemi ile farklı bir çokseslendirme yaklaşımı 

ortaya koyan İlerici, oluşturduğu bu ilkeleri 1970 yılında basılan “Bestecilik Bakımından 

Türk Müziği ve Armonisi” adlı kitabında toplamıştır.  

Bu araştırma, nitel bir araştırma olup, verilere ulaşmak için doküman inceleme yoluyla 

kaynak taranmıştır. Araştırmanın örneklerle ortaya koyulması amacıyla besteci ve eğitimci 

Muammer Sun’un Türk eğitim müziği için belirli türküleri derleyip aktarımını yaptığı “Kır 

Çiçekleri” kitabından dört farklı makama ait dört türkü seçilmiştir. Bu örneklerin Türk eğitim 

müziği içinde kullanılan en yaygın ve çoksesliliğe uygun makamlardan olmasına, farklı ölçü 

sayılarını içermesine önem verilmiştir. Elde edilen bulgulardan içerik analizi yapılmıştır. 

Sonuç olarak mesleki müzik eğitiminde kullanılan dörtlü armoni sistemini oluşturan ve 

geliştiren Kemal İlerici’nin, Türk müziği ezgilerini çokseslendirme çalışmalarına katkı 

sağladığı görülmektedir. Bu araştırmada yapılan çokseslilik çalışmalarının Türk eğitim 

müziğinden seçilen örneklerle çoğaltılabileceği ve Türk müziğini çokseslendirme 

çalışmalarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Eğitim Müziği, Türkü, Kemal İlerici, Dörtlü Armoni Sistemi, 

Çokseslendirme 
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MAKING POLYPHONY OF SIMPLIFIED TURKISH FOLK SONGS WITH KEMAL 

İLERİCİ’S HARMONY 

 

 

ABSTRACT                                                                                            

Studies on polyphony have existed since the Middle Ages. The polyphony studies, which was 

previously composed of quaternary, quintet intervals and started with two voices, developed 

over time with tonal music. Since the end of the 19th century, the rules of polyphony have 

been change with the search for atonal music. 

Turkish music is traditionally monophonic music. For this reason, studies on polyphony do 

not have as long a history as in Europe. In the Ottoman Empire, tonal music and polyphony 

began to be recognized and learned with Muzika-I Humayun, which was established in place 

of Mehterhane, was closed by II.Mahmut in 1826. 

With the establishment of the Republic of Turkey in 1923, radical changes were made in the 

social and cultural topics, music and music education took its place in this change. In addition 

to the polyphony studies started by the composers called the Turkish quintet with the tonal 

system, a different understanding of polyphony was born, based on the structure of the 

Turkish melodies themselves. Educator, composer and musicologist Kemal İlerici emphasized 

that the modal structure and characteristics of Turkish music should be handled differently in 

harmony. İlerici, who has put forward a different polyphony approach with the quartet 

harmony system that he has developed by addressing Turkish music in essence, collected 

these principles in his book “Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi”, published in 

1970. 

This research is qualitative research and the source has been scanned through document 

review to access the data. In order to illustrate the research with examples, four folk songs 

belonging to four different makam were selected from the book “Kır Çiçekleri”, in which 

composer and educator Muammer Sun compiled and transmitted certain folk songs for 

Turkish educational music. Importance has been given to the fact that these examples are one 

of the most common and suitable for polyphony used in Turkish educational music and 

include different measure numbers. Content analysis was made from the results obtained. As 

a result, it is seen that Kemal İlerici, who created and developed the quartet harmony system 

used in professional music education, contributed to the works of polyphony of Turkish music 

melodies. It is believed that the studies of polyphony conducted in this study can be 

reproduced with samples selected from Turkish educational music and can contribute to the 

polyphony studies of Turkish music. 

Keywords: Turkish Educational Music, Turkish Folk Song, Kemal İlerici, Quartet Harmony 

System, Polyphony  
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ÖZET 

Bu araştırmada, 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli öğretiminin Türkçe Öğretmeni 

adaylarının yazma tutumu ve kaygısına ne şekilde etkisinin olduğu incelenmiştir. Çalışma 

eylem araştırması şeklinde tasarlanmıştır. Çalışmanın deney grubunu Yıldız Teknik 

Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinden araştırmacı tarafından 

yürütülen yazma atölyesine katılan 27 gönüllü öğretmen adayı oluşturmaktadır. Kontrol 

grubunu ise başka bir devlet üniversitesinde eğitim gören 30 Türkçe Öğretmenliği birinci sınıf 

öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın deney grubunda 14 haftalık eylem planı oluşturulmuş 

ve uygulanmıştır. Süreç içerisinde yazılı anlatım becerilerini daha iyi hâle getirebilmek için 

eylem planında gereksinimlere göre ekleme ve çıkarmalar yapılarak süreç devam ettirilmiş ve 

tamamlanmıştır. Kontrol grubunda ise müfredata uygun olarak yazma uygulamaları 

yaptırılmıştır. İki gruba da süreç başında ve sonunda Karatay (2020) tarafından geliştirilen 

Yazılı Anlatım Tutum ve Kaygı ölçeği uygulanmış ve yazılı anlatım tutum ve kaygı durumları 

ölçülmüştür. Öğrencilerin tutum ve kaygı puanlarına yönelik olarak deney ve kontrol 

gruplarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığına yönelik 

Wilcoxon testi uygulanmıştır. Ön test ve son test puanlarının deney ve kontrol grubu arasında 

anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı yine Mann-Whitney U testi ile belirlenmiştir. Yazılı 

anlatıma yönelik tutuma ait ön test puanlarında kontrol grubu lehine olan fark süreç sonunda 

kapanmıştır. Yazılı anlatım kaygı puanları bakımından ön test puanları bazında deney grubu 

ile kontrol grubu puanlarının farkının anlamsız olduğu, bununla beraber kontrol grubu 

puanları ortalamasının deney grubuna göre daha iyi seviyeye ulaşılmıştır. Etkinlik sürecinin 

tamamlanması sonrasında yapılan son testler sonucunda elde edilen son test puanlarının ise 

deney grubu lehine anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar deney grubu tutum 

ve kaygı puanlarının kontrol grubuna göre daha iyi gelişme gösterdiği yönündedir. Ayrıca 

deney grubu ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığına 
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yönelik olarak yapılan eşleştirilmiş gruplar t testi sonucunda deney grubunun tutum ve kaygı 

puanlarında son test puanları lehine anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yazılı anlatım, Tutum, Kaygı, Türkçe öğretmeni adayları, 4+1 PYDM, 

Yazma atölyesi. 

 

THE EFFECT OF 4 + 1 PLAN WRITING AND EVALUATION MODEL TEACHING 

ON TURKISH TEACHING CONDIDATES’ ATTITUDE AND ANXIETY  

 

ABSTRACT 

In this study, teaching of 4 + 1 Planned Writing and Assessment Model’s effect on Turkish 

teacher candidates’ writing attitude and anxiety was examined. The study is designed as 

action research. The experimental group of the study consists of 27 volunteer teacher 

candidates who participated to the Writing Workshop conducted by the researcher from 

Yıldız Technical University Turkish Language Teaching. Volunteers are first year students. 

The control group consists of 30 first-year Turkish Language Teaching students studying at 

another state university. In the experimental group of the research, a 14-week action plan was 

created and implemented. In order to improve the written expression skills in the process, 

additions and deletions were made in the action plan according to the requirements, and the 

process was continued and completed. In the control group, writing practices were made in 

accordance with the curriculum. Written Expression Attitude and Anxiety Scale developed by 

Karatay (2020) was applied to both groups at the beginning and at the end of the process, and 

their written expression attitude and anxiety were measured. Wilcoxon test was applied to 

determine whether there was a significant difference between the pre-test and post-test scores 

of the experimental and control groups for the attitude and anxiety scores of the students. 

Whether the pre-test and post-test scores created a significant difference between the 

experimental and control groups was also determined by the Mann-Whitney U test. The 

difference in favor of the control group in the pre-test scores of the attitude towards written 

expression was closed at the end of the process. In terms of written expression anxiety scores, 

the difference between the experimental group and the control group scores on the basis of 

pre-test scores was insignificant, however, the average of the control group scores was found 

to be better than the experimental group. It was determined that the posttest scores obtained as 

a result of the posttests performed after the completion of the activity process were significant 

in favor of the experimental group. The results obtained indicate that the attitude and anxiety 

scores of the experimental group improved better than the control group. In addition, it was 

determined that there was a significant difference in the attitude and anxiety scores of the 

experimental group in favor of the posttest scores as a result of the paired groups t test 

conducted to determine whether there was a significant difference between the experimental 

group pre-test scores and post-test scores. 
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Key Words: writing, attitude, anxiety, Turkish teacher candidates, 4+1 PYDM, the writing 

workshop. 

GİRİŞ 

4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli 

Yazıya Hazırlık 

Kaliteli bir yazıyı iki temel öğe meydana getirmektedir. Bunlardan birincisi yazıyı planlama 

ikincisi ise yazıyı değerlendirme aşamasıdır (Karatay, 2011). Başarılı bir yazı ortaya 

koyabilmenin ilk şartı kaliteli bir yazıya hazırlık aşaması geçirmektir. Sağlam temellere inşa 

edilen bir yazı kaliteli bir geliştirme sürecine sahip olabilecektir. Dolayısıyla yazıya yapılan 

hazırlık aşaması önem arz etmektedir.  

Süreç temelli yazma modellerinden olan 4+1 PYDM’nin ilk basamağı yazıya hazırlık 

aşamasıdır. Yazar konu hakkında ilk adımını bu aşamada atmaktadır (Karatay, 2011). Bu 

aşamada çeşitli yöntem ve tekniklerden de faydalanılabilir. 

1. Beyin fırtınası, 

2. Cluster yöntemi, 

3. Örnek metinden faydalanma, 

4. Resimlerden faydalanma, 

5. Soru- cevap (Tekşan, 2001), 

6. Tartışma (Karatay, 2011a, 30), 

7. Top taşıma (Rulman) 

8. Hızlı tur 

9. Sandviç 

10. Vızıltı (Buzz) 

11. Dedikodu 

12. Pazar yeri 

13. Zihin haritası (Beynin İsveç çakısı) 

14. Sinektik Tekniği 

15.Akvaryum gibi yöntem ve teknikler hazırlık aşamasında bireysel ve grup çalışmaları 

olarak faydalanabileyecğimiz yöntem ve tekniklerdir.  

Yazıyı Planlama 

Taslak oluşturma, yazıyı planlama yazma çalışmasının son şekli olmamakla beraber yazının 

başlangıç noktasıdır. Bu aşamada yazının amacı, hedef kitlesi ve yazının türü tekrar gözden 

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 102



geçirilir. Yazıya dair yeni fikirlerin eklenebileceği gibi bu süreçte bazı fikirler de çıkarılabilir 

(Akyol, 2006). 

Yazıyı planlama aşamasında kavram haritalarından faydalanabilir. Yazılacak metin türüne 

gore farklı kavram haritaları bu süreçte yazara katkı sunabilir. Bu süreçte örümcek haritası, 

balık kılçığı haritası, sınıflama haritası ve olay zinciri faydalanılabilecek kavram haritaları 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Yazıyı Düzenleme 

Düşüncelerin kaleme alındığı, kaleme alınan yazıların gözden geçirilerek geliştirildiği yazma 

aşamasıdır (Karatay, 2011). Yazıyı düzenleme aşaması yazının yani ürünün ortaya konulduğu 

ve geliştirildiği aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yazıyı düzenleme aşamasında çeşitli yöntem ve tekniklerden faydalanılması, bu aşamayı daha 

kolay kılabilecektir. Yazıyı düzenleme ve geliştirme için kullanılabilecek yöntem ve teknikler 

şu şekildedir: 

1.Dört kare yazma yöntemi  

2. Kuantum yazma tekniği  

3. SCAMPER (Yönlendirilmiş beyin fırtınası)  

Yazıyı Düzeltme 

İyi bir yazının meydana gelebilmesi başarılı bir düzeltme aşaması ile mümkündür. Yazma 

çalışmasının en önemli aşaması düzeltme aşamasıdır (Yıldız ve diğ., 2013). Yazma 

aşamasında gerçekleştirilen anlatım bozuklukları, ifade eksikleri gibi yazının kalitesini 

düşürebilecek eksiklikler gibi daha iyi bir yazının oluşması için eklenebilecek ifadelerin de 

tespit edildiği bu aşama ne kadar başarılı gerçekleştirilirse ortaya konan ilk ürün o kadar 

geliştirilmiş olur. Bu yüzden de yazıyı düzeltme aşaması en az bir mümkünse de birden fazla 

kez gerçekleştirilmelidir.  

Yazıyı düzeltme aşamasında öğretmenin düzeltmesi, karşılıklı düzeltme, kendi kendine 

düzeltme, sınıfta düzeltme ve akran düzeltme kullanılabilecek düzeltme çeşitleridir.  
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Yazıyı Yayınlama 

Hazırlık aşaması ile başlayan yazma sürecinin son aşaması yazının yayınma sürecidir 

(Karatay, 2011). Yazıların yayınlanması birçok yolla gerçekleştirilebilir. Ortaya konan yazılar 

sınıf panolarında, duvar gazetesinde, okur dergi veya gazetesinde, internet sayfası veya sosyal 

medyada, yerel gazeteler veya dergiler hatta fanzinlerde yayınlanabilir. Teknolojinin 

gelişmesi ile beraber akıllı telefon, tablet vb. için de uygulamalar geliştirilerek yazılar 

buralarda yayınlanabilir.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme modeli çerçevesinde 

gerçekleştirilen eylem planıyla öğrencilerin yazma tutumlarını geliştirip yazma kaygılarını 

azaltmaktır.  

Çalışmanın Metodu ve Tasarımı 

Mills (2003)’e göre eylem araştırması araştırma probleminin belirlendiği, bu problemin 

çözümü için gereken verilerin toplanıp işlendiği ve bu problemi ortadan kaldırmaya yönelik 

eylemlerin planlanıp uygulanmasını kapsayan döngüsel bir süreçtir. Döngüsel olmasının 

sebebi ise araştırmacının eylem planını uygulama sürecinde karşılaşılan beklenmedik 

problemleri tespit etmesi ve bu problemleri ortadan kaldırmaya yönelik eylem planınında 

ekleme, çıkarma veya düzeltme yaparak süreci devam ettirmesidir. Yani eylem planı sert 

çizgileri olan bir süreç olmaktan ziyade uygulama sürecinde eksiklikler veya aksaklıklara göre 

yeniden şekillenerek esnek bir şekilde uygulanmaktadır. 

Tablo-1: Araştırmanın Eylem Planı 

1.Uygulama 1. Kimsenin bilmediği, uzak bir yerde, tek başınıza uzun bir süre 

yaşayacaksınız. Yanınıza üç eşya, üç hayvan ve üç bitki 

alabilirsiniz. Bu eşyalar, hayvanlar ve bitkiler hangileri olurdu? 

Konulu yaratıcı yazma çalışmasının yapılması. 

2. Öğrencilerin yazma süreci, yazma teknikleri hakkında 

bilgilendirilmesi 

3. Faaliyet boyunca yazılacak konuların ve sıralamalarının 

belirlenmesi 

EYLEM PLANI 

2.Uygulama 1. “Bugüne kadar yaşadığınız olaylardan hangisini değiştirmek 

isterdiniz ve nasıl? Size değiştirme hakkı verilseydi olaylar nasıl 

gelişirdi?” konulu yaratıcı yazma çalışmasının yapılması. 
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2. Katılımcılara araştırma sürecine dair bilgi verilmesi 

3. Süreç temelli yazma tanıtım sunusunun yapılması 

4. Metin türleri hakkında bilgi verilmesi. 

5. Yazının mekanik özellikleri hakkında bilgi verilmesi. 

6. Yaratıcılık ve yaratıcı yazma üzerine çalışma yapılması. 

7. Nesnelerin tasviri üzerine çalışma yapılması. 

3.Uygulama 1. “Uzun zamandır hedeflediğiniz şeyi başardınız. Neydi o?” 

konulu yaratıcı yazma çalışmasının yapılması. 

2. Anlatım becerilerine yönelik dönüt verilmesi. 

3. Yazının mekanik özellikleri hakkında bilgi verilmesi. 

4. Mekân tasviri üzerine çalışma yapılması. 

4.Uygulama 1. “Sihirli Lamba’daki Alaaddin yıllık iznini kullanıyor ve sizden 

15 günlüğüne yerine bakmanızı rica etti. Herkesin üç dileğini 

gerçekleştireceksiniz. İlk kimin dileklerini gerçekleştirirdiniz ve bu 

dilekler neler olurdu?” konulu yaratıcı yazma çalışmasının 

yapılması. 

2.Anlatım becerilerine yönelik dönüt verilmesi 

3. Yazının mekanik özellikleri hakkında bilgi verilmesi. 

4. Yaratıcılık ve yaratıcı yazma üzerine çalışma yapılması. 

5. Zaman tasviri üzerine çalışma yapılması. 

6. Yazı taslağı oluşturma çalışması. 

5.Uygulama 1. “Hadi şimdi bize hayali bir kent tasarlayın ve onu bize anlatın. 

Adı ne, orada gezilmeye değer nereler var, o şehirde kimler 

yaşıyor?” konulu yaratıcı yazma çalışmasının yapılması. 

2.Anlatım becerilerine yönelik dönüt verilmesi 

3. Yazının mekanik özellikleri hakkında bilgi verilmesi. 

4. Yaratıcılık ve yaratıcı yazma üzerine çalışma yapılması. 

5. Kişi tasviri üzerine çalışma yapılması. 

6. Yazı taslağı oluşturma çalışması. 

7. Grup çalışması ve grupla yazma uygulaması. 
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6.Uygulama 1. “Sadece size özel bir gün yaratın ve onu kutlayın. Bu ne günü 

olurdu ve nasıl kutlanırdı?” konulu yaratıcı yazma çalışmasının 

yapılması. 

2. Anlatım becerilerine yönelik dönüt verilmesi. 

3. Yazının mekanik özellikleri hakkında bilgi verilmesi. 

4. Yaratıcılık ve yaratıcı yazma üzerine çalışma yapılması. 

5. Durum tasviri üzerine çalışma yapılması. 

7.Uygulama 1. “Teknolojik gelişmeler sayesinde artık daha rahat ve kolay 

yaşıyoruz. Sizce yüz yıl sonra nasıl yaşayacağız? Bizi o günlere 

götürüp sizin o günlerdeki bir gününüzün nasıl geçtiğiniz anlatır 

mısınız?” konulu yaratıcı yazma çalışmasının yapılması. 

  

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmanın başında ve sonunda deney ve kontrol grubuna Karatay (2020) tarafından 

geliştirilen Yazılı Anlatım Tutum ve Kaygı ölçeği uygulanmış ve yazılı anlatım tutum ve 

kaygı durumları ölçülmüştür. Öğrencilerin tutum ve kaygı puanlarına yönelik olarak deney ve 

kontrol gruplarının ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığına 

yönelik Wilcoxon testi uygulanmıştır. Ön test ve son test puanlarının deney ve kontrol grubu 

arasında anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı yine Mann-Whitney U testi ile 

belirlenmiştir. 

Araştırmanın Katılımcıları 

Araştırmanın deney grubunu 2019-2020 eğitim öğretim sezonunda Yıldız Teknik 

Üniversitesinde eğitim gören 27 Türkçe Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

Kontrol grubunu ise yine aynı eğitim öğretim yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 

eğitim gören 30 Türkçe Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. 

BULGULAR 

Tablo-2: Deney Grubu Yazılı Anlatım Tutum ve Kaygı Ön Test ve Son Test Puanlarının 

Dağılımları Normalliğinin İncelenmesi 

Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
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Statistic Sd Sig. Statistic Sd Sig. 

Yazılı Anlatım Tutum 

OnTest Tek 

,092 27 ,200
*
 ,984 27 ,935 

Yazılı Anlatım Tutum 

Son Test Tek 

,113 27 ,200
*
 ,952 27 ,241 

Yazılı Anlatım Kaygı 

OnTest Tek 

,161 27 ,072 ,948 27 ,197 

Yazılı Anlatım Kaygı 

Son Test Tek 

,103 27 ,200
*
 ,972 27 ,650 

Dağılımların normalliğine yönelik olarak yapılan analizlerin neticesine bakıldığında deney 

grubuna ait yazılı anlatım tutum ve kaygı puanları dağılımlarının normal dağılımlardan farklı 

olup olmadığının belirlenmesi için yapılan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri 

neticesinde dağılımın normal dağılımlardan farkı anlamsız bulunmuştur (p < ,05). Bu 

sonuçtan hareketle deney grubuna yönelik olarak yapılan analizlerin parametrik analizler 

olmasına ve Türkçe eğitimi 1. sınıf öğrencilerin verilerinin araştırma evrenini temsil edebilir 

olduğuna karar verilmiştir. 

Tablo-3: Deney ve Kontrol Gruplarının Yazılı Anlatıma Yönelik Tutum ve Kaygı Ön 

Test ile Son Test Puanlarının Bağımsız Gruplar T Testi ile İncelenmesi 

Bağımsız Gruplar T Testi 

 Varyanslar

ın Eşitliği 

için 

Levene’nin 

Testi 

Ortalamaların Eşitliği için T Testi 

F Anl. t Sd Anl. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r 

Uppe

r 

Yazılı Equal ,111 ,741 - 55 ,023 -,13255 ,05646 - -
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Anlatı

m 

Tutum 

OnTes

t Tek 

varianc

es 

assume

d 

2,34

8 

,2457

0 

,0194

1 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

  -

2,34

6 

54,22

5 

,023 -,13255 ,05650 -

,2458

1 

-

,0193

0 

Yazılı 

Anlatı

m 

Tutum 

Son 

Test 

Tek 

Equal 

varianc

es 

assume

d 

2,65

1 

,109 -

1,85

6 

55 ,069 -,09798 ,05278 -

,2037

6 

,0077

9 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

  -

1,83

1 

48,74

3 

,073 -,09798 ,05351 -

,2055

2 

,0095

6 

Yazılı 

Anlatı

m 

Kaygı 

OnTes

t Tek 

Equal 

varianc

es 

assume

d 

2,32

5 

,133 ,553 55 ,582 ,09481 ,17145 -

,2487

8 

,4384

1 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

  ,543 46,29

0 

,590 ,09481 ,17454 -

,2564

5 

,4460

8 

Yazılı 

Anlatı

m 

Kaygı 

Son 

Equal 

varianc

es 

assume

d 

7,01

5 

,011 -

2,09

3 

55 ,041 -,34296 ,16388 -

,6713

9 

-

,0145

4 
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Test 

Tek 

Equal 

varianc

es not 

assume

d 

  -

2,04

7 

43,51

2 

,047 -,34296 ,16758 -

,6808

0 

-

,0051

3 

Yazılı anlatıma yönelik tutuma ait ön test puanlarının deney ve kontrol gruplarına yönelik 

olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğine yönelik olarak yapılan bağımsız gruplar t testi 

neticesinde farkın kontrol grubu lehine anlamlı olduğu belirlenmiştir (p < ,05). Yapılan 

etkinlikler sonucunda elde edilen son test puanlarında ise bu farkın kapandığı ve farkın deney 

grubu lehine anlamlı hale geldiği görülmektedir (p < ,05). 

Yazılı anlatım kaygı puanları bakımından ön test puanları bazında deney grubu ile kontrol 

grubu puanlarının farkının anlamsız olduğu (p > ,05), bununla beraber kontrol grubu puanları 

ortalamasının deney grubuna göre daha iyi seviyede olduğu görülmüştür. Etkinlik sürecinin 

tamamlanması sonrasında yapılan son testler sonucunda elde edilen son test puanlarının ise 

deney grubu lehine anlamlı olduğu (p < ,05) tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar deney 

grubu tutum ve kaygı puanlarının kontrol grubuna göre daha iyi gelişme gösterdiği 

yönündedir. 

Tablo-4: Deney Grubuna Ait Yazılı Anlatım Tutum ve Kaygı Ön Test ve Son Test 

Puanlarının Eşleştirilmiş Gruplar T Testi ile İncelenmesi 

Eşleştirilmiş Gruplar T Testi 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Yazılı 

Anlatım 

Tutum 

OnTest Tek - 

Yazılı 

Anlatım 

Tutum Son 

Test Tek 

-

,10721 

,24272 ,04671 -

,20323 

-

,01120 

-

2,295 

26 ,030 
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Pair 

2 

Yazılı 

Anlatım 

Kaygı OnTest 

Tek - Yazılı 

Anlatım 

Kaygı Son 

Test Tek 

,31111 ,56659 ,10904 ,08698 ,53525 2,853 26 ,008 

Deney grubu ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı farklılık olup olmadığına 

yönelik olarak yapılan eşleştirilmiş gruplar t testi sonucunda deney grubunun son test tutum 

ve kaygı puanlarının son test puanları lehine anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p < 

,05). 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Yazma Tutumu 

Deney ve kontrol grubuna eylem araştırmasının ilk ve son haftasında Yazılı Anlatım Tutum 

ve Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Ön testte deney ve kontrol grubu mukayese edildiğinde (p < 

,05) kontrol grubu lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 

kontrol grubu lehine olan yazma tutumu son testte deney grubu lehine (p < ,05) 

gerçekleşmiştir. 

Deney grubu kendi içerisinde ön test ile son test olarak mukayese edildiğinde ise (,030) 

anlamlı farklılık elde edilmiştir. Ayrıca 3,0234 olan ön testteki yazma tutumu puan ortalaması 

son testte 3,1306 puana yükselmiştir.  

Gerekli çalışmalar yapılması durumunda, öğrencilerin ilgi ve isteğini artıran çalışmalarla 

yazma tutumunun geliştiğine dair bulguları birçok araştırma da desteklemektedir (Erdoğan, 

2012; Özdemir, 2014; Karatay, 2011; Selanikli, 2015; Görgüç, 2016; Sezgin, 2016; Balcı, 

2017; Ahraz, 2018; Bağcı, 2007; Kapar Kuvanç, 2008; Ak, 2011; Beydemir, 2010; Başkök, 

2012; Uygun, 2012; Türkel, 2011; Top, 2013; Korkmaz, 2015; Yüksel, 2016; Can, 2016; Can, 

2018; Kılıç, 2018; Yıldırım, 2018; Aydın, 2018). 

Yazma Kaygısı 

Deney ve kontrol grubunun ön testte verdikeri puanlar analiz edildiğinde iki grup arasındaki 

farkın anlamsız (p > ,05) olduğu görülmektedir. Eylem planı çerçevesinde yapıaln çalışmalar 

neticesinde son testte iki grup arasında (p < ,05) deney grubu lehine anlamlılık tespit 

edilmiştir.  

Deney grubu yazma kaygısı açısından kendi içinde analiz edildiğinde ise son test puanlarının 

ön test puanlaına göre (,008) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca süreç başında 2,8815 

olan yazma kaygısı puan ortaması süreç sonunda 2,5704 puan seviyesine inmiş ve 

öğrencilerde yazma kaygısı azalmıştır.  
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Yapılan çalışmalar neticesinde çğrencilerin yazma kaygısının giderildiğine dair bulguları 

başka araştırmalar da desteklemektedir (Zorbaz, 2010; Berk, 2014). 

KAYNAKLAR 

Ahraz, S. (2018). Planlı Yazma Yönteminin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Özgün 

Metin Oluşturma Erişilerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Aksaray: Aksaray Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı. 

Ak, E. (2011). Yaratıcı Yazma Tekniklerinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe 

Dersindeki Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz 

Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği 

Programı. 

Akyol, H. (2006). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık. 

Aydın, E. (2018). Kuantum Yazma Tekniğinin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazma 

Becerileri ve Yazmaya Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ağrı: Ağrı 

İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 

Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalı. 

Bağcı, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik 

Tutumları ve Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi), Ankara: Gazi 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. 

Balcı, O. (2017). 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin 6. Sınıf Öğrencilerinin 

Yazma Becerilerini ve Yazılı Anlatım Tutumlarını Geliştirmeye Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). 

Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim 

Dalı Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı. 

Başkök, B. (2012). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinde Uygulanan Yaratıcı Yazma 

Çalışmalarının, Öğrencilerin Yaratıcılıklarına ve Türkçe Dersine Olan Tutumlarına Etkisinin 

İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Programı. 

Berk, R. R. (2014). Altı, Yedi ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Kaygı ve 

Eğilimlerinin Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Niğde: Niğde Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Eğitimi Bilim Dalı. 

Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Yazma Yaklaşımının 

Yazmaya Yönelik Tutumlara, Yaratıcı Yazma ve Yazma Erişisine Etkisi (Yüksek Lisans 

Tezi). Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Bölümü 

Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı. 

Can, B. (2016). Öz Düzenleme Strateji Geliştirmeye Dayalı Öğretim Modelinin Hikâye 

Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi (Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı. 

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 111



Can, E. (2018). Öyküleyici Metin Türünde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir 

Uygulama: Kurgu Merdiveni (Yüksek Lisans Tezi). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi nabilim Dalı Türkçe Eğitimi 

Bilim Dalı. 

Erdoğan, Ö. (2012). Süreç Temelli Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Yazılı Anlatım 

Becerisine ve Yazmaya İlişkin Tutuma Etkisi (Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı. 

Görgüç, Ç. (2016). Analitik Yazma Ve Değerlendirmenin 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazma 

Tutumu ve Yazma Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. 

Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı Yazma Tekniklerinin Öğrencilerin Türkçe Dersine 

İlişkin Tutumlarına ve Türkçe Dersindeki Başarılarına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: 

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilimdalı. 

 

Karatay, H. (2011). Süreç Temelli Yazma Modelleri: Planlı Yazma ve Değerlendirme. Murat 

Özbay (Ed.), Yazma Eğitimi içinde 21-39. s. Ankara: Pegem Akademi. 

Karatay, H. (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yazma Eğitimi. Halit Karatay 

(Ed.), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı içinde 411-471. S. Ankara: Pegem 

Akademi. 

Kılıç, Ü. (2018) 9. Sınıf Öğrencilerine Uygulanan Drama Yöntemine Dayalı Yaratıcı Yazma 

Çalışmalarının Yazma Tutumua Etkisinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: 

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim 

Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim Dalı. 

Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı Yazma Yönteminin 6. Sınıf Çğrencilerinin Yazma Öz Yeterlik 

Algılarına, Yazmaya İlişkin Tutumlarına ve Yazma Becerisi Akademik Başarılarına Etkisi 

(Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim 

Bilimleri Anabilim Dalı. 

Mils, G.E. (2003) Action Research: A Guide for the Teacher Researcher (2nd Ed.) New 

Jersey: Merrill Prentice Hall. 

Özdemir, B. (2014). Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin Türkçe Öğretmeni 

Adaylarının Yazma Becerilerine ve Yazma Tutumlarına Etkisi (Doktora Tezi). Ankara: Gazi 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Türkçe Öğretmenliği 

Bilim Dalı. 

Selanikli, E. (2015). 4+1 Planlı Yazma Ve Değerlendirme Modelinin 7. Sınıf Öğrencilerinin 

Performans Görevlerini Ve Proje Ödevlerini Hazırlamalarına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). 

Bolu: Abant İzzet Baysal Üniveristesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim 

Dalı Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı. 

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 112



Sezgin, N. (2016). Süreç Temelli Yazma Öğretiminin Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği 

Olan Öğrencinin Yazma Becerisine Etkisinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Tekşan, K. (2011). Yazılı Anlatımı Geliştirmede Hazırlığın Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora 

Tezi), Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Top, F. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Yazma Tekniklerinin 

Kullanılması (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe 

Öğretimi Programı. 

Türkel, A. (2011). Yaratıcı Dramanın Yaratıcı Yazma Başarısına ve Yazmaya Karşı Tutuma 

Etkisi (İlköğretim 8. Sınıf) (Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. 

Uygun, M. (2012). Öz Düzenleme Stratejisi Gelişimi Öğretiminin Yazılı Anlatıma, Yazmaya 

Yönelik Öz Düzenleme Becerisine, Kalıcılığa ve Tutuma Etkisi (Doktora Tezi). Ankara: 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı. 

Yıldırım, H. Ç. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Planlı Yazma ve 

Değerlendirme Modelinin Yazma Becerisine Etkisi (Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı. 

Yıldız, C., Okur, A., Arı, G. & Yılmaz, Y. (2013). Yeni öğretim programına göre kuramdan 

uygulamaya Türkçe öğretimi (Editör: Cemal Yıldız). Ankara: Pegem Akademi. 

Yüksel, T. (2016). Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Derslerinde Uygulanan Yaratıcı Yazma 

Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Sözel Yaratıcılıklarına 

Etkisinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Ağitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim. 

Zorbaz, K. Z. (2010). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yazma Kaygı ve Tutukluğunun Yazılı 

Anlatım Becerileriyle İlişkisi (Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 113



AN EXAMINATION OF IBN SINĀN AL-KHAFĀJĪ'S DĪWĀN IN TERMS OF THE 
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Arş. Gör. Murat GÜLER 

Hakkâri Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
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ABSTRACT 

Ibn Sinān al-Khafājī (466/1073) is one of the prominent figures of Arabic poetry in the 

eleventh century, most important works of which were given by figures, such as   al-

Mutanabbī (354/965), and Ibn Ḥayyūs (394/1004), and al-Maʿarrī (449/1057), and is a 

versatile personality who authors important works in the field of rhetoric (balāghah), as well 

as theological, philosophical, and religious fields. Since the pre-Islamic times, poetry has 

functioned as one of the most important tools shedding light on the historical, social, cultural 

and literary aspects of the society of the poet. As a poet of the Mirdasid dynasty, al-Khafājī 

grew up in an environment of high culture in Aleppo, served as an amīr within this state, 

which attached significant importance to the ʿulamāʾ class, literature and poetry, and became 

one of the important figures of the time with his literary identity as well as political aspects. 

His Dīwān, where we find valuable information about all the phases of the poet’s life is not 

only a literary work in this sense, but also a mirror of the period and an autobiographical 

portrait of the poet. 

In his Dīwān, al-Khafājī skillfully deals with themes, such as eulogy, longing for homeland, 

separation, elegy, boasting, satire, and wisdom, and employs the literary arts with great 

ingenuity. In this study, the examples for the basic subjects of the science of figurative 

speech, namely simile, metaphor, and trope, will be discussed in separate sections to reveal 

thus the poet’s competence and skill in poetry.  

Key terms: Ibn Sinān al-Khafājī, the literary arts, the science of figurative speech (al-bayān)  

 

İBN SİNÂN EL-HAFÂCİ’NİN DİVÂNI’NIN BEYAN SANATLARI AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

 

ÖZET 

İbn Sinan Hafaci (466/1073), el-Mütenebbî (354/965), İbn Hayyûs (394/1004) ve el-Ma‘arrî 

(449/1057) gibi isimler tarafından en önemli eserleri verilen Arap şiirinin on birinci yüzyılda 

önde gelen simalarından biridir ve belagatın yanı sıra itikadi, felsefi ve dini alanda önemli 

eserler vermis çok yönlü bir şahsiyettir. İslam öncesi dönemlerden itibaren şiir şairin içinde 
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yaşadığı toplumun tarihsel, sosyal, kültürel ve edebi yönlerine ışık tutan en önemli araçlardan 

biri olarak işlev görmüştür. Mirdasiler döneminde yaşayan el-Hafaci Halep’te kültür seviyesi 

yüksek bir ortamda yetişmiş, ulema sınıfına, edebiyata ve şiire önem veren bu devlet 

içerisinde emirlik görevi yapmış, edebi kimliği ile beraber siyasi yönüyle de bu devrin önemli 

simalarından biri olmuştur. Şairin hayatının bütün evrelerine dair önemli bilgileri 

bulabileceğimiz divanı bu anlamda bir edebi eser olmanın yanı sıra dönemin bir aynası ve 

şairin otobiyografik bir portresi olarak ele almak da mümkündür. 

el-Hafaci divanında medih, vatan özlemi, ayrılık, mersiye, fahr, hiciv ve hikmet gibi temaları 

işlemiş, bunların ifade ederken de edebi sanatları büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Bu 

çalışmada beyanın temel konuları olan teşbih, mecaz, istiâre ve kinâye sanatlarına dair 

örnekler müstakil başlıklar halinde ele alınarak şairin şiir söylemedeki yetkinliği ve mahareti 

ortaya koyulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Terimler: İbn Sinan el-Hafaci, edebî sanatlar, mecazi anlatım bilimi, beyan. 
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ÖZET  

Türkiye’de 1980 öncesi dönemde bir barış girişimi olarak değerlendirilebilecek en önemli 

olay, 14 Temmuz 1950’de Türk Barışseverler Cemiyeti’nin (TCB) kurulmasıdır. Cemiyetin 

kuruluşu, 1950’de toplanan Dünya Barış Konseyi’nin Stockholm çağrısına Türkiye’den bir 

yanıt olarak değerlendirilebilir. Behice Boran başkanlığında kurulan TCB’nin amaçları, atom 

silahlarının tehlikelerine dikkat çekmek, Türkiye’nin barışçıl bir dış politika izlemesini 

desteklemek, dünya barışının korunmasına katkı sunmaktır. TCB, Türk siyasal yaşamında çok 

kısa bir süre varlık göstermesine rağmen, politik anlamda önemli bir etki doğurmuştur. Bu 

etki, Kore Savaşı protestosundan kaynaklanmaktadır. Adnan Menderes hükümeti,  25 

Temmuz 1950 yılında Güney Kore ve Kuzey Kore arasında başlayan savaşta ABD’nin isteği 

üzere Güney Kore’ye destek vermiştir. Buna göre Türkiye, 4.500 kişiden oluşan bir askeri 

birliği Kore’ye göndererek savaşa dâhil olacaktı. Bu kararın Meclis’te değil Bakanlar Kurulu 

toplantısında alınması, usul yönünde itirazların yükselmesine sebep olmuştur. Buna karşın 

TBC, Kore’ye asker gönderilmesi kararına apaçık karşı çıkan tek itirazın örgütlendiği odaktır.  

TBC, hükümetin kararını iki yolla protesto etmiştir. 27 Temmuz 1950’de TBMM 

Başkanlığı’na kararın iptali için bir telgraf çekilmiştir. Metinde, hükümetin bu kararı, ABD’li 

senatör Cain ile yapılan görüşmeler sonucunda aldığı vurgulanmış ve dolaylı olarak bu 

kararın ardında ulusal çıkar değil ABD’nin çıkarı olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte, karar 

hükümetçe alındığı için Anayasa’ya aykırı olduğu ifade edilmiş, ayrıca bağlı olunan Birleşmiş 

Milletler’in tüzüğü ile uyuşmadığı söylenmiştir. İkinci protesto ise, 28 Temmuz’da Cemiyetin 

üyelerini tarafından İstanbul’un değişik semtlerinde dağıtılan 30 bin bildiri yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. Bildiriler, iktidar çevresinde büyük öfkeye yol açmış; bildiriyi kaleme 

alan ve dağıtanlar, “Moskova ağzıyla konuşmakla” ve “kızıl ajanlıkla” suçlanmıştır. Takip 

eden iki gün içinde cemiyetin başkanı Boran, tüm üyeleri ve bildiriyi basan matbaa sahibi 

tutuklanır. Haklarında, “milli mukavemeti kırmak ve milli menfaatlere zarar verecek 

faaliyetlerde bulunmak” gerekçesiyle Ankara’da görev yapan Askeri Mahkeme’de yargılama 

başlatılır. Karar temyiz süreci sonucunda, üyeler 15 ay hapis cezası alırlar ve TCB 

kuruluşundan 15 gün sonra kapatılır. Çalışmada, bir barış girişimi ve protesto hareketi olarak 

TCB’nin Türk siyasal yaşamındaki etkisi değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Kore Savaşı, Türk Barışseverler Cemiyeti, Behice 

Boran, Barış Bildirisi.  
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A PRINCIPLED OBJECTION TO TURKEY'S DECISION TO SEND TROOPS TO 

KOREA:  THE EXPERIENCE OF “TURK BARISSEVERLER CEMIYETI” 

 

ABSTRACT 

The most important event that can be considered as a peace initiative in the period prior to 

1980 in Turkey, the Turkish pacifist League of July 14, 1950 (TCB) is established. The 

establishment of the Association, considered the world gathered in Stockholm from 1950 

Peace Council calls on Turkey as a response.  TCB which is founded by Behice Boran, has 

three objectives. These are to draw attention to the dangers of nuclear weapons, to support 

Turkey's peaceful foreign policy and finally to contribute to the preservation of world peace. 

Although the TCB was able to exist for a very short time in Turkish political life, it had a 

significant political impact. This effect stems from the Korean War protest. In the war that 

broke out between South Korea and North Korea on July 25, 1950, Adnan Menderes 

government supported South Korea with the effect of the USA. Accordingly, Turkey, a 

military unit consisting of 4,500 people will be involved in the war sent to Korea. The fact 

that this decision was taken at the Council of Ministers meeting, not in the Parliament, caused 

a number of objections to the style and method within the Assembly. On the other hand, the 

TBC is the focus of the organization of the only objection raised by the public, which clearly 

opposes the decision to send troops to Korea. 

TBC protested the government's decision in two ways. On July 27, 1950, a telegram was sent 

to the Presidency of the Turkish Grand National Assembly to annul the decision. In the text, it 

was emphasized that the government's decision was made as a result of the negotiations with 

US Senator Cain and indirectly, it was stated that this decision was not the national interest 

but the interest of the USA. However, since the decision was taken by the government, it was 

stated that it was against the Constitution, and it was also said that it was not in compliance 

with the charter of the United Nations to which it is affiliated. The second protest was carried 

out on July 28 through 30 thousand leaflets distributed by the members of the Association in 

different districts of Istanbul. The leaflets cause great anger in the power circle. Those who 

drafted and distributed the leaflet are accused of "speaking of Moscow" and "red spy". In the 

following two days, the president of the association, Boran, all of its members and the 

printing house owner who printed the declaration were arrested. A trial is initiated at the 

Military Court in Ankara on the grounds of "breaking the national resistance and engaging in 

activities that will harm national interests". As a result of the decision appeal process, 

members are sentenced to 15 months in prison and TCB is closed 15 days after the 

establishment. In the study, the impact of TCB on Turkish political life as a peace initiative 

and protest movement is evaluated. 

Keywords: Democratic Party of Turkey, Korean War, Turk Barısseverler Cemiyeti, Behice 

Boran, Peace Declaration.  
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ÖZET 

Büyüme eğrisi modeli ekonomi, biyoloji, tıp ve eğitim gibi alanlarda kısa zaman aralığındaki 

büyümelerin araştırılması için kullanılan çok-değişkenli varyans analiz modelidir. Bu 

modellerin parametrelerinin tahmininde kullanılan klasik en küçük kareler ve en çok 

olabilirlik tahmin edicileri aykırı gözlemlerden etkilenmekte ve dolayısıyla sonuçları önemli 

sapmalar gösterebilmektedir. Aykırı gözlem, verinin geneline uzak düşen ya da varsayılan 

dağılıma uymayan veri olarak adlandırılır. Bu bildiride farklı örnek çapları ve aykırı gözlem 

oranları dikkate alınarak büyüme eğrisi model parametrelerinin sağlam ve sağlam olmayan 

tahmin edicilerinin toplam hata kareler ortalama (THKO), toplam varyans (TVAR), ve toplam 

sapma (TSapma) ölçüleri bakımından karşılaştırılması ele alınmıştır. Bu ölçüler sırasıyla, 
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ile hesaplanır. Bu ölçüler üzerinden, özellikle sağlam M ve S tahmin edicileri yine sağlam 

tahmin ediciler olan en küçük medyan kareler ve en küçük budanmış kareler tahmin 

edicilerinden dahi iyi performans göstermiştir. Ayrıca, gerçek veri seti kullanılarak elde edilen 

sonuçların, simülasyon çalışması üzerinden elde edilen sonuçları desteklediği gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aykırı Gözlem, Büyüme Eğrisi Modeli, Hata Kareler Ortalaması, 

Robust Tahmin Edici 
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COMPARISON OF ROBUST ESTIMATORS IN GROWTH CURVE MODELS  

 

 

 

ABSTRACT 

Growth curve model is a multivariate analysis of variance model used to investigate short 

time-span growths in fields such as economics, biology, medicine, and education. The 

classical ordinary least-squares and maximum likelihood estimators used to estimate the 

parameters of these models are affected by outlier observations and therefore their results may 

show significant deviations. An outlier is called data that falls far from the overall data or 

does not fit the assumed distribution. In this paper, considering different sample sizes and 

outlier observation rates, the comparison of the robust and non-robust estimators of the 

growth curve model parameters in terms of total mean squares (TMSE), total variance 

(TVAR), and total bias (TBias) measures were discussed. These measurements are computed 

from respectively. 
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Based on these metrics, particularly robust M and S estimators performed even better than 

robust estimators least median square and least trimmed square estimators. In addition, it has 

been shown that the results obtained using a real data set support the results obtained through 

the simulation study. 

Keywords: Outlier, Growth Curve Model, Mean Square Error, Robust Estimator 

 

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 119



TÜRKİYE’DE KALKINMA VE BÜYÜMENİN FİNANSMANINA İLİŞKİN BİR 

TARTIŞMA  

 

Doç. Dr. Merter MERT 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 

Orcid ID: 0000-0001-5359-1041 

 

ÖZET  

Türkiye’nin 1989 yılındaki 32 sayılı karar ile birlikte finansal serbestleşmeyi gerçekleştirdiği 

kabul edilmektedir. Bu kararın ardından, sıcak para olarak adlandırılan kısa vadeli sermaye 

girişi kalkınmanın finansmanında rol oynamıştır. Diğer taraftan, kısa vadeli sermaye girişinin 

durması ve ülkeden ani çıkışı krizlere yol açmıştır. Daha önemlisi, kısa vadeli sermaye 

hareketlerinin durma ve ani çıkış olasılığının kriz tehdidi olarak algılandığını söylemek 

mümkündür. Bu durumda, kısa vadeli sermaye girişi ile finansman, bu kaynağı elinde 

bulunduran ve üretken olmayan kesimlere bir kuvvet sağlarken; üretken faaliyetlerde bulunan 

kesimleri zayıflatmaktadır. Bunun nedeni, finansal kaynağın doğrudan üretken faaliyetleri 

finanse etmek yerine, spekülatif faaliyetler için ülkeye giriş yapmasıdır. Spekülatif  faaliyetler 

ise yüksek faiz-düşük kur olarak ifade edilebilecek olan faiz-kur makası açıksa karlıdır. 

Böylece, faiz-kur makasından yararlanmak amacıyla ülkeye giriş yapan finansal yatırım kısa 

vadeli çözümler sağlarken, ülkenin üretken faaliyetlerini geriletebilir.  Kalkınma ve 

büyümenin finansmanında sıcak para ile finansman yolunu terk etmeye niyetlenen bir karar 

alıcı, faizin düşürülmesine ve kurun yükselmesinin engellenmemesine yönelik bir politika 

tasarlayacaktır. Diğer taraftan, bu tasarımın maliyetleri de vardır. Örnek olarak, kur artışının 

neden olacağı maliyet enflasyonu, enflasyonist beklentilerin yukarı yönlü değişmesi, ithal 

girdiye bağımlı olan ihracatçının sorunları verilebilir. Bu çalışmada, kalkınmanın 

finansmanında böyle bir değişikliğe giden bir karar alıcının karşılaşacağı sorunlar ve 

günümüzde Türkiye’nin bu konudaki politikaları incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kalkınmanın Finansmanı, Büyümenin Finansmanı, Kısa Vadeli 

Sermaye Hareketleri.   

 

 

A DISCUSSION ON FINANCING DEVELOPMENT IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

Turkey started financial liberalization in 1989. Following this decision, short-term capital 

inflows played a role in financing economic development. On the other hand, the disruption 
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of short-term capital inflows and sudden exit from the country caused crises. More 

importantly, it is possible to say that the probability of a disruption and sudden exit of short-

term capital movements is perceived as a crisis threat. In this case, while financing with short-

term capital inflows provides strength to those who hold this resource and are not productive; 

weakens those engaged in productive activities. This is because the financial resource enters 

the country for speculative activities rather than directly financing productive activities. 

Speculative activities, on the other hand, are profitable if the interest rate-exchange rate 

spread, which can be expressed as high interest rate-low exchange rate, is open. Thus, 

financial investment entering the country in order to benefit from the interest rate - exchange 

rate spread may provide short-term solutions, while degrading the country's productive 

activities. A decision maker who intends to abandon the way of financing with hot money in 

the financing of development will design a policy to reduce the interest rate and not prevent 

the increase in the exchange rate. On the other hand, this design also has costs. Cost-push 

inflation caused by the increase in exchange rates, the upward change in inflationary 

expectations, the problems of the producers who produce import dependent export products, 

can be given as examples. In this study, the problems that will be revealed by a change in the 

method of financing of development are examined. Moreover, Turkey's policy for recent 

years on this issue will be examined. 

Keywords: Financing Development, Financing Growth, Short Term Capital Movements. 

 

1. GİRİŞ 

İktisadi büyüme üretim faktörlerindeki artış ve teknolojik gelişme sonucunda gerçekleşir.  

Üretim faktörlerinden biri sermaye stokudur. Sermaye stokundaki artış yani sermaye birikimi 

iktisadi büyümeyi sağlayan önemli bir unsurdur. Sermaye birikiminin gerçekleşmesi yatırım 

yapılmasıyla mümkündür. Yatırımlar ise doğrudan üretken faaliyetlere dönük yatırımlar 

olabileceği gibi ulaştırma, bayındırlık işleri gibi sosyal sabit sermaye yatırımları da olabilir. 

Böylece, gerek doğrudan üretken faaliyetlere dönük gerekse sosyal sabit sermaye 

yatırımlarına ilişkin yatırımların finansmanının sağlanması aslında büyümenin ve 

kalkınmanın finansmanı anlamına gelir.  

Kalkınmanın ve büyümenin finansmanı iç kaynaklarla ve dış kaynaklarla sağlanır. İç 

kaynaklarla finansman yurt içi tasarruflar, vergiler, enflasyon vergisi ve iç borçlanma yoluyla 

gerçekleşir. Dış kaynaklar kullanarak finansman ise dış yardım ve hibeler, dış borçlanma, 

yabancı doğrudan sermaye yatırımları ve net ihracat gelirleri yoluyla gerçekleşir.  

Yukarıdaki sınıflandırmada yurtdışından elde edilen finansman aslında dış tasarruflar olarak 

da ifade edilebilir. Böylece, bir ekonomideki tasarruf iç ve dış tasarruf olmak üzere ikiye 

ayrılır. İç tasarruf hanehalkları, özel kesim ve hükümet tasarrufundan meydana gelir. Burada, 

hanehalkları ve özel kesim tasarrufları gönüllü tasarruflardır; harcanabilir gelirin tüketim 

harcamaları için kullanılmamış kısmıdır. Gönülsüz tasarruflar ise örneğin hükümetin elde 
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ettiği vergi gelirleridir. Vergi uygulaması sonucunda, hanehalkalarının ve firmaların tüketim 

harcamalarında kendi arzuları olmaksızın azalma meydana gelir. Bu nedenle, vergilere 

gönülsüz tasarruflar adı verilmektedir. Son olarak, kimi zaman hükümetler enflasyonist 

dönemlerde enflasyon sayesinde, hanehalklarından ve firmalarından kendilerine satınalma 

gücü transfer eder. Böyle bir finansmana enflasyonist finansman veya enflasyon vergisi adı 

verilir. Enflasyonist finansman zorunlu tasarruf olarak sınıflandırılır.  

Mevcut çalışma, tasarruf oranı ile ilişkili bir açıklama sunduğu için tasarruf oranının 

belirleyicileri üzerinde durulacaktır. Loayza vd. (2000) tasarruf oranının belirleyicilerini şöyle 

ifade etmiştir: Gelir, büyüme, demografik yapı, belirsizlik, maliye politikası, finansal 

serbestleşme, dış borçlanma ve yardım. Tasarruf oranının bu sayılan belirleyicilerinden 

finansal serbestleşme çalışmamız ile yakından ilgilidir. Finansal serbestleşme hipotezine göre, 

faiz oranının yükselmesi sonucunda tasarruflar teşvik edilmiş olur. Tasarruflar da yatırımların 

finansman kaynağını oluşturur. Hatta bu hipoteze göre, faiz oranındaki artış sonucunda ortaya 

çıkan tasarruf artışı kaynakları verimsiz yatırım projelerinden verimli yatırım projelerine 

doğru tahsis edilmesini sağlar. O halde, bu hipotez faiz oranı ile tasarruflar ve yatırımlar 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu iddia eder. Bu hipotezin temelindeki çalışmalar 

McKinnon (1973) ve Shaw (1973)’tür. Faiz oranı ile tasarruf, yatırım ve büyüme arasındaki 

ilişkiyi çeşitli açılardan inceleyen birçok ampirik çalışma da yapılmıştır  (örneğin, bkz.  

Giovannini (1983), Green ve Villanueva (1991), Demetriades ve Devereux (1992), King ve 

Levine (1993), Warman ve Thirlwall (1994), Bandiera (2000), Fry (1995)) 

Loayza vd. (2000)’in tespitlerine ek olarak, tasarruf oranını etkileyen bir başka değişkenin kur 

olduğunu söylemek mümkündür. Kurdaki değişim dış rekabet gücünü etkileyerek net ihracatı 

ve böylece geliri etkiler. Gelirdeki değişim de tasarruf oranını etkileyecektir. Kurdaki değişim 

enflasyon beklentisi üzerinden de tasarruf oranını etkileyebilir. Son olarak, kurdaki değişim 

faiz oranı üzerinde etkide bulunarak tasarruf oranını etkileyebilir.  

Böylece, faiz ve kur tasarruf oranını, yatırımları ve büyümeyi etkileyen iki değişken olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, çeşitli dönemlerde yüksek faiz ve düşük 

kur olarak ifade edilebilecek olan faiz-kur makasının açık olmasını içeren politikalar yoluyla 

kısa vadeli finansman sağlanarak kalkınma ve büyüme için kaynak elde edilmiştir. 

Bu çalışmada, böyle bir politikayı seçmenin ve böyle bir politikadan vazgeçmenin sonuçları 

ekonometrik bir analiz olmaksızın incelenecektir.  

2. FAİZ-KUR MAKASININ AÇIKLANMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK 

Bu başlık altında, basit bir örnekten hareketle faiz-kur makası açıklanacaktır. 

i) Türkiye’ye 100 milyon dolar ile giriş yapan finansal yatırımcı, getirdiği dolar ile TL 

almaktadır. Mevcut durumda, kur 7 TL/dolardır. 

ii) Bu durumda, finansal yatırımcının elinde başlangıçta 700 milyon TL vardır.  
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iii) Yurtiçi faiz oranı % 10’dur. Ayrıca, yurtdışı faiz oranı ve alternatif maliyetin dikkate 

alınmasını gerektiren durumlar ihmal edilmiştir. 

iv) Bu durumda, finansal yatırımcı 70 milyon TL faiz geliri elde etmektedir. 

v) Finansal yatırımcı, Türkiye’den çıkıp çıkmama kararı verecektir. Çıkma kararını etkileyen 

gösterge dolar cinsinden kar oranı olacaktır. Sözgelimi çıkış sırasında 110 milyon doları 

varsa, ülkeye 100 milyon dolar ile giriş yaptığı için döviz cinsinden kar oranı % 10 olur.  

vi) Bu durumda çıkış sırasındaki kar oranını etkileyen iki şey vardır: Faiz oranı ve döviz kuru. 

vii) Eğer Türkiye’de faiz oranı % 12’ye yükselirse 84 milyon TL faiz getirisi elde edilir. 

Böylece, finansal yatırımcının 784 milyon TL’si vardır.  

viii) Finansal yatırımcının ülkeden çıkışı sırasında kur hala 7 TL/dolar ise ülkeden çıkardığı 

dolar 784 milyon  TL / 7 TL/dolar = 112 milyon dolar olur. Böylece, ülkeye 100 milyon dolar 

ile giriş yaptığı için döviz cinsinden kar oranı % 12’dir.  

ix) O halde, diğer değişkenler sabitken yurtiçi faiz oranı yükseldikçe döviz cinsinden kar 

oranı da yükselmektedir.  

x) Finansal yatırımcının 784 milyon TL’si varken kur 6,5’e düşerse, ülkeden çıkardığı dolar 

784 milyon  TL / 6,5 TL/dolar = 120,62 milyon dolar olur. Böylece, ülkeye 100 milyon dolar 

ile giriş yaptığı için döviz cinsinden kar oranı % 20,62’dir. 

xi) O halde, diğer değişkenler sabitken kur düştükçe döviz cinsinden kar oranı da 

yükselmektedir. 

xii) Yukarıdaki ix ve xi maddeleri birleştirilirse şu genel sonuca ulaşılır: Faiz oranı 

yükseldikçe ve kur düştükçe döviz cinsinden kar oranı da artmaktadır. Bir başka deyişle, faiz-

kur makası açıldıkça döviz cinsinden kar oranı artmaktadır.  

3. FAİZ-KUR MAKASININ AÇILMASININ SONUÇLARI 

Bu başlık altında, faiz-kur makasının açılması durumunda, hangi sonuçların ortaya 

çıkabileceği iki farklı görüş çerçevesinde açıklanacaktır. 

i) Faiz-kur makasının açılmasını amaçlayan yani faizin yükselmesini ve kurun 

yükselmemesini arzu eden bir karar alıcı, büyümenin dış kaynak yoluyla finansmanını 

sağlayacaktır.  

ii) Böyle bir politikayı uygulayan bir karar alıcının aldığı kaynak tahsisi kararlarında, finansal 

sermayenin ve bunların bir kısmının spekülasyon yaptığı düşünülürse spekülatörlerin 

etkisinde kalması mümkündür. Bir başka deyişle, güç ilişkileri finansal sermaye lehine 

şekillenecektir.  

iii) Böyle bir politika, faiz oranın yükselmesi sonucunda tasarrufların artmasını beraberinde 

getirebilir. Tasarruf artışı da yatırımların finansmanını sağlayan kaynağı oluşturur. 

Yatırımların artışı sonucunda da büyüme hızlanır. McKinnon-Shaw  hipotezi olarak da bilinen 
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bu hipotez faiz oranı ile yatırımlar arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu iddia eder. O 

halde, bu hipoteze dayanarak faiz oranının yükselmesinin tasarruflar, yatırımları ve büyümeyi 

olumlu etkileyeceği savunulabilir.  

iv) Diğer taraftan, faiz oranının yükselmesi Keynesçi model çerçevesinde ele alındığında, 

yatırım harcamalarının azalacağı ve böylece toplam talebin ve denge gelir düzeyinin azalacağı 

iddia edilir. 

v) Faiz-kur makasının açılmasını amaçlayan bir politika, faiz oranının yükselmesi sonucunda 

toplam talep azalacağı için anti-enflasyonist sonuçlar da yaratacaktır.  

vi) Faiz-kur makasının açılmasını amaçlayan bir politika, kurun yükselmesini önleyecek 

mekanizmalar kullanır. Kurun düşük kalması yani yükselmemesi, ithalat artışını özendirir; 

çünkü kur yükselmediği için ithal ürünler görece ucuz olacaktır. Böylece, ithal girdiye dayalı 

üretim ve ihracat faaliyetleri özendirilmiş olacaktır; çünkü kurun yükselmemesi ithal girdileri 

görece ucuzlatacaktır. Dahası, ithal girdilerin görece düşük fiyatlı olması enflasyonist 

beklentileri azaltacaktır.  

vii) Diğer taraftan, ithalat artışının özendirilmesi döviz ihtiyacını arttıracaktır. Ayrıca, kurun 

yükselmemesi ihraç ürünlerinde dış piyasadaki rekabet gücünü azaltacaktır. 

viii) Böylece, faiz-kur makasının açılmasını amaçlayan bir politika, belirli koşullarda, tasarruf 

ve yatırımları ve büyümeyi olumlu etkileyebilir, enflasyonu aşağıya çekebilir ve üretici ve 

ihracatçıyı özendirebilir. Tersine, böyle bir politika, başka koşullarda, tasarruf ve yatırımları 

ve büyümeyi azaltabilir, enflasyonu yükseltebilir ve üretici ve ihracatçıyı olumsuz 

etkileyebilir.  

4. FAİZ-KUR MAKASINI KAPATMAYI HEDEFLEYEN BİR POLİTİKANIN 

KARŞILAŞACAĞI SORUNLAR 

i) Faiz-kur makasını kapatmayı hedefleyen bir politika yani faizin düşmesini ve kurun 

yükselmesinin engellenmemesini hedefleyen bir karar alıcı, büyümenin dış kaynak yoluyla 

finansmanını sağlamakta zorlanacaktır. Bu nedenle, bu politika ile beraber dış kaynak 

ihtiyacını azaltacak ve ithalata bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak önlemler gereklidir.  

ii) Böyle bir politikayı uygulayan bir karar alıcının aldığı kaynak tahsisi kararlarında, finansal 

sermayeden ziyade üretken sermayenin lehine karar verecektir. Böylece, değişen güç 

ilişkilerinin siyasete yansımaları olacaktır. Bu değişiklik nedeniyle ortaya güç kaybı 

çıkabileceği için siyasetçi bu güç kaybını dengelemeye çalışacaktır.  

iii) Böyle bir politika, faiz oranın düşmesi sonucunda tasarrufların azalmasını beraberinde 

getirebilir. Tasarruf azalışı da yatırımların finansmanını sağlayan kaynağı azaltır. Yatırımların 

azalışı nedeniyle büyüme yavaşlar. Diğer taraftan, faiz oranının düşmesi kredi maliyetini 

aşağı çekeceği için yatırım harcamalarının artmasını sağlayabilir. Bu durumda, yurtiçi 

yatırımların faize duyarlılığını yükselmediği taktirde karar alıcı faiz dışındaki teşviklerle 

yatırımları arttıracak önlemlere başvuracaktır.   
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iv) Faiz-kur makasını kapatmayı amaçlayan bir politika, faiz oranının düşmesi sonucunda 

toplam talep artacağı için enflasyonist sonuçlar da yaratacaktır. Ancak eksik talep koşullarının 

olduğu bir ekonomide toplam talep artışının fiyatları hızla yukarıya çekmesi zorunlu bir 

durum değildir.  Ayrıca, kur artışı ithal girdilerin fiyatını arttıracağı için ithal girdi kullanan 

üreticilerin maliyeti de artacak ve bu da fiyatlara yansıyacaktır. En önemlisi, faizin düştüğü ve 

kurun yükseldiği bir ortamda enflasyonist beklentiler ortaya çıkacaktır. Bir başka deyişle, 

ithal girdi kullanılmasa da bile enflasyonist beklentiler nedeniyle enflasyonun yükselmesi 

yönünde bir baskı oluşacaktır. O halde, faiz-kur makasını kapatmayı amaçlayan bir karar 

alıcının enflasyonist beklentileri yönetecek şekilde kararlar alması gerekir.  

Böylece, faiz kur makasını kapatmayı hedefleyen bir politikanın, ithalata bağımlılığı azaltan,  

üretken olmayan finansal kesim yerine üretken faaliyetlere ağırlık veren, faiz düşüşü dışındaki 

teşviklerle de yatırımları harekete geçirmeyi hedefleyen ve beklentilerin yönetildiği bir amaç 

kümesi içermesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kalkınmanın finansmanına ilişkin eski bir 

hipotez, bu amaç kümesinin bir kısmını içermektedir. Sonraki başlıkta bu hipotez 

açıklanmıştır. 

4. İKİLİ AÇIK HİPOTEZİNDEKİ ÇÖZÜM 

İkili açık analizi Chenery ve Strout’un 1966 yılındaki çalışmasına dayanmaktadır. İkili açık 

analizi kalkınmanın finansmanında iç ve dış kaynak kullanımını birlikte ele alan bir analizdir. 

Buradaki önemli bir varsayım iç kaynaklar ile dış kaynakların birbirinin yerine kolaylıkla 

ikame edilememesidir. Bu durumda, kaynakların bir kısmı kullanılamayacak ve kaynak 

tahsisinde sorun yaşanacaktır.  

Devletin olmadığı açık ekonomi koşullarının var olduğu bir ekonomide, toplam harcamalar     

(Y); tüketim harcamaları (C), yatırım harcamaları (I) ve ihracat (X) ile ithalat (M) arasındaki 

farkın, yani, net ihracatın (X - M) toplamına eşit olur: 

MXICY                                                                   (1) 

Aynı zamanda gelir (Y2), tüketim ile tasarrufun (S) toplamına eşittir.  

SCY 2                                                                                 (2) 

Yukarıdaki iki denkleme göre gelir ile harcama eşitliği şöyle gösterilir: 

Y2 = Y 

   

           

Gerekli düzenlemeler yapılırsa denklem (3) elde edilir. 

XMSI                                                                 (3) 

Buna göre, yurtiçi tasarruflardan daha fazla yatırım yapıldığında (I > S), ithalat ihracattan 

fazla olur (M > X). Bunun anlamı, ithalatın ihracat gelirleri ile finanse edilemeyen kısmı 

C S C I X M    

S I X M  

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 125



kadar dış kaynak gereksiniminin ortaya çıkmasıdır. En önemlisi, denklem 3’teki eşitlikte yer 

alan ithalatın tümü yatırım malları ithalatını göstermektedir. Böylece, denklem 3’e göre, bir 

ülkenin yaptığı tasarruftan daha fazla yatırım yapabilmesinin koşulu yatırım mallarının ithalat 

kanalıyla elde edilmesidir. Bir başka deyişle, ihracattan elde edilen dış tasarrufun ülke 

içindeki yatırım mallarını artırmaya yetmemesi nedeniyle dış kaynağa başvurulmakta ve yurt 

dışından yatırım malı ithal edilmektedir.  

Diğer taraftan, iç ve dış kaynaklar birbirinin yerine kolaylıkla ikame edilemiyorsa, ülkenin 

hedeflediği büyüme oranı, yurtiçi tasarruflar veya dış kaynak tarafından, bunların kıt olup 

olmamasına göre, sınırlandırılmaktadır. Bir başka deyişle, büyüme oranı tasarruf oranının (s) 

sermaye hâsıla katsayısına (v) oranı olarak tanımlandığı hatırlanacak olursa, eğer yurtiçi 

tasarruflar (sd) ile mümkün olan büyüme oranı (sd / v) dış kaynağın izin verdiği büyüme 

oranından (sf / v) daha az ise, yani, 

sd < sf  

 sd / v < sf / v 

ise, büyüme yurtiçi tasarruflar tarafından sınırlandırılır. Buna tasarruf kısıtlı büyüme 

denilmektedir. Tasarruf kısıtlı büyümede bu kısıt ortadan kaldırılamaz ise döviz olanağının bir 

kısmı kullanılamayacaktır.  

Diğer taraftan, yurtiçi tasarrufların izin verdiği büyüme oranı, döviz olanağının izin verdiği 

büyüme oranından fazla olduğunda, yani, 

sd > sf  

sd / v > sf / v 

ise, büyüme dış tasarruflar tarafından sınırlandırılır. Buna ise döviz kısıtlı büyüme 

denilmektedir. Döviz kısıtlı büyümede bu kısıt ortadan kaldırılamaz ise yurtiçi tasarrufların 

bir kısmı kullanılamayacaktır. 

Eğer baskın olan kısıt yurtiçi tasarruflar ise yapılan yatırımların verimliliği artırılmalı ya da 

yurtiçi tasarrufları arttıracak politikalar uygulanmalıdır. Ekonomide eğer döviz kısıtı baskın 

ise kullanılamayan iç kaynakların kullanılmasıyla daha fazla döviz girdisi sağlanmalı ya da 

ithalat gereksinimi azaltılmalıdır.  

Aşağıda, ikili açığa ilişkin iki örnek verilmiştir.  

İlk örnek olarak, dönem başında planlanan yatırımlar 100 birim iken dönem sonunda 

gerçekleşen tasarruf 70 birim olduğu varsayılsın. 

I = 100  

S  = 70 
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Bu durumda, dönem sonunda 100 - 70 = 30 birimlik yatırım yurtdışından ithal edilen yatırım 

malları ile gerçekleştirilir. Bu durumda, daha önce ithalat ile ihracat dengede iken şimdi 30 

birimlik dış ticaret açığı oluşmuştur ve dış ticaret açığı yatırım tasarruf açığına eşittir: 

I – S = M – X = 30 

Bu durumda, 30 birimlik dış kaynak gereksinimi ortaya çıkar. 30 birimlik dış kaynak yatırım 

malı ithalatını finanse eder. Yatırım mallarının üretimde kullanılmasının ardından ortaya 

çıkan kapasite ve gelir artışı sonucunda hedeflenen büyüme oranı gerçekleşir ve hâsıla artar. 

Süreç sonunda, yurtiçi tasarrufların dış kaynak kullanımına gerek kalmayacak kadar artması 

sonucunda I – S = M – X = 0 eşitliğine ulaşılır. 

I – S > M – X olduğu kabul edildiğinde, bir başka deyişle, örneğin I – S = 40 birim iken M - X 

= 30 birim olarak kabul edildiğinde, 30 birimlik yatırım ilave ithalat ile gerçekleşmekte, 

bunun için 30 birim dış kaynak kullanılmaktadır. Buna karşılık,  10 birimlik yatırım malına 

daha gereksinim varken bu gereksinim karşılanamamıştır.  Dolayısıyla, hedeflenen büyüme 

oranına ulaşabilmek için gerekli yatırım malı sağlanamamış ve yeterli gelir (ve tasarruf) artışı 

ortaya çıkmamıştır. Bu durumda, beklenen büyüme oranına ulaşılamayacak ve beklenen 

hâsıla ve tasarruf artışı gerçekleşemeyecektir. Dolayısıyla, yurtiçi tasarruflar da yeterince 

artamayacak ve büyüme yurtiçi tasarruflar tarafından sınırlandırılmış olacak ve 10 birimlik dış 

tasarruf boşa çıkacaktır.  

I – S < M – X olduğu kabul edildiğinde, bir başka deyişle, örneğin I – S = 40 birim iken M - X 

= 50 birim olarak kabul edildiğinde, 50 birimlik ilave yatırım ithalat ile gerçekleşmekte ve 

bunun için de 50 birim dış kaynak kullanılmaktadır. Dolayısıyla, hedeflenen büyüme oranına 

ulaşabilmek için gerekli yatırım malından daha fazla yatırım malı sağlanmış ve yeterli 

olandan daha fazla gelir (ve tasarruf) artışı ortaya çıkmıştır. Bu durumda iktisadi büyüme dış 

tasarruf tarafından sınırlandırılmış ve 10 birimlik yurtiçi tasarruf boşa çıkmıştır.  

İkinci örnek çerçevesinde hipotetik bir durumdan hareketle, tasarruf kısıtlı büyüme ve döviz 

kısıtlı büyüme kavramları açıklanmıştır. 

 

Dönem 
K Y Y2 I M X C S F 

t1’in 

başı  

400 38 39 12 4 2 28 11 2 

 

Tabloda, sermaye stoku (K), üretim kapasitesi (Y), fiili üretim (Y2), yatırım (I), ithalat (M), 

ihracat (X), tüketim (C), tasarruf (S) ve dış kaynak (F) yer almaktadır.  t1 döneminin başında, 

üretim kapasitesi yani arz  

Y = 38    

birim iken gerçekleşen üretim yani talep  
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Y2  = 39  

birimdir.  

Bir başka deyişle, ekonomide enflasyonist koşullar geçerlidir, yani, gerçekleşen harcamaların 

planlanan harcamalardan büyük olması anlamında talep fazlasının olduğu varsayılmıştır. 

Ayrıca, sermaye hâsıla katsayısı, 

v = K / Y = 400 / 38 = 10,53  

yatırımların potansiyel sosyal ortalama verimliliği, 

ρ = 1 / v = 1 / 10,53 = 0,095 

ve tasarruf oranı, 

s = S / Y2 = 11 / 39 = 0,28’dir.  

t1  döneminin sonu için aşağıdaki Tablo verilebilir.  

 

 

 

Dönem K Y Y2 I M X C S F 

t1’in başı  400 38 39 12 4 2 28 11 2 

t1’in 

sonu 
412 39,14 40,14 12,32 4,12 2,06 28,82 11,32 2 

 

t1  döneminin sonunda yatırım ( I ) sermaye stokuna ilave edilir.  

K + ∆K = K +I = 400 + 12 = 412 

t1 dönemi başında yapılan I = 12  birimlik yatırım dönem sonunda üretim kapasitesini 

∆Y = I . ρ = 12 . 0,095 = 1,14 

birim artıracaktır. 

Böylece dönem sonunda üretim kapasitesi 

Y + ∆Y = 38 + 1,14 = 39,14  olur.  

Eğer hâsıla ve yatırımlar  

s . ρ = 0,28 . 0,095 = 0,027 

oranında büyürse yatırımların büyüme oranı 
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∆ I / I = 0,027  

olur. 

Böylece yatırımlardaki değişim 

∆ I = 0,027 . I = 0,027 . 12 = 0,32 

olur.  

Bu durumda, dönem sonunda gerçekleşen üretim 

∆Y2 = ∆I . 1 / s = 0,32 . 1 / 0,28 = 1,14  

Y2 + ∆Y2 = 39 + 1,14 = 40,14  olur.  

Katsayılar sabit olduğu için, dönem sonunda ithalat, ihracat, tüketim ve tasarruf, sırasıyla, 

4,12, 2,06, 28,82 ve 11,32 olur.  

Görüldüğü gibi, dönem başındaki üretim kapasitesi ile gerçekleşen üretim arasındaki 

dengesizlik, katsayıların sabit olması nedeniyle dönem sonunda da devam etmiştir: 

Dönem başında 

Y  < Y2 

C + I + X – M < C + S 

I – S < M – X 

12 – 11 = 1 < 4 – 2 = 2 

iken dönem sonunda 

I – S < M – X 

12,32 –11,32 = 1 < 4,12 – 2,06 = 2,06 

olmuştur. 

Burada yurtiçi tasarrufların izin verdiği büyüme oranı 

s . ρ = 0,28. 0,095 = 0,027’dir. 

Dış kaynakların izin verdiği büyüme oranı ise 

(∆M / Y) . (∆Y / ∆ M)  =  (0,12 / 38) (1,14 / 0,12)  =  0,030’dur. 

Böylece, dış kaynakların izin verdiği büyüme oranı yurtiçi tasarrufların izin verdiği büyüme 

oranından büyüktür. 

Eğer sermayenin verimliliği, hem ilave üretim kapasitesindeki artışı hem de t1 dönemi 

başından kalan kapasite fazlasını telafi edecek oranda olursa, t1 dönemi sonunda üretim 

kapasitesi ile gerçekleşen üretim eşitliği sağlanır. Böylece 

∆Y  = I . ρ = 2,14 
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olmalıdır.  

Buradan, 

ρ = 2,14 / 12 = 0,178 

bulunur. 

Diğer değerler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

 

 

Dönem K Y Y2 I M X C S F 

t1’in başı  400 38 39 12 4 2 28 11 2 

t1’in 

sonu 
412 40,14 40,14 12,32 4,23 3,23 28,82 11,32 1 

 

Böylece dönem sonunda 

Y  = Y2 

C + I + X – M = C + S 

I – S = M – X 

12,32 - 11,32 = 4,23 – 3,23  

eşitliği sağlanır.  

Gerekli işlemler yapılırsa t2 dönemi başındaki değerler aşağıdaki tablodaki gibi olur. 

Dönem K Y Y2 I M X C S F 

t1’in 

başı  

400 38 39 12 4 2 28 11 2 

t1’in 

sonu 
412 40,14 40,14 12,32 4,23 3,23 28,82 11,32 1 

t2’nin 

başı 
424,32 42,34 42,34 12,94 4,46 3,46 30,40 11,94 1 

 

Burada yurtiçi tasarrufların izin verdiği büyüme oranı 

s . ρ = 0,28. 0,178 = 0,05029 = 0,05’tir. 
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Dış kaynakların izin verdiği büyüme oranı ise 

∆M / Y . ∆Y / ∆ M =  (0,23 / 40,14) (2,20 / 0,23)  =  0,05’tir. 

Böylece, dış kaynakların izin verdiği büyüme oranı yurtiçi tasarrufların izin verdiği büyüme 

oranı ile eşitlenmiştir. 

Böylece, faiz kur makasını kapatmak isteyen ve üretken faaliyetlere odaklanmış gelişmekte 

olan bir ülkedeki karar alıcı; eğer baskın olan kısıt yurtiçi tasarruflar ise yapılan yatırımların 

verimliliğini ya da yurtiçi tasarrufları arttıracak politikalar uygulayacaktır. Faiz kur makasını 

kapatmak isteyen ve üretken faaliyetlere odaklanmış gelişmekte olan bir ülkedeki karar alıcı; 

eğer döviz kısıtı baskın ise kullanılamayan iç kaynakların kullanılmasıyla daha fazla döviz 

girdisi sağlamaya çalışacak ya da ithalat gereksinimini azaltacak politikalar uygulayacaktır. 

5. SONUÇ 

Bu çalışmada, basit olarak, faiz kur makasının açık olmasının anlamı açıklandıktan sonra, faiz 

kur makasını kapatmayı amaçlayan bir politikanın sonuçları tartışılmıştır. Böyle bir politika 

tercihinin ortaya çıkaracağı sorunlar gözden geçirilmiştir.  

Türkiye’nin son yıllarda uyguladığı politikalar dikkate alındığında faiz kur makasını 

kapatmayı amaçlayan bir politika tercihinin olduğu savunulabilir. Faiz oranının düşük 

gerçekleşmesi arzusu ve kurun yükselmesinin engellenmemesi böyle bir politika tercihine 

işaret etmektedir.  

Eğer faiz yüksek seyrediyorsa ve kuru düşük tutan politikalar uygulanıyorsa, finansal sermaye 

döviz cinsinden yüksek kar elde edecektir. Önemli olan, finansal sermaye ülkeden çıkmadan 

kurun yükselmemesidir. Finansal yatırımcı kurun artık düşük seyredemeyeceğini gördükten 

sonra ancak henüz kur yükselmemişken ülkeden çıkma kararı verecektir. O halde, kurun 

yükselerek dengelenmesine izin verilmesi, spekülatif sermaye hareketlerinin daha 

öngörülebilir hareket etmesini sağlamaktadır. Tersine, faiz yüksek iken kurun düşük 

tutulması, spekülatif sermaye hareketlerini ülkeye çekmekte ve spekülatif sermayenin kurun 

yükselmesi beklentisi ile birlikte fakat yükselmeden önce ülkeden ani çıkışına ve böylece 

krize neden olan bir mekanizma yaratmaktadır.  

Çalışma boyunca yapılan tespitler, iktisadi olaylara bir teori ile bakmanın nasıl bir farklılık 

yaratacağına da işaret etmektedir. Karar alıcıların, enflasyon, kur ve faize ilişkin yorumları 

örneğin, Keynesçi görüşlerle veya McKinnon-Shaw hipotezi veya bir başka düşünce akımı ile 

ilişkili olmak üzere, bir teorik çerçeve içine oturmaktadır. Ancak, bu teorik çerçeve bütüncül 

ve tutarlı bir yaklaşımla ele alındığı durumda hedefe ulaşacaktır. Söz gelimi, faiz kur makasını 

kapatmayı amaçlayan bir politika, yani faiz oranını düşürücü ve kurun yükselmesini 

engellemeyen bir politika; finansal kesim yerine üretken faaliyetlere ağırlık vermek, ithalat 

bağımlılığı azaltmak, faiz düşüşü dışındaki teşviklerle de yatırımları harekete geçirmeyi 

hedeflemek ve enflasyon beklentilerini yönetmek zorundadır. Aksi halde, böyle bir politika 

krize yol açabilir.  
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İkili açık hipotezi, gelişmekte olan ülkeler için önemli bir politika çıkarımına imkân 

vermektedir:  Eğer baskın olan kısıt yurtiçi tasarruflar ise yapılan yatırımların verimliliği 

artırılmalı ya da yurtiçi tasarrufları arttıracak politikalar uygulanmalıdır. Ekonomide eğer 

döviz kısıtı baskın ise kullanılamayan iç kaynakların kullanılmasıyla daha fazla döviz girdisi 

sağlanmalı ya da ithalat gereksinimi azaltılmalıdır. O halde, tasarruf kısıtlı büyüme yaşayan 

bir ülkenin iç tasarrufları arttırıcı önlemlerin yanı sıra, yatırımların verimliliğini arttıran 

önlemler alınması gerekmektedir. Bir başka deyişle, üretim için gereksinim duyulan sermaye 

ihtiyacının azaltılması gerekmektedir. Bu da kaynak tahsisinde ve yatırımları teşvikte daha 

seçici davranılması ve kaynakların verimli yatırımlara tahsis edilmesi gerekliliğine işaret eder. 

Döviz kısıtlı büyüme yaşayan bir ülkenin döviz girdisini arttırıcı önlemlerin yanı sıra, ithalat 

gereksinimini azaltacak önlemleri alması gerekmektedir. Bir başka deyişle, üretim için 

gereksinim duyulan ithalat ihtiyacının azaltılması gerekmektedir.  

Türkiye’de faiz oranını düşürmeyi hedefleyen bir politika tasarımı olduğu anlaşılmaktadır. 

Aynı zamanda, kurun piyasada dengelenmesini gözeten bir politika uygulanmaktadır.  

Türkiye’de belirli bir dönem için faiz kur makasının kapanmasını hedefleyen bir politika 

uygulandığı iddia edilebilir. Ancak bunun güçlü bir şekilde iddia edilebilmesi için konunun 

daha çok veriye dayanarak incelenmesi gerekir. Türkiye’nin böyle bir politika uyguladığı 

kabul edildiğinde, ortaya çıkacak sorunların farkında olunduğu ve buna dönük politika 

üretildiği savunulabilir. Söz gelimi, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planları ile gündeme gelen 

yirmi beş adet Öncelikli Dönüşüm Programı’ndan ikincisi İthalata Olan Bağımlılığın 

Azaltılması Eylem Planı’dır. Bu eylem planı incelendiğinde ithalat gereksiniminin 

azaltılmasının hedeflendiği açıktır. Türkiye’de uygulanmakta bir başka önlem de yatırımların 

teşviki amacıyla çeşitli adlarla açıklanan paketlerdir. Bu teşvik paketlerindeki kimi ölçütlerin 

yatırımların verimliliğinin yükseltilmesi olduğu iddia edilebilir. Enflasyonist beklentilerin 

yönetilmesi konusuna da özellikle dikkat edildiği anlaşılmaktadır. 2011 yılında Finansal 

İstikrar Komitesi’nin kurulması ve 2018’de Finansal istikrar ve Kalkınma Komitesi’ne 

dönüşmesi finansal kesimin spekülasyon yapan değil reel kesimi finanse eden bir rol 

oynamasının sağlanmasına dönük bir adımdır. Son olarak, Türkiye’de böyle bir politika 

tercihinin finansal sermayeden ziyade üretken sermayeye dayanması nedeniyle güç ilişkilerini 

de üretken sermayeye doğru kaydırdığı iddia edilebilir. 
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ÖZET 

2020 yılının son çeyreğinde, Çin’in Doğu Türkistan Bölgesi’nde meydana gelen siyasi 

çatışmalar “Bir Kuşak Bir Yol” projesini de aksatmakta ve tehlikeye atmaktadır. Bu büyük 

projenin tamamlanabilmesi ve sürdürülmesi için yolların geçtiği ülkelerde birçok yurtiçi ve 

yurtdışı siyasi çatışmaların sonlandırılması gerekmektedir. Çin, bu büyük projeyi başlatarak 

önemli bir değişimin de kapısını aralamıştır. Bu değişim, sadece ticari yollarla ilgili değildir. 

Aynı zamanda uluslararası ekonomik anlamda yönetim zihniyetinin de değişimiyle ilgilidir. 

Yol üzerindeki ülkelerin zenginliğe katkılarını bekleyen Çin, onlara güven vermek 

zorundadır. Proje büyük ve uzun dönemli bir projedir. Dolayısıyla bu güven, uzun dönemli bir 

güven olmalıdır. Çin’in bu anlamda, yol üzerinde ve kendi sınırları içinde olan Sincan-Uygur 

Özerk Bölgesi, Proje’nin önemli bir çıkış noktasıdır. Bu bölge başta olmak üzere Çin’in bütün 

eyaletlerinde insani temel hak ve ödevlerini getirebildiği sürece bu yol zamanında 

tamamlanacak ve sağlam kalacaktır. Yol üzerinde uzun dönemli bir barış nasıl sağlanacaktır? 

İyi bir yönetişimin faaliyete geçirilmesiyle bu barış sağlanabilir. Yol projesi, hem ulusal 

anlamda hem de uluslararası anlamda iktisadi refah artışını ilgilendiren bir konudur. Refah 

artışı, klasik iktisat literatüründe dış ticari kazançlar ve büyümelerle ilişkilendirilmektedir. 

Son kırk yıldır, refah artışının diğer sosyo-ekonomik unsurlara bağlı olduğu iktisatçılar 

tarafından kabul edilmektedir. Toplumsal huzur ve mutluluk en acil çözülmesi gereken 

konulardır. Bunun için ülke vatandaşlarına fırsat eşitliği, adalet, yerel yönetimde ve hatta 

güvenlikte pay vermek önemli bir başlangıç olarak görülebilir. Buna kısaca iyi yönetişim 

denir.  

İyi yönetişim çok tartışılan, hassas bir kavramdır. Bu, ilk batı tarafından ortaya konulmuştur. 

Ama çok fazla istismar edilmiş bir konudur. Önemli olan bu fikrin doğru bir şekilde 

uygulanabilmesidir. Başta Çin Hükümeti ve yasa koyucularının temel insani haklarına 

yönetişimi başarılı bir şekilde uygulaması, hem “Bir Kuşak Bir Yolu” destekleyecek, hem de, 

refah artışına neden olacaktır. Böylece, kazan kazan stratejisinde, gelişmekte olan Asya 

ülkeleri farklı bir kazanım değeri elde edeceklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Bir Kuşak Bir Yol, Yerel Yönetim, İyi Yönetişim, Küresel Kalkınma, 

Güvenlik, Refah Artışı.   
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THE BENEFITS OF GOOD GOVERNANCE IN EASTERN TURKESTAN TO THE 

GLOBAL DEVELOPMENT IN THE CASE OF “ONE BELT ONE ROAD BELT 

PROJECT” 

 

ABSTRACT 

In the last quarter of 2020, the political conflicts taking place in the Eastern  Turkestan Region 

of China disrupt and endanger the "One Belt One Road" project. In order to complete and 

maintain this great project, many domestic and international political conflicts in the countries 

where the roads pass, must be ended. China has opened the door to an important change by 

initiating this great project. This change is not just about commercial means. It is also about 

the change in administrative mentality in the international economic sense. Expecting the 

contribution of the countries on the road to wealth, China should give them a confidence. The 

project is a large and long term project. So this trust must be in a long-term sense. In this 

sense, the Xinjiang-Uyghur Autonomous Region of China, which is on the road and within its 

borders, is an important starting point of this project. This road will be completed on time and 

will remain strong as long as humanitarian fundamental rights and duties can be brought in all 

provinces of China, especially in this region. How will a long-term peace be achieved on the 

road? This peace can be achieved by activating a good governance. The road project is an 

issue that concerns the increase in economic welfares both nationally and internationally. 

Properity increasing is associated with external trade gains and economic growths in the 

classical economics literature. For the last four decades, it has been accepted by economists 

that the increase in welfare depends on other socio-economic factors. Social peace and 

happiness are the most urgent issues to be resolved. For this, giving the citizens of the country 

equal opportunities, justice, share in local administration and even security can be seen as an 

important start. This is precisely called good governance. 

Good governance is a highly debated and sensitive concept. It was first suggested by the 

West. But it is a very misused issue. The important thing is that, this idea has to be 

implemented correctly. Successful implementation of governance for fundamental human 

rights, primarily by the Chinese government and legislators, will both support "One Belt One 

Road" and result in an increase in welfare. Thus, in the win-win strategy, the developing 

Asian countries will earn a different gain value. 

Keywords: One Belt One Road, Local Government, Good Governance, Global Development, 

Welfare Increasing. 
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Sinemiz almış birçok yara, 

Eyledik meşale koyduk yollara. 

Muhammed İkbal,  

Ey Şark Kavimleri. 

 

Giriş 

Çin, dünya ekonomi sisteminde geldiği noktaya nazaran büyük bir yatırım cazibesi halini 

almıştır. 2013 yılında Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping’in 07 Eylül 2013’te 

Kazakistan’ın Nazarbayev Üniversitesi’nde Bir Kuşak Bir Yol Projesi’nin müjdesini Orta 

Asya ülkelerini “Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” oluşturmaya davet ederek, verdi. Ama, 

bu davette üç kötü güçle ortaklaşa mücadeleyi de talebini dile getirdi. Üç kötü güçten kasıt, 

şiddet ve terörizm, etnik bölücülük ve dini aşırıcılıktı. Çin bu üç kötülüğün en önemli 

sorumlusu olarak hep, batı sınırını oluşturan Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni görmüştür. Bu 

anlamda da Sincan’a müdahaleler, giderek artarak günümüze kadar gelmiştir. Var olan bu 

müdahaleler sonucu Sincan halkı büyük kitleler halinde toplama kamplarında ağır şartlarda 

tutularak mağdur edilmektedir. Jinping’in barış çağrılarına ters bir biçimde Çin’de bir iç 

çalkantı süregitmektedir. Bu ortamda, hem Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Türk soylu 

vatandaşlarına hukuksal hakları ve özgürlükleri verilmeli hem de teröre karşı güvenlik dışı 

yöntemler öne çıkarılmalıdır.  

İyi yönetişim, bu güvenlik dışı, insancıl önlemlerden en önemlisidir. Uygur vatandaşlarının 

hem siyasal anlamda, hem de ekonomik anlamda ülkeye olan katkısı iyi yönetişim sayesinde 

hem Doğu Türkistan’ı, hem de Çin’i refah anlamında daha yükseklere taşıyacaktır. Ama, 

Çin’in şu an izlediği politika devam ettiği müddetçe hem Kuşak- Yol’u kaybetmesi, hem de 

istediği refah artışını gerçekleştirmesi zor hale gelecektir. Tabi proje bazında kaybedilecek 

kaynaklar ve boşa giden emekler de düşünüldüğünde bu kayıp daha da artacaktır.          

Kuşak-Yol Projesi’nin Getirdiği Endişeler ve Gereken Reformlar 

Wang Yiwei, “Bir Kuşak ve Bir Yol” (Kuşak-Yol) projesinin sadece Çin şirketlerinin 

dünyaya ulaşmasını cesaretlendirmediği, aynı zamanda Çin eyaletlerinin ve bölgelerinin 

küresel olmasına katkıda bulunduğunu dile getirmiştir. Sincan (Doğu Türkistan) ve Kansu, 

Kuşak-Yol’un temel iki bölgesidir. Bu anlamda aktarma merkezleri Sincan’da Urumçi ve 

Kaşgar; Kansu’da Lanzhou, Baiyim ve Jiuçuan’dır (Yiwei, 2019:33). 

Kuşak-Yol için bölgesel işbirliği fırsatlarına değinen Wang Yiwei, “Bölgesel güvenlik ve 

işbirliğini geliştirmek ve terörizmle mücadele etmek için birlikte çalışmak” başlığı altında, 

“Terörizmin, Orta Asya ve Batı Çin’in yatırım çevresini önemli ölçüde zayıflatabileceğini 

ileri sürer. Ulusal güvenliğin ve bölgesel istikrarın başına bela olacak biçimde, uzun 

zamandır, şiddet içeren terörizm eylemlerinin etnik ayrılıkçıların ve dinsel aşırıcıların tehdidi 

altında olduğunu” ileri sürmektedir (Yiwei, 2019: 43). 

Yiwei, reformlarla ilgili kısımda Kuşak-Yol’da Çin’in her ne kadar kendi reform sürecini 

derinleştirme çabasının arttırılması değilse de, daha fazla reformun desteklenmesi gerektiğini 
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söylemektedir. Bunu vurgulamasındaki neden, dünya’daki “Çin Tehdidi” söylemiyle gelişen 

Kuşak-Yol’un,  “Çin’in egemenlik alanını genişletme amacını güttüğü” düşüncesinin yanlış 

olduğunu göstermek çabasıdır (Yiwei, 2019: 57). Bir anlamda bu projenin geçtiği yollar 

üzerindeki tüm ülkelerin ve hatta tüm dünya ülkelerinin kalkınması konusunda “kaderde 

ortak” olduklarının altı çizilmektedir. Bu açıdan küresel ekonomik bütünleme için reformların 

öncelikle yol üzerindeki bütün ülkelerce eşit katkılarla ortaya konulması gerekmektedir 

(Yiwei, 2019: 59-63). 

Yiwei, bu projeyi ve projenin ihtiyaç duyduğu reformları yerine getirirken çeşitli risklere 

değinmektedir. Bu risklere değinmeden önce, Çin’in böyle bir projede deneyim eksikliğinin 

bulunduğunun altını çizmektedir. Çünkü bu atılım, Çin nezdinde tamamen yeni bir girişimdir. 

Onun deyimiyle günümüz Çin’i ve dünya 5000 yıl içinde eşi benzeri görülmemiş bir biçimde 

değişen bir durumla karşı karşıyadır. Engellemeler, direnç göstermeler, baltalamalar ve 

karalamalar kaçınılmazdır. Bu anlamda risklere karşı hazırlıklı olunmalıdır (Yiwei, 2019: 66-

68). 

Siyasal riskler, ilgili ülkelerin güvenlik riskleriyle bağlantılıdır. Dolayısıyla Kuşak-Yol, 

boyunca güvenliği sağlamanın önemi daha da artmaktadır. Bu aynı zamanda ekonomik 

riskleri de içinde barındırır. Jeopolitik riskler taşıyan güçler, güçlü ekonomi kapasitelerine 

sahip olduklarından Kuşak-Yol projesini engelleyebilecek güçtedirler (Yiwei, 2019: 67).  

Yiwei’nin bir dikkat çekici tespiti de şudur: “…Çin ve Kuşak-Yol boyunca yer alan diğer 

ülkelerin hepsi de, projenin yapılış süresince çözmeleri gereken bir dizi ekonomik sorunlara 

sahiptirler. Eğer bu sorunları çözmezlerse, daha fazla zorluklar kapıdadır. Eğer Çin Kuşak-

Yol inşasını bu yol üzerindeki ülkelerin halkıyla yakın biçimde ilişkilendirmekte başarısız 

olursa, o zaman Kuşak-Yol’un imajı da zarar görecektir” (Yiwei, 2019: 67-68). 

Kuşak-Yol projesi, inşa faaliyetinde yer alacak milyonlarca insanla, Çin halkı ve rotalar 

üzerindeki ülkelerin halklarıyla ve bütün dünya halklarıyla ilişkili bir konudur. Kuşak-Yol 

projesinin hız kazanmasıyla, ekonomik, siyasal ve kültürel sorunlar da kademeli bir şekilde 

belirgin hale gelecektir. 

Yiwei’nin Kuşak-Yol projesiyle ilgili endişeleri tamamen doğru tespitlerdir. Terörizm, hiçbir 

şekilde, hiçbir ülkede destek verilecek bir durum değildir. Ama, terörizm ve etnik ayrımcılığın 

geçmişten gelen Çin’in bölge halklarına yapmış oldukları siyasal ve kültürel baskılardan 

kaynaklandığını unutmamalıdır. Çin, Kuşak-Yol projesine giriştiğinde hassas siyasi ve 

ekonomik sorunları da çözmek adına bu projeye girmiş gibidir. Yiwei, “reformlarla ilgili 

kısımda Kuşak-Yol’da Çin’in her ne kadar kendi reform sürecini derinleştirme çabasının 

arttırılması değilse” derken aslında, tam tersine, Çin’in belli yönetimsel reformlara ihtiyaç 

olduğu açıkça görülmektedir. Çin’in önayak olduğu Çin’in hem yol üzerindeki diğer 

ülkelerin, hatta dünyanın karşı karşıya geldiği en büyük projelerden biridir. Kuşak-Yol, başta 

Çin olmak üzere bütün yoldaş ülkelerin, aynı oranda gereken reformsal gelişmeleri yerine 

getirmesini gerektirir. Bu reformsal değişimin de ilk adımın beklenildiği ülke Çin olacaktır. 

Çünkü Çin bu projenin fikir babasıdır. Bu projenin gerçekleşmesi tabiî ki, diğer yoldaş 
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ülkelerin Çin’e ne oranda güvendiğine de bağlıdır. Çin’in bu ülkelere güven telkin etmeden, 

gerekli reformların başlatıcısı ve uygulayıcısı olduğunu göstermeden başlanılan Kuşak-Yol 

projesi tehlikeye girer. Güven kazanımı, Yiwei’in korktuğu ve birçok yoldaş ülkelerin ve 

Doğu Türkistan’ın “Çin Tehdidi” endişesi bitirilmeden elde edilemez. Çin’in bu konuda 

vereceği en önemli güven, yolun kendi batı bölgesinden geçtiği Uygur Özerk Bölgesi’ni 

siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda daha demokratik ve hukuksal hale getirmesiyle olur. Bu 

projenin büyüklüğü sadece ekonomik anlamda değil, kalkınmada da paradigma değişimini 

gerektirmektedir. 

Bunu tarihte başaran ülkeler olmuş mudur? sorusuna cevap, Avrupa Birliği somut bir örnektir. 

1949’da bir kömür ve çelik topluluğu olarak kurulan yapı, güveni sağladıkça, yarım yüzyıldan 

kısa bir sürede Birlik haline gelmiştir.  

Yiwei’in şu tespitleri yerinde tespitlerdir: 

“Kuşak-Yol’u inşa edenler, kendilerini yerel halktan ayrı tutmamalıdır. Aksine, yerel halklara 

karışmalı ve onların ihtiyaçlarını ve arzularını öğrenmelidirler. Halk ile kapsayıcı bir 

yaklaşımla yakın ilişki kurmalıdır. Aynı zamanda, süreç içinde, yerel gerçekliğe göre hareket 

edilmeli ve başta gençler olmak üzere yerel halkın Çinli dostlarının neden orada olduğunu, 

Kuşak-Yol projesinin neden hayata geçirilmeye çalışıldığını anlamaları sağlanmalıdır. 

Böylece yerel halklar kendi Kuşak-Yol projesini kendi projeleriymiş gibi benimseyebilirler.” 

(Yiwei, 2019: 80).  

“Çin açısından, sağduyulu bir tavır benimsenmeli ve sorunların çözümünü ortak şekilde 

teşvik etmek üzere, bütün ülkeler ile farklı durumlar temelinde iletişim kurulmalıdır.” (Yiwei, 

2019: 86-87).  

Bu tavsiyeleri sadece yoldaki diğer ülkeler için değil, Çin kendi içinde de düşünmelidir. Yerel 

halk olarak Doğu Türkistanlılar için de bu geçerlidir. Yol, yoldaşlık veya kader birliği bunu 

gerektirmektedir.  

Uygur Türkleri, günlük yaşantısının pek çok aşamasında sıkıntılar çektiği halde, Kuşak-Yol’a 

güvenmesi kolay olmayacaktır. Seyahat izinlerinden eğitim politikalarına, adli kovuşturmalar 

ve tutuklamalardan kültürünü yaşamaya kadar olumsuz müdahaleler, Doğu Türkistanlı 

vatandaşların Kuşak-Yolu bir tehdit olarak algılamasına neden olmaktadır (Tanrıdağlı, 2019: 

33, 35-39). 

Ferhat Tanrıdağlı’nın Türkçeye çevirdiği Liu Yazhou’nun “Batı Bölge Teorisi” adlı makalesi 

Çin’in Türkistan politikasını Çin resmi ideolojisi üzerinden özetleyen bir yazıdır. Bu 

makalede Yazhou, Doğu Türkistan’ın ekonomik, stratejik, hem Orta Asya hem de iç politika 

açısından Çin için ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir. Yazhou, her ne kadar Sincan’ı, 

batı sınırındaki olası sorunun gelecekteki Çin iç sorununa döneceği bölge olarak görse bile, 

demokratik çözümlerin gerekliliğini belirtmeden geçemez. 
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 “...Etnik sorunlarını hatta ayrılıkçı sorunlarını başarıyla çözmüş olan ülkelerden ders 

almalıyız ve sonraki nesillerimizin tarihi beklentilerini göz önümüzde bulundurarak etnik 

sorunlarımızı akıllıca çözmemiz lazım” (Yazhou’dan aktaran Tanrıdağlı, 2019: 87). 

Yazhou devam ediyor: 

“Milletin kaderini belirleyen sadece askeri ve ekonomik güç değil, onu belirleyen ise bu 

milletin medeniyet seviyesidir. …Milletimizin bekası için siyasi sistemin reformu şarttır. 

Ülkemiz on yıl içinde, otoriter rejimden demokratik rejime geçiş kaçınılmazdır. Çin büyük bir 

değişim geçirecek. Siyasi sistem reformu, tarihin bize verdiği görevdir, başka çıkış yolu 

yoktur” (Tanrıdağlı, 2019: 90).  

“Bir rejim eğer vatandaşların özgürce nefes almasına izin vermezse, vatandaşların 

yaratıcılığını en büyük ölçüde serbest bırakamazsa, bu sistemi ve halkı en iyi temsil eden 

kişiyi liderlik pozisyonuna koyamazsa, bu rejimin kaybetmesi kaçınılmazdır” (Tanrıdağlı, 

2019: 91). 

“Demokrasi son derece önemlidir. Demokrasi olmadan, kalıcı bir yükseliş olamaz. 

Demokratik düşüncenin yayılması ulusal sınırlarla sınırlı değildir ve elbette tarihin 

kısıtlamalarına tabi değildir.” (Tanrıdağlı, 2019: 92). 

Çin 1980’lerin ortalarından itibaren bazı değişimlere sahne olmuştur. 1980’lerin ortalarından 

itibaren işadamları Çin Komünist Partisi’ne (ÇKP) girmeye başlamıştır. Parti üyeleri arasında 

özel müteşebbislerin oranı 1993-2000 yılları arasında %13’ten %20’ye yükselmiştir. 1989 yılı 

Tiananmen olaylarından sonra işadamlarının Partiye girişi yasaklansa da Parti’nin, yalnızca 

işçilerin ve çiftçilerin değil, toplumun tüm üretken güçlerinin ihtiyaçlarını ve toplumun büyük 

çoğunluğunun temel çıkarlarını temsil etmesi gerekliliği öne sürülmüştür. Sonrasında 

işadamlarına, Partiye üye olma yolu yeniden açılmıştır. 2007 yılında yapılan 17. Parti 

Kongresinde özel sektörden gelen üyelerin sayısı ise toplam üyelerin %5’ini oluşturur. 

Nicelikten ziyade, yükselen değer olan bilgi ve sermayenin temsilcileri olarak bu Parti üyesi 

girişimcilerin nitelik açısından siyasette etkisi yüksektir (Sezen, 2009: 79-81).  

Bu durum özellikle Sincan, Doğu Türkistan için durumu daha da karışık hale getirmektedir. 

Özellikle, Kuşak-Yol projesinde yer alan bazı Parti üyesi işadamlarının, Sincan gibi özerk 

bölgeler için insan hakları, siyaset ve ekonomik kalkınma açısından fazla bir şey 

yapamadıkları görülmektedir. Demokrasi ve insan hakları konusunda yoğunlaşan Batı 

kaynaklı tepkiler ve eleştirilere karşı Çin, pragmatik ve belli ölçülerde saldırgan bir tavır 

alabilmektedir. Pratikte bütün bu eleştirilere ekonomisiyle, yabancı yatırımlarla ilgisi ve etkisi 

olduğu sürece duyarlıdır (Sezen, 2009: 83).  

Bu duyarlılık, Kuşak-Yol projesi boyunca daha da artan bir durum almıştır. Çünkü, Sincan, 

Uygur Özerk Bölgesi, Kuşak-Yol’un dört ana kolundan birine sahiptir. Projenin karayolu 

kısmının en önemli başlangıcıdır. Orta Asya’ya ve diğer Türk devletlerine çıkış kapısı rolünü 

üstlenmektedir. Bilinen en sorunlu yollardan biridir. Çünkü, yoldaş ülkeler içindeki bölgesel 

çekişmeler, yoldaş ülkelerin kendi aralarındaki siyasi çekişmeler ve Rusya başta olmak üzere, 
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ABD, İran ve İngiltere gibi ekonomik ve siyasi dış güçlerin müdahalesinin yüksek olduğu bir 

bölgedir. Çin’in Kuşak-Yol’u tamamlaması ve devamını sağlaması için hem içerden gelen, 

hem de dışarıdan gelen bu tehditleri savuşturması gerekir.  

Çin’in şuan ki ekonomik önceliği ekonomidir. Demokrasi istemlerine duyarlılığı ise ÇKP’nin 

iktidarının sorgulanmadığı müddetçe olabilir. Hatta ÇKP, ideolojik tabanını da terk ederek 

meşrutiyetini ekonomik kalkınmaya dayandırması sonucunda artık bir komünist parti 

olmaktan çok “ekonomik kalkınma partisi”ne dönüştüğü tespit edilmiştir (Sezen, 2009: 84).  

Değişen dünya ekonomik şartları haliyle Çin’i de eskisinden daha az oranda, ekonomik 

büyümeye zorlamaktadır. Ayrıca, Çin’in ekonomik kalkınmasını artık içeride siyasi ve 

hukuksal baskılar ve direktiflerle yürütmesi kolay görünmemektedir. Çünkü Kuşak-Yol 

projesi bir anlamda Çin’in dünyaya açılmasıdır. Ticari anlamda açılma sadece iktisadi 

büyüme için yetmeyecektir. Çin de bunun farkındadır. Var olan Orta Asya ülkelerinin, 

özellikle petrol ve doğal gaz zengini ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve 

Türkmenistan’ın siyasi anlamda gelişmeleri ağır işlemekteyse de bağımsızlıklarının hemen 

hemen otuzuncu yılına dayandığı bu günlerde yapmış oldukları enerji ihracatları dolayısıyla 

belli bir iktisadi gelişme göstermişlerdir. Hayat standartlarında ilerleme kaydetmişlerdir. Bu 

ülkeler Çin’e en yakın enerji kaynakları olduğu gibi, Çin için önemli bir pazar potansiyeline 

de sahiptir. Bu yoldaş ülkelerdeki içsel, dışsal ve diğer büyük güçlerin uydusu olmasından 

kurtarmak için Çin’in öncelikle onlara olan kapısını ardına kadar açması kaçınılmazdır. Bu 

kapı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’dir. Sincan’ı, ülkelere açmak, Bir Kuşak-Bir Yol’un 

olmazsa olmazıdır. Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlarını iktisadi hayata ve 

yönetişime katılmaları sağlanmadıkça bu yolun Çin’e lojistik yararı dışında herhangi bir 

katkısı olmayacaktır. Bu Türk beldelerinin, Doğu Türkistan’la olan ortak etnik, dil, din ve 

kültürel geçmişleri tanınmadan yapılacak yatırımların sürdürülebilir olması zordur. Çin 

otoritelerinin endişe ettikleri riskler öncelikle Sincan bölgesini iktisadi entegrasyona açarak 

bertaraf edilmelidir. Başta bu ülkelere ve diğer yoldaş ülkelere güven verilmesi son derece 

önem arz etmektedir. Tüm bunları yaparken, var olan Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası’nı 

harfiyen işletmeleri gereklidir (Sezen, 2009: 187; Yıldırım, 2020: 107).  

Anayasaya göre, ülkedeki tüm etnik topluluklar eşittir. Devlet bunların yasal hakları ve 

çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Herhangi bir etnik gruba karşı ayrımcılık ve baskı 

yasaklanmıştır. Anayasada, bütün etnik grupların kendi sözlü ve yazılı dilini kullanma, 

adetlerini ve geleneklerini koruma, geliştirme özgürlüğüne sahip olduğu yazılıdır (Sezen, 

2009: 187). 

Anayasa, etnik grupların yoğun olarak yaşadığı yerlerde bölgesel özerkliğin uygulanacağı ve 

özerklik yetkisini kullanmak üzere bu alanlarda özyönetim organlarının kurulacağını 

düzenlemiştir. Bununla birlikte, tüm etnik özerk bölgeler, üniter bir devlet olan Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin bütünleyici bir parçasıdır (Sezen, 2009: 187).  

Wei’e göre, otokrasinin gerçek düşmanı demokrasi değil, hukukun üstünlüğüdür. Batı 

dünyası, kendi başarılarının sadece demokrasiden kaynaklanmadığını unutmaktadır. Diğer 
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ülkeleri demokrasi yoksunu gören batı, bu ülkeleri kendilerinden ayırmaktadır. Wei, Çin’in 

kamu hizmeti geleneği ile batının hukuksallığı ve liberalizmine dayanan karma bir rejim 

önermektedir. “Danışmacı hukuk devleti rejimi” adını verdiği bu rejim, “hukuk devletince 

desteklenen demokrasi” yerine “Demokrasi tarafından desteklenen hukuk devleti rejimi” dir. 

Bunu için gerekli koşullar, tarafsız kamu yönetimi, bağımsız yargı düzeni, geniş toplumsal 

danışma mekanizması, bağımsız bir yolsuzlukla mücadele sistemi, bağımsız mali denetim 

sistemi ve konuşma, örgütlenme ve basın özgürlüğüdür (Sezen, 2009: 90). 

Bir başka önemli konu da Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin birçok ekonomik alanında Kuşak- 

Yol gereği değişiklikte bulunulması gerekliliğidir. Çin’in Kuşak-Yol Projesi’nin deniz rotası 

başlangıcı olan Fujian, Guangdog, Hainan eyaletlerinde ve Guangxi Zhuan Özerk Bölgesi’nde 

pek çok özel ekonomik alan (ÖEA) bulunmaktadır. Bu ÖEA’lar 1970’lerin sonundan bu yana 

Çin ekonomisinin dünyaya açılmasında ve Çin ekonomisinin büyümesinde, en önemli rolleri 

üstlenmişlerdir  (Sezen, 2009: 191-193; Genç, 2019: 13; Yiwei, 2019: 35). 

Mayıs 2010’da ÇKP merkezi hükümet, “Merkez Sincan Çalışma Konferansı”nda Kaşgar’da 

özel ekonomik bölgenin kurulmasını resmen onaylamıştır. Çin-Pakistan ekonomik koridoru 

Kaşgar’ı Çin’in Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika arasındaki ana ulaşım güzergahı 

yapmak istemektedir. Böylece, Kaşgar Birinci sınıf bir lojistik merkezi (hub) haline 

gelecektir. Kaşgar’ın dünyada önemli bir ulaşım ağ bağlantı noktası haline gelmesi, yabancı 

pek çok yatırımcıyı buralara çekecektir. Yatırımların gelmesi, üretimin çeşitlenmesi 

uluslararası finansal bankaları da buraya getirecektir.  Bir anlamda Kaşgar, dünya ticaret 

merkezilerinden biri olmaya aday bir şehirdir. Bu faaliyet, Çin’in batısını refaha ulaştıracaktır. 

Çin böylece, doğu’da Şangay, güneyde Hong Kong ve batıda Kaşgar olmak üzere yeni bir 

ekonomik yapı meydana getirmektedir. Kaşgar, enerji güvenliği yolu için yeniden dizayn 

edilmektedir (Tanrıdağlı, 2020: 97-99). 

Bununla beraber, Kaşgardaki bu gelişimin sadece Han soylu Çinlilerin lehine gelişmesi 

düşünülemez. Doğu Türkistan’daki bu gelişmeler, Kaşgar’da kalmamalıdır. Çin, nasıl ki 

güneydeki gelişimini sadece tek ÖEA üzerinden gerçekleştirmediği gibi, Sincan’da da bu 

gelişmenin sadece Kaşgar üzerinden gerçekleşmesi yetersizdir. Kaşgar’ı tüm Sincan’dan: 

Urumçi’den, Turpan’dan, Hotan’dan ayrı düşünülemez. Bu ve pek çok Sincan şehri ve 

beldesi, bölge insan kaynaklarıyla, beşeri ve kültürel sermayesiyle, Kuşak-Yol’un önemli 

kalkınma yapı taşlarıdır. Çin’in Han soyluların buralara zorla ya da ekonomik olarak tüm Çin 

genelinde izlenen ücret azaltma ve işten çıkarmaların kolaylaştırma politikalarından 

yararlanarak göçe zorlanması her iki halkı da zora sokmaktadır. Doğu Türkistan’ın 

Çinleştirme politikasının yol üzerindeki başta Pakistan, Hindistan ve Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerini endişe içinde bırakmaktadır. Özellikle Pakistan, Kazakistan ve Kırgızistan 

gibi önemli yoldaş ülkelerin hem bu proje uğruna almış oldukları yüksek miktar borçlar bile 

bu endişelerin dile getirilmesine ve Çin’le ikili ilişkilerin aksamasına engel olamamaktadır 

(Yi, 2016: 251-253; Tanrıdağlı, 2020: 178-179, 182). 
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Omonkulov’a göre Çin’in Kuşak- Yol Projesi’nin günümüzden yaklaşık üç bin yıl öncesi 

Zhou Hanedanlığı’nın geliştirdiği “Tianxia Sistemi”ne yakın bir benzerliği vardır. Tianxia 

Sistemi, barışçıl, evrensel, hukuku gözeten, Çin ve komşuları arasında herhangi bir işgali 

gözetmeksizin bir arada yaşanılacak bir dünya sistemi yaratma düşüncesidir. Hem gerçek 

anlamda iyi yönetişimin hem de sömürgesizleştirmenin Çin Kültürü’ndeki kaynağıdır. Bu 

düşüncenin modernleştirilmesi ve Batı Dünyası’nın, dünya düzeni olarak üçüncü ülkelere 

tavsiye ettiği Washington Mutabakatı’na karşılık, Çin’in yeni bir alternatif olarak öne sürdüğü 

Pekin Mutabakı’na da önemli bir tarihsel destektir (Omokulov, 2020: 180-191; Jiang, 2013: 

27). 

SONUÇ 

Yoldaş ülkelerin hemen hepsi yıllar boyunca başta İngiliz, Fransız ve Rus 

Emperyalizmlerinden çok çeken ülkelerdir. Buna yirminci yüzyılın ikinci yarısında ABD’de 

katılmıştır. Bu ülkelerin emperyalizme olan hassasiyetleri, ister istemez Çin’in Doğu 

Türkistan politikasının da yeni bir emperyal gücün gelişmeye başladığını kendilerine 

hissettirmektedir. Çin’in başlattığı bu hamle ya ekonomik anlamda yoldaş ekonomileri daha 

refahı yüksek bir kalkınma yaratacak ya da, Büyük Oyun’un yeni bir versiyonu olarak bu 

ülkelerin daha da fakirleşmesine yol açacaktır.     
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ÖZET 

Son zamanlarda, cezalandırılmış lojistik regresyon yöntemlerinin birçok alanda tahmin edilen 

parametre yanlılığı bakımından popülerliliği artmaktadır. İkili lojistik regresyon yönteminde, 

katsayıların parametre tahminleri genellikle En Çok Olabilirlik metodu (MLE) için Newton-

Raphson (NR) algoritması kullanılarak elde edilmektedir. MLE ile elde edilen parametre 

tahminlerinin yanlı tahmin ediciler olduğu ancak asimptotik olarak yansız tahmin ediciler 

olduğu bilinmektedir. Bir tahmin edici için yan, parametrenin gerçek değeri ile tahmin 

edicinin beklenen değeri arasındaki farktır. Nadir olay durumu dengesiz veri durumunun özel 

bir durumu olduğu bilinmektedir. Dengesiz veri, sıfırlardan daha az olan birlerin yüzdeliği 

olarak ifade edilmektedir. Nadir olay durumunda, MLE’ler sonsuz ve parametreler kesinlikle 

tahmin edilemez. Nadir olay durumunda, parametre tahmin probleminin üstesinden gelmek 

için eş zamanlı olarak parametre tahminlerini mümkün kılan ve aynı zamanda asimptotik 

yanda birinci mertebeden terimi ortadan kaldıran Firth’ün lojistik regresyon yöntemi 

önerilmiştir. Bununla beraber, NR algoritmasında parametre başlangıç değerleri parametre 

tahmini için önemlidir. Çalışmanın amacı, gerçek parametre değerlerini sağlayan iki 

değişkenli ters koşullu normal dağılımı kullanarak ikili yanıt değişkende dengesiz veri 

oluştuğu zaman cezalandırılmış lojistik regresyon metotlarının performanslarını araştırmaktır. 

Bu amaçla, iki değişkenli lojistik regresyon (LR), Firth’ün lojistik resyon (FLR) ve Ridge 

lojistik regresyon (RLR) metotların performansları simulasyon çalışmasıyla kestirilen 

olasılıkların ortalama hata karenin karekökü (RMSE) ve yanlılığa ek olarak tahmin edilen 

parametre yan bakımından araştırılmıştır. Elde edilen en önemli sonuç, küçük ve dengesiz 

veri durumunda kestirilen olasıklıkların RMSE sonuçları bakımından FLR metotunun daha 

üstün olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: cezalandırılmış lojistik regresyon, dengesiz veri, çoklu bağlantı, 

parametre yan 
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A STUDY ON PENALIZED LOGISTIC REGRESSION METHODS IN 

UNBALANCED DATA AND MULTICOLLINEARITY 

 

 

ABSTRACT 

In recent years, the use of penalized logistic regression (LR) methods has increased to deal 

with bias in the estimated parameter in many cases. Parameter estimation of coefficients in 

binary Logistic Regression (LR) is often calculated using Newton-Raphson (NR) algorithm 

for Maximum Likelihood Estimation (MLE) method. It is known that parameter estimates 

obtaining by ML are biased but asymptotically unbiased. Bias for an estimator is defined as 

the difference between the expected value of estimator and the true value of the parameter. It 

is known that rare event case is a special form of unbalanced data case. Unbalanced data is 

expressed as a percentage of ones less than zeros. In rare event case, MLEs become infinite 

and parameters cannot be exactly estimated. In order to eliminate this parameter estimation 

problem in rare event case, Firth’s Penalized Logistic Regression (FLR) method which 

simultaneously makes parameter estimation possible and removes first-order term from the 

asymptotic bias. However, the initial parameter value of the algorithm is important for 

parameter estimation. Our aim of the study is to investigate performances of penalized logistic 

regression methods when unbalanced data occurs in binary response variable using bivariate 

inverse conditional normal distribution which provides obtaining true parameter value. With 

this purpose we investigated performances of bivariate logistic regression (LR), Firth’s 

logistic regression (FLR), and Ridge logistic regression (RLR) methods in terms of the 

estimated parameter bias in addition to the bias and RMSE of predicted probabilities with an 

simulation study. The results indicated that FLR method were superior with respect to RMSE 

results of the predicted probability in both small and unbalanced data. 

Keywords: penalized logistic regression, unbalanced data, multicollinearity, parameter bias 
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ÖZET 

Dağlık Karabağ, m.ö. 4. yüzyılda, Aras Nehri’nin kuzey kısmında 26 ayrı kavmin birleşmesi 

ile kurulan “Albaniya Devleti”ne bağlı olan bir bölge olarak bilinmektedir. Ancak Albaniya 

Devleti’nin içerisindeki kavimler arasında Ermeniler yer almamaktaydılar. Karabağ’a 

yerleşen ilk kavmin ise İskitler / Sakalar olduğu üzerinde durulmaktadır. Ermeni 

kaynaklarında tarihi Albaniya Devleti’nin bir eyaleti olarak gösterilen Karabağ, “Artsak” 

adıyla anılmaktadır. Dağlık Karabağ sorununun meydana gelmesinde, Karabağ bölgesinin 

tarih boyunca “Artsak” ismiyle Ermenilere ait olması iddiası yer almaktadır. Oysa 

gerek Artsak, gerekse Dağlık ve Karabağ isimlerinin Türkçe kökenli olduğu bilinmektedir. 

Hz. Ömer tarafından fethedilmesi ile birlikte İslâm inancının benimseyen Azerbaycan’ın 

aksine Dağlık Karabağ bölgesinde gayrimüslimler de varlıklarını sürdürmüştür. Fethin 

sonrasında gayrimüslim kalan bu bölgenin dini yönden Ermeni Kilisesi’ne 

bağlanması, siyasi yönden de söz konusu bölgenin “İrmeniye”ye bağlı olduğu iddiasını 

desteklemekte kullanılmaktadır.   

Arap Hilafeti’nin zayıflamasından sonra, sırasıyla Saciler, Slariler, Şeddadiler, Atabey-

İldenizler, Karakoyunlu ve Akkoyunlu gibi devletlerin sınırları içinde yer alan Dağlık 

Karabağ, 1501’de Safevi Devleti hâkimiyetine girmiştir. 16. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı 

Devleti’nin hâkimiyetine geçtiği görülen Dağlık Karabağ, Nadir Şah (1736-1747) döneminde 

ise, İran’ın bir parçası olmuştur. 16 ve 18. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin hâkimiyetine 

geçtiği görülen Dağlık Karabağ, Nadir Şah (1736-1747) döneminde ise, İran'ın bir parçası 

olmuştur. 1799 itibariyle Karabağ'ı işgale girişen Rusya, 1805 Kürekçay Anlaşması 

ile Karabağ Hanlığı üzerinde hâkimiyet kurmuştur. 

1799 itibariyle Karabağ’ı işgale girişen Rusya, 1805 Kürekçay Anlaşması ile Karabağ Hanlığı 

üzerinde hâkimiyet kurmuştur. İran-Rus savaşının 1813 Gülistan Barış Antlaşması ile sona 

ermesi sonrasında ise Rusya’nın bölgedeki hâkimiyeti hukuki nitelik kazanmıştır. Bundan 

sonra Rusya, 1864’te sona eren Rus-Kuzey Kafkas halkları savaşı sonrasında da yaptığı gibi, 

bölgenin demografik yapısını bölgede yaşayan otokton Kafkas halkı aleyhine ve Ermeni 

halkının lehine olmak suretiyle bozarak Dağlık Karabağ bölgesinde emperyalist amaçlı bir 

iskân politikası uygulamıştır. 

1805’te sayıları çok çok az olan Ermeni nüfusunun kısa bir zamanda arttığı ve 1823’te 

Karabağ’daki 642 köyün 155’i Ermenilere, 487’si ise Azerilere ait olduğu görülmekteyken; 

Rus yazar N.Şavrov’a göre ise, 1828-30 yılları arasında yaklaşık 125.000 Ermeni 

Azerbaycan’a yerleştirilmiş, bu rakam 19. yüzyılın sonlarına doğru bir milyona ulaşmıştır. 
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19. yüzyılın ortalarına dair Ermeni yazar Akop Melik-Akopyan’ın “Denizden denize kadar 

uzanan Ermenistan” şeklinde ifade edilen ‘’Büyük Ermenistan’’  hayali sükuta uğramıştır. 

Kilise veya teşkilâtlar biçiminde örgütlenerek bu ideale hizmet etmeyi tasarlayan Ermeni 

aydınları daha sonrasında bu iki yapılanma biçimini kiliseciler (ya da cemaatçiler) 

ve komiteciler olarak dönüştürülmüştür. 

Bu çalışmanın amacı, tarihsel, hukuki ve siyasi boyutlarını doğrudan veya dolaylı olarak, 

bölgenin sosyo-kültürel ve demografik yapısının yanında tarih boyunca bağlı bulunduğu 

devletler ile yakından ilişkili olan Dağlık Karabağ sorununun kronolojisini de gözeten bir 

tarihsel perspektifle inceleyerek çözüm sürecine katkıda bulunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dağlık Karabağ, Tarih, Siyaset, Sorun, Ermeniler. 

  

 

REVIEWS ON THE HISTORICAL DIMENSION OF THE NAGORNO-KARABAKH 

CONFLICT 

 

ABSTRACT 

4. in this century, it is known as the region associated with the “state of Albania”, which was 

created by merging 26 separate tribes in the Northern part of the Aras river. However, there 

were no Armenians among the tribes of the Albanian state. It is emphasized that the first 

people to settle in Karabakh were Scythians / Saks. Karabakh, which is represented in 

Armenian sources as a province of the historical state of Albania, is called "Artsak". During 

the formation of the Nagorno-Karabakh conflict, it is stated that the Karabakh region 

throughout history belonged to the Armenians under the name “Artsak”. However, it is known 

that both the names of Artsakh and Nagorno-Karabakh are of Turkish origin. 

Hertz. Unlike Azerbaijan, which converted to Islam after its conquest by Omar, non-Muslims 

also continued to exist in the Nagorno-Karabakh region. The religious affiliation of this 

region, which remained non-Muslim after the conquest, to the Armenian Church is used to 

substantiate the claim that the region in question is connected to “Irmenia”from a political 

point of view. 

After the Weakening of the Arab Caliphate, Nagorno-Karabakh, which is located within the 

borders of such States as Saji, Slaris, Sheddadi, Atabey-Ildeniz, karakoyunlu and akkoyunlu, 

respectively, came under the authority of the Safavid state in 1501. 16. and 18. Nagorny 

Karabakh, which was believed to have been under the rule of the Ottoman Empire for 

centuries, became part of Iran during the reign of Nadir Shah (1736-1747). 16 and 18. 

Nagorno-Karabakh, which was believed to have been under the rule of the Ottoman Empire 

for centuries, became part of Iran during the reign of Nadir Shah (1736-1747). Russia, which 
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invaded Karabakh in 1799, established dominance over the Karabakh khanate under the 1805 

agreement with Kurekchay. 

Russia, which invaded Karabakh in 1799, established its rule over the Karabakh khanate 

under the 1805 agreement with Kurekchay. After the end of the Iran-Russia war under the 

Gulistan peace Treaty of 1813, Russian rule in the region became legitimate. After that, as 

after the Russian-North Caucasian war that ended in 1864, Russia pursued an imperialist 

policy of resettlement in the Nagorno-Karabakh region, violating the demographic structure 

of the region against the autochthonous Caucasian peoples living in it and in favor of the 

Armenian people. 

In 1805, the Armenian population, which was very small, increased in a short time, and in 

1823, out of 642 villages in Karabakh, 155 belonged to Armenians, and 487 to Azerbaijanis. 

Russian writer N. According to Shavrov, between 1828 and 30, about 125,000 Armenians 

were settled in Azerbaijan, this figure was 19. by the end of the century, their number reached 

one million. 

19. the Armenian writer Hakob Melik-Hakobyan's dream of a “great Armenia”, expressed 

around the middle of the century as "Armenia stretching from sea to sea", was appeased. 

Armenian intellectuals who intended to serve this ideal by organizing in the form of churches 

or organizations were later transformed into these two forms of structuring as churchmen (or 

Congregationalists) and committees. 

The purpose of this study is to study the historical, legal and political aspects of the socio-

cultural and demographic structure of the region directly or indirectly throughout the history 

of the state with which it is associated, which is closely related to the Nagorno-Karabakh 

conflict and the chronology of the observer, in order to contribute to the settlement process by 

considering it from a historical point of view. 

Keywords: Nagorno-Karabakh, History, Politics, Problem, Armenians. 

 

ОБЗОРЫ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО 

КОНФЛИКТА 

 

 

Нагорный Карабах, м. Он. 4. в этом столетии он известен как регион, связанный с 

“государством Албания”, которое было создано путем слияния 26 отдельных племен в 

северной части реки Арас. Однако армян среди племен албанского государства не 

было. Подчеркивается, что первыми людьми, поселившимися в Карабахе, были скифы / 

Сакы. Карабах, который в армянских источниках представлен как провинция 

исторического государства Албания, именуется “Арцак”. При формировании нагорно-

карабахского конфликта утверждается, что Карабахский регион на протяжении всей 
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истории принадлежал армянам под названием “Арцак”. Однако известно, что и 

Арцакские, и Нагорно-карабахские названия имеют турецкое происхождение. 

Герц. В отличие от Азербайджана, принявшего ислам после завоевания его Омаром, 

немусульмане также продолжали существовать в Нагорно-Карабахском регионе. 

Религиозная принадлежность этого региона, оставшегося немусульманским после 

завоевания, к армянской церкви используется для обоснования утверждения о том, что 

рассматриваемый регион связан с “Ирменией”с политической точки зрения. 

После ослабления Арабского халифата Нагорный Карабах, который находится в 

границах таких государств, как Саджи, Сларис, Шеддади, Атабей-Илдениз, 

Каракоюнлу и Аккоюнлу, соответственно, перешел под власть государства Сефевидов 

в 1501 году. 16. и 18. Нагорный Карабах, который, как считалось, на протяжении веков 

находился под властью Османской империи, стал частью Ирана во время правления 

Надир-Шаха (1736-1747). 16 и 18. Нагорный Карабах, который, как считалось, на 

протяжении веков находился под властью Османской империи, стал частью Ирана во 

время правления Надир-Шаха (1736-1747). Россия, вторгшаяся в Карабах в 1799 году, 

установила господство над Карабахским ханством по соглашению 1805 года с 

Курекчаем. 

Россия, вторгшаяся в Карабах в 1799 году, установила господство над Карабахским 

ханством по соглашению 1805 года с Курекчаем. После окончания ирано-российской 

войны по Гюлистанскому мирному договору 1813 года господство России в регионе 

стало законным. После этого, как и после русско-северокавказской войны, 

закончившейся в 1864 году, Россия проводила империалистическую политику 

переселения в Нагорно-Карабахский регион, нарушая демографическую структуру 

региона против проживавших в нем автохтонных кавказских народов и в пользу 

армянского народа. 

В 1805 году армянское население, численность которого была очень и очень мала, за 

короткое время увеличилось, и в 1823 году из 642 сел Карабаха 155 принадлежали 

армянам, а 487-азербайджанцам; русский писатель Н. По словам Шаврова, в период с 

1828 по 30 год в Азербайджане было расселено около 125 000 армян, эта цифра 

составляла 19. к концу столетия их число достигло миллиона. 

19. Мечта армянского писателя Акопа Мелик-Акопяна о “Великой Армении”, 

выраженная примерно в середине века как "Армения, простирающаяся от моря до 

моря", была успокоена. Армянские интеллектуалы, которые намеревались служить 

этому идеалу, организуясь в форме церквей или организаций, позже были 

преобразованы в эти две формы структурирования как церковники (или 

Конгрегационалисты) и комитеты. 

Целью данного исследования является изучение исторических, правовых и 

политических аспектов прямо или косвенно социокультурной и демографической 
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структуры региона на протяжении всей истории государства, с которым он связан, что 

тесно связано с нагорно-карабахским конфликтом и хронологией наблюдателя, чтобы 

внести свой вклад в процесс урегулирования путем рассмотрения с исторической точки 

зрения. 

Ключевые Слова: Нагорный Карабах, История, Политика, Проблемы, Армяне. 
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YENİLENEBİLİR ENERJİ 

 

 

Aysu SARI ÇETİN  

Yüksek İç Mimar 

Orcid ID: 0000-0003-3616-785X 

 

 

ÖZET 

Nüfusun sürekli artmasıyla beraber kullanılan enerjiye duyulan ihtiyaçta bu oranda 

artmaktadır. Kaynakların sürekli tüketilmesinin gelecek için tehlike oluşturmaktadır. 

Günümüzde kullanılan fosil yakıtların yetersiz kalmasıyla ortaya çıkan arayış sonucunda 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı ortaya çıkmıştır. Yenilenebilir enerji kaynağı enerji 

kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir 

şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Canlılar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi 

mümkün değildir. Çevre, ekonomi ve sosyal alanlardan da bakıldığında bu kavramın birbiri 

ile arasındaki bağlantıların “sürdürülebilir” bağlantılarla ilgili olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Rüzgâr Enerjisi, Hidroelektrik Enerjisi, Dalga Enerjisi, 

Biyokütle Enerjisi 

 

 

RENEWABLE ENERGY 

 

ABSTRACT 

With the continuous increase of the population, the need for energy used increases at this rate. 

Continuous consumption of resources poses a danger to the future. As a result of the search 

that emerged with the insufficiency of fossil fuels used today, the use of renewable energy 

resources has emerged. Renewable energy source is defined as being able to renew itself at a 

rate equal to the energy taken from the energy source or faster than the depletion rate of the 

resource. It is not possible to be consumed permanently by living things. When viewed from 

the environment, economy and social fields, it is seen that the connections between this 

concept and each other are related to "sustainable" connections. 

Keywords: Solar energy, Wind Energy, Hydroelectric Energy, Wave Energy, Biomass 

Energy 

 

GÜNEŞ ENERJİSİ 

Kaynağı güneş olduğu için asla bitmeyen bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.  Yerleşim 

alanlarına foto voltaik panel kullanımı uygundur. Güneşten gelen radyasyonla elektrik 
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üretebilir. Düzlemsel ışık kolektörleri güneşten gelen ışınlara direk ihtiyaç duymaktır. 

20MW’dan büyük ölçekli projelerde uygulanabilir. Ülkelerin güneş enerjisi sisteminin 

üzerinde durmaları yenilebilir enerjiye önem verdikleri anlamına gelmektedir. Yapılar 

tasarlanırken güneş enerjisi üretiminin bu tasarıma dahil olarak kullanımı nano teknoloji, 

fotovoltaik piller ve ince film organik güneş hücreleri ekonomik açıdan uygun olduğu için 

tercih edilmektedir. Panellerin kaplandığı yüzeylerde cam, çatı ve balkonlar için kullanımı 

çok uygundur kolay şekilde entegre edilebilir ve yapının her kısmından bu enerji sağlanabilir. 

Yerleşim alanlarına foto voltaik panel kullanımı uygundur. 

Düzlemsel ışık kolektörleri 

Yaşanılan mekanlar da sıcak su ve ısıtma ihtiyacını karşılamak için güneş kolektörleri 

kullanılmaktadır. Bu sistemler kendi içinde tabii dolaşımlı Sistemler, pompalı sistemler, açık 

sistemler, kapalı sistemler olarak adlandırılmaktadır. 

 

 

 

 

Kaynak: https://www.enerjiportali.com/gunes-kollektoru-nedir/ 

Fotovoltaik paneller 

Modüller, güneş ışığı sayesinde üzerine gelen direkt ya da yaygın radyoaktif dalgaları 

elektriğe çevirirler. Yani güneş ışığından doğrudan elektrik enerjisi elde edilmesine dayalı 

sistemlerdir 
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Konsantre güneş enerjisi 

Aynaları kullanarak geniş bir alan yayılan güneş ışığını yansıtıp küçük bir alana konsantre 

olarak toplar ve ısıya (termal enerji) dönüştürür. Bu termal enerji de elektrik üretmek için 

kullanılır. 

Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri elektrik enerjisi üretirken bir yandan da güneş 

enerjisini depolayarak geceleri de güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlıyor. 

 

 

Güneş enerjisi yoğunlaştırma yöntemlerine göre farklı farklı konsantre güneş enerjileri  

Parabolik oluk yansıtıcılar 

 

Çanak yansıtıcıları  
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Enerji kulesi  

 

 

 

 

Güneş mimarisi 

Işığı doğrudan mekan içerisine alarak ihtiyacı karşılayan bir sistemdir. 
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Yapay fotosentez 

Florida’da bir kimyacı tarafından üzerinde çalışılan bu sistem sentetik bir materyalde 

fotosentez tetikleyerek hem enerji üretiminin gerçekleştirip, bunun yanı sıra karbondioksit 

tüketiyor. Bu kurulan sistem sayesinde sera gazı seviyesinin aşağı çekilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

 

 

RÜZGÂR ENERJİSİ 

Yer yüzeyinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu 

farklı basınç da havanın hareketine neden olur. Atmosfere kadar çıkabilen havanın dikey ve 

yatay şekilde geri dönmesiyle oluşan rüzgarın taşıdığı enerji rüzgâr türbinleri sayesinde enerji 

den elektriğe dönüşmektedir. 
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Kaynak: www.tesisat.org 

2015 verilerine bakıldığı zaman dünya üzerinde üretilmekte olan elektriğin % 23 ü 

yenilenebilir kaynaklar kullanılarak üretildiği görülmektedir.(tr.wikipedia.org) Ülkemiz 26 

ocak 2009 da Bonn’ da yapılan konferans neticesinde Uluslararası Yenilenebilir Enerji 

Ajansı’nın (IRENA) kurucu üyeleri arasında yer almıştır. www. (mfa.gov.tr) Dünyada en 

büyük rüzgar enerjisi gücüne sahip olan ülkeler Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa, 

İtalya, İsveç, Türkiye, Polonya, Danimarka ve Portekiz’dir. Türkiye’de 155 tane lisanslı, 39 

tane lisanssız rüzgar enerjisi santrali bulunmaktadır. Rüzgar enerjisi yatay eksenli rüzgar 

türbinlerinin rüzgar yönüne paralel olarak dönmesiyle gerçekleşir. Dikey eksenli rüzgar 

türbinleri ise rüzgarın geliş yönüne dik olarak konumlandırılmıştır.  

Avrupa Birlğiğ tarafından ekonominin gelişmesi için hedeflenen ’20-20-20 

Hedefleri’planlanmıştır.Bu planın açılımı yüzde 20 emisyon gazı azalımı,yüzde 20 enerji 

verimliliği artışı,yüzde 20 yenilenebilir enerjisinin pay olarak çıkarılmasını hedeflemektedir. 

JEOTERMAL ENERJİ 

Yer kürenin iç ısısından yeryüzüne doğru yukarı çıkan enerji kaynağıdır. Bu sayede 

yeraltındaki suların ısınmasını sağlamaktadır. Maddi kazanım olarak jeotermal enerji çok 

avantajlıdır. Yerin 1,5 km altına inilmesi ile sıcak havanın soğuk tarafa geçme isteği 

sayesinde bu enerji kaynağı elde edilmiş olur. Konut, tarım, sanayii ve sera ısıtmalarında 

kullanılmaktadır. Jeotermal alanında Avrupa sıralamasında üçüncü, dünya sıralamasında ise 

ilk yedi ülke arasında olan Türkiye bu anlamda çok zengin bir yere sahiptir. Türkiye’nin sahip 

olduğu jeotermalin petrol bakımından eş değeri 20 milyon/ton dur (11 milyar 

dolar).Türkiye’deki konuşlandırılan yeri ise Ege Bölgesidir.Yılda üretim miktarı 80 MW dir. 

Jeotermal enerjinin içinde var olan CO2,NOx ve SOx gazlarından dolayı bu enerji kaynağı 

temiz bir enerji enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir.(www.enerji.gov.tr) 
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Kaynak: tr.wikipedia.org 

1: Rezervuar 2: Pompa merkezi 3: Isı değiştirici 4: Türbin salonu 5: Üretim kuyusu6: 

Enjeksiyon kuyusu 7: Bölge ısıtma Sıcak su 8: Gözenekli çökelleri 9: Gözlem iyi 10: Kristal 

kaya 

HİDROELEKTRİK ENERJİSİ 

Düşen veya hızlı akan suyun gücünden elde edilen enerji kaynağıdır. Ülkemizde 17.372 MW 

kurulu güce sahip 303 adet HES halihazırda işletmededir. İnşaat halinde ve inşaatına henüz 

başlanmamış toplam 1340 HES projesinin ise toplam kurulu gücü 30.125 MW’dır. 

(www.wwf.org.tr)  
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Dünyada enerji ihtiyacının  %69’luk bölümü karşılamaktadır. Dünyada sırasıyla en büyük 

HES’ler Çin, Brezilya, Venezuella’da dır. Türkiye’de 628 adet HES vardır ve 27,273 MW’lık 

gece sahiptir. Ülkemizdeki en büyük HES’ler Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Samsundadır. 

 

 

Kaynak: www.enerjiportali.com 

BİYOKÜTLE ENERJİSİ 

Biyokütle için mısır, buğday gibi ekilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan 

dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze 

artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi kaynakların yetersiz olması, 

bununla beraber çevre sorununa sebep olması sebebi ile biyokütle kullanımı enerji 

probleminin çözümü önem kazanmaktadır. (enerji.gov.tr) 
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Kaynak: enerji.gov.tr 

DALGA ENERJİSİ 

Dalgalardan enerji elde eden tüm sistemler deniz yüzeyinde ya da deniz yüzeyine yakın 

kurulur. Bu sistemler dalganın geliş yönüne dik ya da paralel kurulmalarına ve enerjiyi 

dönüştürme biçimlerine göre farklılaşabilir. (bilimteknik.tubitak.gov.tr) 

Dalga enerjisi, denizlerde ve okyanuslarda oluşan dalgaların itici hareketinden elde edilen bir 

enerji türüdür. Dalganın enerjisinde, rüzgarların su yüzeyinde ve suyun derinliklerinde 

yarattığı rüzgarların yarattığı basınç bir kaynak olarak kullanılır. Gel-Git enerjisi, Akıntı 

enerjisi sayesinde güç üretilir. 

 

Kaynak: bilimteknik.tubitak.gov.tr 

Bütün dünyada dalgalardan 200 milyon ton taşkömürünün vereceği enerjiyi karşılayacak 

enerji elde edilebilir. Okyanusların kıyı şeridi yaklaşık 100.000km’dir. Bu kıyı şeridinin 

ortalama potansiyel gücü 4 milyar kWh’yi bulmaktadır. Bu da dünyadaki bütün su gücünden 

7 kat fazladır.’’(www.enerji.gov.tr) 
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Yeni Politikalar Senaryosu Dikkate Alındığında Dünya Elektrik Üretiminde Enerji 

Kaynaklarının Payları (2000-2040) 

Yenilenebilir kaynakların enerji payları 

Güneş enerjisi % 5, Rüzgar enerjisi %15, Jeotermal, Hidrolik enerji % 70, Biyokütle enerjisi 

% 8’dir. 

 

Kaynak: (IEA – World Energy Outlook 2015) 

 

SONUÇ 

Yenilenebilir kaynakların canlılar için ve çevre döngüsü için vazgeçilmez bir sistem olduğu 

görülmektedir. Günlük yaşantımızda temiz bir enerji kaynağı olarak görülen güneş enerjisi 

son dönemlerde herkes tarafında kullanılan bir kaynak olmuştur. Özellikle soğutma ve ısıtma 

sistemlerinde pasif ve aktif sistemler yoluyla enerjinin ortaya çıkması sağlanmıştır. Biyokütle 

kaynakları bitkisel, orman ve orman ürünlerinden elde edilen kaynaklar, hayvansal ve organik 

çöp bunun yanı sıra endüstriyel kaynakları da içerdiği görülmektedir. Hidrojenden enerji elde 

edilmesi esnasında su buharı dışında çevreyi kirletici ve sera etkisini artırıcı hiçbir gaz ve 

zararlı kimyasal madde üretimi söz konusu değildir. Hidroelektrik santraller; çevreyle 

uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, uzun ömürlü, işletme 
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gideri çok düşük dışa bağımlı olmayan yerli bir kaynaktır. Rüzgar enerjisi ise maddi yönden 

gerektiği kadar ekonomik desteklenme sağlanmadığı için elektrik kullanıcıları bu durum 

yüzünden pahalı elektriğe sahip olmasına sebep olmaktadır. 

KAYNAKÇA 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yenilenebilir_enerji#:~:text=Yenilenebilir%20enerji%2C%20do

%C4%9Fadaki%20kaynaklardan%20elde,enerjisi%2C%20biyok%C3%BCtle%20enerjisi%2

0olarak%20s%C4%B1ralanabilir. 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa 

https://www.tesisat.org/ruzgar-enerjisi-nedir-ruzgar-turbini-nedir.html 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Jeotermal_enerji#:~:text=Jeotermal%20enerji%20de%20bu%20j

eotermal,ye%C5%9Fil%20bir%20birincil%20enerji%20kayna%C4%9F%C4%B1d%C4%B1

r. 

https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/su/yenilenebilir_enerjinin_surd

urulebilirligi/ 

https://enerji.gov.tr/enerji-isleri-genel-mudurlugu-kaynaklar 

https://www.enerjiportali.com/hidroelektrik-enerjisi-hes-nedir-nasil-elektrik-uretir/ 

https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/biltek_arsiv/S-498-58.pdf 
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UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE 

HEYELAN RİSK HARİTASI ÜRETİMİ: URLA, İZMİR 
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Bölümü 
 

ÖZET 

Can ve mal kayıplarının önüne geçmek için yapılaşmaya açılan bölgelerde önceden saptanmış 

heyelanların yeniden değerlendirilmesi ve olası heyelan alanlarının tespit edilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, İzmir ili Urla ilçesinin heyelan duyarlılık haritasının 

uzaktan algılama yöntemleri ve coğrafi bilgi sistemleri entegrasyonu ile üretilmesi 

amaçlanmıştır. Duyarlılık haritasının üretilmesinde piksel tabanlı sınıflandırma ve bant 

oranlama yöntemleri kullanılmıştır. Değerlendirmelerde bölgeye ait jeolojik formasyon, 

erozyon haritası, eğim, bakı, yola yakınlık ve NDVI parametreleri dikkate alınmıştır. Dikkate 

alınan bu parametreler sonucu üretilen haritada çok yüksek veya çok düşük risk alanlarının 

olmadığı saptanmış olmakla beraber genellikle düşük ya da orta seviyede risk ihtimali olan 

bölgeler olduğu tespit edilmiştir. Yersel teknikler kullanılmadan yapılan çalışmanın 

sonucunda tamamen uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak heyelan risk analizleri 

yapılabileceği doğrulanmıştır. 

Heyelan duyarlık haritaları oluşturulurken heyelana neden olan faktörlerin ve ağırlık 

değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için arazi çalışmaları yapılabileceği gibi 

birçok çalışmadan da yararlanılabilir. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama 

teknolojileri ve yöntemleri harmanlanarak hazırlanan bu çalışmada heyelan üzerinde etkili 

olan doğal ve beşeri faktörler dikkate alınarak analizler yapılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre Urla ilçesinde çok yüksek risk grubunda hiçbir yer bulunmamaktadır. 

Ayrıca çok düşük düzeyde (%0-20) ihtimal taşıyan bölgelerin de genellikle yerleşim alanları 

içerisinde kalan yeşil alanlar, düşük düzeyde alanların (%20-40) genellikle yerleşim alanları 

ve çevreleri, orta düzeyde (%40-60) risk altında olan bölgelerin ise genellikle yollar ve bitki 

örtüsünün seyrelmeye ya da küçülmeye başladığı alanlar ve yüksek düzeyde (%60-80) ihtimal 

taşıyan bölgelerin ise yollar ve genellikle de kurplar olduğu tespit edilmiştir. Çalışma alanında 

çok yüksek düzeyde (%80-100) risk altında olan bölge tespit edilmemiştir. 

Bu çalışma sonuçlarına göre heyelan duyarlığı üzerinde eğim, NDVI, yola yakınlık, erozyon 

haritası verilerinin ağırlıklı olarak belirleyici olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Urla, NDVI, Heyelan Risk Haritası, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi 

Sistemleri 
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APPLICATION OF REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION 

SYSTEMS FOR LANDSLIDE 

RİSK ASSESSMENT, CASE STUDY: URLA, İZMİR 

 

 

ABSTRACT 

In order to prevent loss of life and property, pre-determined landslides should be re-evaluated 

and possible landslide areas should be determined in areas opened to construction. For this 

reason, in this study, it is aimed to produce the landslide risk map of Urla district with the 

integration of remote sensing and geographical information systems methods. Pixel-based 

classification and band ratio methods were used to produce the risk map. The geological 

formation, erosion map, slope, aspect, proximity to the road and NDVI parameters of the 

region were taken into consideration in the evaluations. Although it is determined that there 

are not very high or very low risk areas on the map produced as a result of these parameters 

taken into consideration, it has been determined that there are generally regions with low or 

medium risk probability. As a result of the study conducted without using terrestrial 

techniques, it has been confirmed that landslide risk analysis can be performed using remote 

sensing methods. 

While creating landslide susceptibility maps, factors causing landslides and weight values 

should be determined. For this, field studies can be done or many studies can be used. In this 

study, which was prepared by blending Geographic Information Systems and Remote Sensing 

technologies and methods, analyzes were made by taking into account the natural and human 

factors affecting the landslides. 

According to the analysis results, there is no place in the very high risk group in Urla district. 

In addition, in the regions with very low level (0-20%) probability, the green areas, which are 

generally within the residential areas, the low level areas (20-40%) are generally the 

residential areas and their surroundings. It has been determined that the areas under medium 

(40-60%) risk are generally roads and areas where the vegetation starts to thin, and the 

regions under high risk (60-80%) are roads and generally curves. The zone at a very high 

level (80-100%) was not detected in the study area. 

According to the results of this study, it was determined that the slope, NDVI, proximity to 

the road, erosion map data were predominantly determinant on the landslide sensitivity. 

Keywords: Urla, NDVI, Landslide Risk Map, Remote Sensing, Geographical Informaiton 

Systems 

 

 

1. GİRİŞ 

Heyelanlar, yamaç dengesinin bozulması sonucu yer çekiminin etkisiyle arazinin bir 

bölümünün yamaç eğilimi doğrultusunda hareket ederek şekil ve yer değiştirmesidir (Öztürk, 

2002). Bu yer değiştirme, arazi kullanımına bağlı olarak önemli can ve mal kayıplarına sebep 

olabilir. Heyelan risk analizlerinin yapılması ve duyarlılık haritalarının oluşturulması bu can 

ve mal kayıplarının önüne geçilmesi ve ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi için 

yapılacak planlamalarda oldukça önem arz etmektedir. Heyelan risk haritalarının uzaktan 

algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yöntemlerinden yararlanılarak kısa sürede ve düşük 

maliyetle gerçekleştirildiği çok çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Şahin ve İpbüker, 2016; 
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Yalçın, 2007; Pektezel, 2015; Bayazıt vd., 2016; Şahin ve Kavzoğlu, 2011; Akıncı vd., 2015; 

Yüksel ve Avci, 2015; Dölek ve Avci, 2016; Karaatlı vd., 2015; Kavzoğlu vd., 2010). Bu 

çalışmanın amacı İzmir ili Urla ilçesi heyelan risk haritasının NDVI, litolojik haritalama, 

eğim, bakı, erozyon duyarlılığı ve yola yakınlık parametreleri kullanılarak üretilmesidir.  

2. ÇALIŞMA ALANI 

İzmir, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ilidir. Nüfusu 2019 itibarıyla 4.367.251 kişidir (Url-1). 

Çalışma alanı olarak İzmir ili Urla ilçesi seçilmiştir. Urla, İzmir şehir merkezine 35 km 

uzaklıktadır. Yüz ölçümü yaklaşık 727 km
2
’dir.  Nüfusu TÜİK 2019 yılı verilerine göre 

67.339'dur (Url-2). Şekil 1 çalışma alanının konumunu göstermektedir. 

 
Şekil 1. Çalışma Alanı: İzmir, Urla 

 

3. KULLANILAN VERİLER 

3.1. LANDSAT 8 Görüntüsü 

Bu çalışmada 2020 tarihli, 30 m mekânsal çözünürlüklü, çok bantlı LANDSAT 8 OLI 

görüntüsü kullanılmıştır. Görüntü LANDSAT USGS Web sitesinden UTM WGS84 koordinat 

sistemi ve datumunda ücretsiz olarak elde edilmiştir. 

3.2. SRTM Verileri 

Bu çalışmada eğim ve bakı haritalarının üretilmesi amacıyla 2000 yılı şubat ayında elde edilen 

SRTM projesi ile elde edilen ve Earth Explorer veri portalı üzerinden ücretsiz olarak 

ulaşılabilen veriler kullanılmıştır. 

4. ARAŞTIRMA ve BULGULAR 

Heyelan risk haritasının üretilmesinde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yöntemleri 

kullanılmıştır. Bu yöntemler ile elde edilen sonuçlar Çok Kriterli Karar Verme Analizi 

(ÇKKVA) uygulanarak değerlendirilmiştir. Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV); birçok kriteri 

birlikte değerlendirerek alternatiflere değerler atama süreci olarak ifade edilmektedir 

(Karaatlı, vd., 2015). Bu süreçte yapılan değerlendirmelerde sınıflandırma ve bant oranlama 

yöntemleri ile elde edilen sonuçlar ve bölgeye ait jeolojik formasyon, erozyon haritası, eğim, 

bakı ve yola yakınlık parametreleri dikkate alınmıştır. 

4.1. NDVI Analizi 
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Çalışmada değerlendirilecek parametrelerden bir tanesi çalışma alanının bitki örtüsü 

durumudur. Bu amaçla çalışma alanının görüntüsüne NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) bant oranlama yöntemi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Şekil 2’de 

verilmiştir.  

NDVI bant oranlama yöntemi YKÖ ve kırmızı bantlar kullanılarak uygulanmaktadır (Yue vd., 

2007). Yöntem formül olarak; 

NDVI = (YKÖ – Kırmızı) / (YKÖ + Kırmızı)                                                                 (1) 

ile ifade edilir (Yue vd., 2007). 

 
Şekil 2. NDVI Haritası 

4.2. Litolojik Haritalama 

Çalışma alanının litolojik haritasının üretilmesi amacıyla piksel tabanlı sınıflandırma yöntemi 

uygulanmıştır. Genel olarak, sınıflandırma işlemi, bir görüntüdeki bütün piksellerin sınıflara 

ya da temalara göre kategorilere ayrılmasıdır (Lillesand vd., 2004). Piksel tabanlı 

sınıflandırma işleminin amacı görüntüyü oluşturan piksellerin parlaklık değerleri temel 

alınarak belirli bir kurala göre her bir pikselin arazi örtüsünü oluşturan sınıflardan birine 

atanması ile tematik haritanın elde edilmesidir (Çetin ve Musaoğlu, 2008).  

Sınıflandırma işlemi sonucunda dört adet bilgi sınıfı elde edilmiştir. Bu sınıflar; su, 

konglomera kumtaşı, kireç içeriği az alüvyon ve kireç içeriği fazla alüvyon sınıflarıdır. 

Üretilen litoloji haritası Şekil 3’te verilmektedir. 

Sınıflandırma sonucunda elde edilen sonuçların doğruluğu hata matrisi yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. Doğruluk değerlerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu 

görülmüştür. Sınıflandırmanın genel doğruluğu yaklaşık %95 ve KAPPA istatistik değeri 

0,9333 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bilgi sınıflarına ilişkin doğruluk değerlendirmesi 

sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Sınıflandırmanın Doğruluk Analizi 

Sınıf Adı Üretici 

Doğruluğu 

Kullanıcı 

Doğruluğu 

KAPPA İstatistik 

Değeri 

Su %100 %97 0,9560 

Konglomera Kumtaşı %94 %97 0,9551 

Kireç İçeriği Az Alüvyon %94 %97 0,9551 

Kireç İçeriği Fazla Alüvyon %93 %90 0,8681 

 
Şekil 3. Litoloji Haritası 

4.3. Yükseklik Verilerinin İşlenmesi 

SRTM verileri kullanılarak çalışma alanının sayısal yükseklik modeli üretilmiştir. Elde edilen 

sayısal yükseklik modelinden yararlanılarak çalışma alanının eğim ve bakı haritaları 

üretilmiştir. Çalışma alanının sayısal yükseklik modeli ile eğim ve bakı haritaları Şekil 4’te 

verilmiştir. 
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Şekil 4. Yükseklik Verilerinin İşlenmesi 

4.4. Erozyon Haritasının Üretilmesi 

Erozyon risk analizleri için hazırlanan veriler yeniden sınıflandırılıp erozyon üzerindeki etki 

derecesine 1-5 arasında risk değerleri atanmıştır (Yüksel ve Avci, 2015). Erozyon duyarlılık 

analizi için eğim, bitki örtüsü ve toprak parlaklık indeksi değerleri değerlendirmeye alınmıştır. 

Erozyon duyarlılık analizi haritası Şekil 5’te verilmiştir. 

 
Şekil 5. Erozyon Duyarlılık Haritası 

4.5. Yol Verilerinin Üretilmesi 

Çalışma alanı içerisindeki yollara ait vektör veriler, raster veri formatındaki uydu görüntüleri 

üzerinden sayısallaştırılarak üretilmiştir. Yollara, 15, 30, 50, 75, 125 ve 150 m yakınlıktaki 

alanlar tespit edilip mesafeye göre sınıflandırılarak 3m mekânsal çözünürlüklü raster veriye 

dönüştürülmüştür.  

4.4. Heyelan Risk Haritasının Üretilmesi 
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Bu aşamadan önce üretilen tüm veriler heyelan risk haritasının üretilmesi için altlık veri 

olarak hazırlanmıştır. Bu aşamadan sonra öncelikle hazırlanan altlık veriler ağırlıklandırılacak 

ve heyelan risk haritasının üretilmesi amacıyla yeniden sınıflandırılacaktır. Ağırlıklandırma 

değerleri Şekil 6’da verilmiştir.  

Tablo 2. Heyelan Duyarlılığı 

HEYELAN DUYARLILIĞI 

ESKİ YENİ 

0-20 ÇOK DÜŞÜK 

20-40 DÜŞÜK 

40-60 ORTA 

60-80 YÜKSEK 

80-100 ÇOK YÜKSEK 

 

Heyelan duyarlılık haritasının üretilmesinde aşağıda verilen 2 numaralı eşitlikten 

yararlanılmıştır (Aghlmand vd., 2020; Akıncı vd., 2014; Akgün ve Türk, 2010; Özşahin,2014; 

Lee ve Pradhan, 2006; Huang vd., 2015; Ataol ve Yeşilyurt, 2014; Yalçın, 2007). 

Heyelan Duyarlık = (Eğim*0.22) + (Litoloji*0.15) + (NDVI*0.23) + (Erozyon*0.17) + 

(Yol*0.13) + (Bakı*0.1)                                                                                                           (2) 

Tablo 3. Riskin Alansal Dağılımı 

Erozyon Riski Risk Aralığı Alan (ha) Alan (%) 

Çok Düşük 0-20 89,42 0,13 

Düşük 20-40 56569,61 84,07 

Orta 40-60 10607,74 15,77 

Yüksek 60-80 21,13 0,03 

Çok Yüksek 80-100 0 0 
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Şekil 6. Ağırlıklandırma Değerleri 

Heyelan duyarlılık haritası Tablo 2’de verilen değerlere göre yeniden sınıflandırılmış ve 

heyelan risk haritası üretilmiştir. Elde edilen heyelan risk haritası Şekil 7’de verilmiştir. Bu 

şekilde koyu yeşil renkli alanlar çok düşük riski, açık yeşil renkli alanlar, düşük riski, sarı 

renkli alanlar orta seviyede riski ve kırmızı alanlar yüksek seviyede riski ifade etmektedir.  

Heyelan risk haritasına göre riskin alansal dağılımı belirlenmiştir. Buna göre elde edilen 

değerler Tablo 3’de verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre İzmir, Urla ilçesinde çok yüksek risk 

grubunda hiçbir yer bulunmamaktadır. 
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Şekil 7. Heyelan Risk Haritası 

5. SONUÇLAR 

Bu çalışmada heyelan risk haritasının üretilmesi amacıyla uzaktan algılama ve coğrafi bilgi 

sistemleri yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla, çalışma alanı olarak seçilen İzmir ili 

Urla ilçesine ait 2020 tarihli uydu görüntüsü ve SRTM verileri kullanılmıştır. Uydu 

görüntüsünden yararlanılarak NDVI analizi ve litolojik haritalama işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. SRTM verileri kullanılarak bölgenin sayısal yükseklik modeli, eğim ve 

bakı haritaları üretilmiştir. Uydu görüntüsü üzerinden sayısallaştırma yöntemi ile çalışma 

alanındaki yolların vektör verisi üretilmiştir. Elde edilen veriler kullanılarak önce erozyon 

duyarlılık haritası ardından da ÇKKV süreci sonucundan heyelan risk haritası üretilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre İzmir, Urla ilçesinde çok yüksek risk grubunda hiçbir yer 

bulunmamaktadır. Heyelan risk haritası yüksek mekânsal çözünürlüklü görüntüler ile 

karşılaştırıldığında anlaşılmıştır ki, düşük düzeyde (%0-20) risk taşıyan bölgelerin genellikle 

yerleşim alanları içerisinde kalan yeşil alanlar olduğu, düşük risk (%20-40) altındaki alanların 

genellikle yerleşim alanları ve çevreleri, orta düzeyde (%40-60) risk altında olan bölgelerin 

ise genellikle yollar ve  bitki örtüsünün seyrelmeye başladığı ya da küçük türlere (maki,otsu 

bitkiler) dönüştüğü alanlar ve yüksek düzeyde (%60-80) risk taşıyan bölgelerin ise yolların 

içindeki ve genelde kurplar içerisinde bulunan bölgeler olduğu tespit edilmiştir. Uydu 

görüntüsünden üretilen ve arazi örtüsü/arazi kullanımı sınıflarını içeren tematik harita ile 

karşılaştırma yapılarak risk bölgeleri ile ilgili daha ayrıntılı ve açıklayıcı bilgiler verilmesi 

mümkün olabilecektir. Ayrıca, üretilen litoloji haritası uzaktan algılama yöntemleri ya da 

yersel yöntemler ile detaylandırılmalıdır. Son olarak üretilen sonuç verinin yersel tekniklerle 

doğrulanması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu bildiri; "Prag" (Çekya) ile "Ankara" şehirlerini karşılaştırmalı olarak ele alarak, "Güzel 

Şehir İlkeleri" dediğimiz ilkeleri anlatmak ve "Kentleşme", "Şehir Planlaması", "Kentsel 

Peyzaj", "Tarihi Çevre Korunması", "Ulaşım", "Kentsel Tasarım", "Çevre Düzenlemesi" vd 

konularda örnek göstermek ve öneriler geliştirmek amacını taşımaktadır.  

Bu bildiride önemli bir amaç olarak; UNESCO Dünya Mirası Prag Şehri’nden yola çıkarak 

Ankara için bazı planlama ve projelendirme önerilerinde bulunmaktır. 

Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri olan Prag, tarih, doğa, sanat ve romantizmi 

birleştirmesiyle özellikle romantik aşıkların vazgeçilmez tatil mekânı olarak ün salmış bir 

şehirdir. Tarihsel çevresini 1980 lerin başından beri sürekli bakım ve onarımlarla yenilemiş 

olan Prag, tarihsel çevre korunmasında olağanüstü başarılı olmuş, tarihi şehri yaşayan ve canlı 

bir turizm merkezi haline dönüştürmeyi başarmıştır.  Prag, tarihi kent dokusu, eski merkezi ve 

diğer anıtsal tüm eserleri ve peyzaj değerleri ile dünyanın en güzel tematik tarihi kent merkezi 

olma özelliklerini koruyabilmiştir. 

Ankara, Bronz Çağı'ndan başlayarak çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış; Hitit, Frig, Pers, 

Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi geçmişiyle önemli bir kenttir.   Ankara, 

Cumhuriyet'le birlikte "Bir Başkentin inşası" olarak da öncü bir modeldir. 20. yüzyılda 

kurulmuş birkaç planlı başkentten birisi Ankara'dır. Sahip olduğu modern mimarlık mirası 

nedeniyle, dünya literatüründe yeri vardır. Bu özellikleriyle, planlama, mimarlık, peyzaj 

mimarlığı, inşaat mühendisliği ve diğer ilgili meslek eğitimleri için bir laboratuvar 

niteliğindedir; ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara kaynaklık eden zengin bir 

araştırma alanıdır.  

Dünya mirası Prag şehrinin, şehir planlama, şehir koruma, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım 

konularında Ankara için bir örnek teşkil edeceğini ve Prag için de karşılıklı kardeş şehir 

olmaya kadar gidebilecek dostluk ve bilgi alışverişi sonuçlarını doğurabileceğini 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ankara, Prag, Güzel Şehir İlkeleri, Peyzaj Mimarlığı, Mimari, Şehir 

Planlama.  
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BEAUTIFUL CITY PRINCIPLES FOR THE CAPITAL OF ANKARA 

A COMPARATIVE STUDY WITH PRAG (CZECHIA) 

 

ABSTRACT 

I this paper; to explain the principles that we call "Beautiful City Principles" by comparing the 

cities of "Prague" (Çekya) and "Ankara" comparatively and to explain "Urbanization", "Urban 

Planning", "Urban Landscape", "Historical Environment Protection", "Transportation", 

"Urban Design" Aims to show examples and develop suggestions on "Landscaping" etc.  

As the aim of this paper to make some planning and projecting suggestions for Ankara based 

on the World Heritage City of Prague. 

Prague, one of the most beautiful cities in Europe, is renowned as an indispensable holiday 

destination, especially for romantic lovers, by combining history, nature, art and romance. 

Prague, which has renewed its historical environment with constant maintenance and repairs 

since the early 1980s, has been extraordinarily successful in preserving the historical 

environment, transforming the historical city into a living and vibrant tourist center. 

Ankara is an important historical city with a history of Hittite, Phrygian, Persian, Galat, 

Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman periods.   Ankara is also a leading model with the 

Republic as "the construction of a capital". Ankara is one of the few planned capital cities 

established in the 20 
th 

Century . Because of its modern architectural heritage, it has a place in 

world literature. It is a laboratory for planning, architecture, landscape architecture, civil 

engineering and other related vocational training; it is a rich field of research that sources 

national and international academic studies. 

One of the aim is; it would set an example for Ankara in the subjects of City Planning, City 

Conservation, Landscape Architecture, and Urban Design, and could result in friendship and 

information exchange that could go as far as being a sister city for Prague. 

Keywords: Ankara, Prague, Beautiful City Principles, Landscape Architecture, Architecture, 

Urban Planning. 

1. GİRİŞ  

Bu bildiride, Prag ve Ankara tarihi kent kesimlerinin karşılaştırılması yapılacaktır. 

Sanatsal/estetik ve kültürel ögelerin, antik dönem şehirlerinde ve Avrupa ortaçağ / rönesans 

şehirlerinde olduğu gibi, hem mimaride, hem de şehir planlamasında kullanılmasına yönelik 

ilkeler bu iki şehir örneğinde verilmeye çalışılacaktır.  

Amaç; bildirinin kısıtlı çerçevesi içinde bazı örneklerden yola çıkılarak genelleştirilebilecek 

ulaşım, kent meydanı, peyzaj tasarımı, şehir planlama ve projelendirme, kentsel tasarım 

ilkeleri için bir başlangıç oluşturmaktır. En azından sanatsal ögeler açısından çok yetersiz 

ülkemiz şehirlerinde ve mimarisinde, gelenekselden yola çıkılarak sanat ögelerinin 

yapı/mekan süslemesinde, meydan, yaya bölgesi, açık/yeşil alanlarda, ve diğer mekanların 
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daha güzel ve estetik hale getirilmesinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin ipucları 

oluşturmaktır. 

“Güzel Şehir” ilkeleri denilen bazı ilkeler, ulaşımdan, yayalaştırmaya, peyzaj ögelerinden 

kent mobilyalarına kadar mekanlar örnek verilerek açıklanacaktır.  

Ankara kenti farklı uygarlıklara beşiklik etmiştir. Farklı medeniyetler, kendi kültürlerinin ve 

toplumsal hafızalarının nakşedildiği birtakım sembollerle bezeli mekânlar tasarlamışlardır. 

Arkasından gelen uygarlık, kendisinden önceki uygarlığın izinde, başka başka dünyaların 

tasvir edildiği mekânlar, şehirler kurmuştur. Kent, yalnızca taş, beton yığınından ibaret bir yer 

değildir. Kent, kolektif hafızayı taşır. İçinde yaşayan insanların kültürlerini, yaşam 

biçimlerini, iletişim biçimlerini, hatta daha ötesinde kolektif korkularını, sevinçlerini, 

kederlerini, zaferlerini yansıtır. Bir şehrin büyük meydanlarında gezinirken, meydandaki 

heykeller izlenirken aslında bir toplumun öyküsü okunur.  

Estetik tarihi yapılar, heykeller, kabartmalar, ahşap, taş ve metal işçilikleri, mozaik, seramik 

ve buna benzer birçok mimari süsleme ve dekorasyon elemanı, bir şehrin “Güzel Şehir” 

olarak nitelendirilmesine neden olan ögelerdir.  

Kentsel çevre, yerleşik toplum düzenine geçildikten ve ilk kent yerleşik dokuları 

oluşturulduktan sonra insan yaşamının, özel ve toplumsal yaşamın geçtiği yaşam çevrelerdir. 

Kentsel çevreler, özel, yarı kamusal ve kamusal çevreler olarak sınıflandırılabilir.  

Kentlerde, gündelik yaşamın süregeldiği sokaklar, meydanlar, açık ve yeşil alanlar, çalışma 

mekânları, sosyal ve kültürel mekânlar, sanayi ve üretim mekânları hepsi bir arada “Kentsel 

Çevre” leri oluşturur.  

Mimari ve kentsel çevrede yapılan her estetik yapı/yapı ögesi toplumun kendini ifade etme 

ihtiyacından, şimdiki zamanla ve gelecekteki nesillerle iletişim kurma gereksiniminden 

doğmuştur. Hiçbir toplum, yaşadıklarının gelecek nesillerce unutulmasını istemez. Geçmişten 

günümüze gelen anı değerleri, kültürleri ile bir bütündür. Bu kapsamda çevre ele alınırken, 

anılarıyla, geçmişteki izlerle, doğasıyla, taşıyla, suyu ve ağacı ile, tarihi eserleriyle estetik 

işlevsel ve kullanılabilir bir düzen çerçevesinde planlanır ve düzenlenir (Aytekin, 2020).  

“Kültürel Peyzaj”; Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) ‘ e göre “Kültürel, doğal 

kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı, evcil hayvanları içeren, tarihi bir olay ve bir 

etkinlikle birlikte olan ya da çeşitli kültürel ve estetik değerler sergileyen coğrafi alanlardır”. 

(Kayın, E., 2012)   

Tarihsel süreç içinde kentlerin irdelenmesi, kentsel estetik ve “Güzel Şehir İlkeleri” 

konusunda bazı ipuçları vermektedir. Bunlar aşağdaki gibi özetlenebilir;  
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Şekil 1. VLATAVA NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLERLE PRAG ŞEHRİ İÇİN ZENGİN 

BİR PEYZAJ ÖGESİDİR (Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Vltava) 

Kentsel estetiği oluşturan en önemli etmen doğal çevre olmuştur. Prag’da Vlatava nehri, 

bestelere, şiirlere, edebi metinlere konu olmuş (Şekil 1), Petrin Tepesi tarihselliği ve 

manzarası ile ün salmıştır. Ankara’nın Cumhuriyet başında varolan birçok akarsuyu ne yazık 

ki önce kirletilmiş, daha sonra üstleri kapatılarak kentin önemli doğal değerleri yok edilmiştir. 

(Bendderesi, İncesu deresi, Hatip Çayı, Kirazlıdere vb)  (Şekil 2) 
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Şekil 2. ANKARA İÇİN ZENGİN BİR KÜLTÜREL VE DOĞAL PEYZAJ ÖGESİ 

OLABİLECEK ROMA DÖNEMİ BENDİ VE KÖPRÜLERİ İLE YOKEDİLMİŞ 

BENDDERESİ (Fotoğraf: Soyak, A., 2013) 

Bitki örtüsü, topografya, jeomorfoloji ve iklim de doğal çevreyi oluşturan öğelerdir. Bu öğeler 

hem kentlerin kurulduğu yerlerin seçiminde, hem de kentlerin biçimlenmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Kentsel estetik açısından bu öğelerin birbirleriyle uyumlu olması gerektiği 

vurgulanmıştır. Prag Vlatava’nın iki yakasında, Ankara ise Kale çevresinde Hatip ve Ankara 

Çayı, İncesu, İmrahor dereleri ile doğrudan bağlantılı olarak kurulmuştur.  

Kentsel estetik imgesinde genellikle Kevin Lynch’in (1960) çalışması ile yollar, sınırlar, 

bölgeler, odaklar ve nirengi noktaları olmak üzere beş eleman öngörmektedir.  

Yollar bir gözlemcinin kentsel alanda bir iş yaparken üzerinde dolaşabileceği ya da dolaştığı 

kanallardır. Sınırlar benzer olmayan bölgeleri ayıran, içine girilebilen ya da girilemeyen 

engeller olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bölgeler sınırlarla ayrılan ve benzer özelliklerin 

görüldüğü alanlardır. Odak noktaları stratejik öneme haiz, herkesin birey olarak 

davranışlarının odak noktası olan yoğun alanlardır. Nirengi noktaları ise, fiziksel peyzajın 

kolaylıkla tanımlanabilen ve kentsel alanın tümünde algılanabilen elemanlardır (Arslan, T. 

M., 2012).  

Kentsel çevre, mimari estetik ve tarihsel değer taşıyan yapılar ve bunların tanımladığı dış 

mekanlardan oluşmaktadır. Bunlar arasındaki uyum ve ilişkiler kentsel estetiğin ve “Güzel 

Şehrin” niteliğini belirlemektedir. Yollar bir araya gelerek kentsel dokuyu, tarihsel çıkmaz 

sokakları ve meydanları, yani dış mekanları oluşturmaktadır. Negatif öğeler dolaşım 

sistemleri ile birlikte açık alanlar, parklar, spor alanları vd. olarak tanımlanmaktadır.  

Parklar yumuşak ve sert peyzaj diye ayrılır. Yumuşak peyzajda peyzajın halısı diye tabir 

ettiğimiz yeşil rengi ile ruhu dinlendiren çim alanlardır. Çim alanlar birçok açıdan bize 

avantaj gibi gözükseler de, çok fazla su ihtiyacı olduğundan maliyeti arttırmaktadırlar.  

Öte yandan ağaçlarla gölgelik alanda oturmanın verdiği huzur, havayı temizleme özeliği, 

oksijen üretimi, sera etkisi ile mücadele eden ağaçlar, şehri ve sokakları serinletir, erozyonu 

önler, saymakla bitmeyen birçok özellikleri bulunan ağaçların önemi çok büyüktür. Bütün bu 

özelliklerin ışığında şekilci projelerin yanı sıra sert peyzaj alanlarının az tutularak, yeşil 

alanlara ( yumuşak) daha fazla alan ayırmamız gerekmektedir . Park yapımlarında 

maliyetlerin önemi göz önünde bulundururken, proje esnasında ve uygulama esnasında 

yöreye göre bitki seçimi yapılmalıdır. 
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Şekil 3. VRTBA GARDEN (VRTBOVSKÁ ZAHRADA) (Fotoğraflar: Aytekin, Ö., Tunçer, 

M., 2019) 

Vrtba Garden (Vrtbovská Zahrada)’da  Apollon Yay İle, Merkür, Diana ve Köpek, Juno İle 

Tavus Kuşu , Kalkanlı Minerva, Kartallı Jüpiter ve Çekiçli Vulcan. Bölgeye bakan üst terasta, 

bir zamanlar V.V. Rainer tarafından dekoratif bir cephe fresk taşıyan bir köşk vardır. (Şekil 

3) 

Negatif ve pozitif öğelerin yüzeylerini oluşturan çizgiler; doku, malzeme, renk yani yapıların 

cepheleri ve dış mekânlardaki kaplamalar, heykeller, kentsel estetiğin önemli unsurlarıdır 

(Şekil 3). Prag tarihi kent merkezinde, yapıların mimari özellikleri dış cephelerindeki 

dekoratif unsurlar, metalik süslü balkonlar, heykeller ve kabartmalar ile çok zengin bir kentsel 

imge vermektedir (Şekil 4).  

Yollar ve meydanlar dolaşım sisteminin parçalarını, avlu, ön bahçe ve yan bahçe gibi 

yapıların nefes alma mekanları ile yeşil alanlar ise açık alanların parçalarını oluşturmaktadır,   
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Şekil 4. PRAG SOKAKLARI ONARILMIŞ ESTETİK BİRER ANIT NİTELİĞİNDE 

YAPILAR YANISIRA MÜTEVAZİ AMA “GÜZEL” YAPILARDAN OLUŞUR 

(Fotoğraflar : Tunçer, M., 2017) 

Kaliteli kentsel park kavramının iyi derecede tanımlanabilmesi için; çevrenin bir bütün olarak 

ele alınarak eksiklikler belirlenmelidir.  

Bölge parçacı değil bütün ele alınarak, ihtiyaç ve kullanıcıların taleplerine göre park 

yapılmalıdır. Aksi takdirde atıl alanmışçasına, doğa hayvan ve insan odaklı değil de, doğa 

hayvan odaklı mekanların oluşmasına yardımcı oluruz buda maddi ve manevi olarak plansız 

kent parklarının oluşumuna yardımcı oluruz. 

Parklarda aktivite ve kullanımlar, ulaşılabilirlik, konfor ve imaj, sosyallik gibi her bir kalite 

bileşenin ayrı ayrı ele alınıp, park planlaması ve tasarımı sürecinde göz önünde tutulması 

önemlidir. Ancak, doğru yer seçimi, doğru planlama, doğru tasarım, doğru uygulama ve 

doğru bakım standartlarının yakalanması ile kent insanlarına kullanabilecekleri kalite kent 

parkı çevreleri oluşturulabilecektir. 

Park alanlarının güvenliği, parkın konforunun ve imajının kullanıcılar tarafından 

algılanmasında önemli bir etkendir. Güvenlik park çevresinde başlar. Alan üzerinde 

denetimin sağlandığını hissetmek, alanı görebilmek, tehlike anında kolayca kaçabilmek ve 

çevreden destek alabilmek, o yerin daha güvenli hissedilmesini sağlar. Güvenli park çevreleri 

için güvenlik personelinin, telefona ulaşımın ve ilk yardım ünitelerinin sağlanması gereklidir. 

Park içerisinde açık görüş sahalarının olması da güvenliğin algılanmasında etkilidir (Aytekin, 

Ö, 2018) .   

Stare Mesto (Old Town)’da parklar, barok saray bahçeleri, birbirini yaya olarak dolaşmak için 

planlanmış yaya yolları ile birlikte “Güzel Şehir” ilkelerini oluşturur. Bu da “Yeşil şehir” ve 

“Yayaya ait şehir” ilkeleridir (Şekil 5).  Erişilebilirlik, binaların, açık alanların, ulaşım ve 
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bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin engelliler dahil herkes tarafından 

güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasıdır.  

    

Şekil 5. VRTBA GARDEN (VRTBOVSKÁ ZAHRADA) (Fotoğraflar: Aytekin, Ö., 2019) 

Yapı cephelerini oluşturan dış çizgiler, kapı ve pencerelerin oranları, yatay ve dikey çizgiler, 

yapı malzemesi, renk ve dekorasyon unsurlarıdır. Dış mekanda bulunan estetik öğeler ise; yer 

kaplamaları, kentsel ve doğal peyzaj malzemeleri ile kentsel mobilyalardır. Tüm bu öğeler bir 

araya gelerek kentin tümüne ilişkin makro form ve siluet oluşturmaktadır.  

Prag’da kent bütününün güzelliği, kent parçalarının tek tek güzelliklerinin yanı sıra, 

birbirleriyle olan ilişkilerinin de güzelliğine bağlıdır. Zemin kaplamasından, rögar 

kapaklarına, ağaç diplerinin süslenmesine kadar bir bütün halinde ele alınmış tasarım 

sürecinden geçmiş uygulamalardır (Şekil 6)..  
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Şekil 6. AĞAÇLARA SAYGI VE DOĞAL HALİNDE KORUMA (Fotoğraflar: M.Tunçer, 

2019) 

 

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR  

İnsanoğlunun yaşadığı tarihi kentler, bir topluluğun içinde barındırdığı toplumsal, siyasal, 

kültürel, ruhsal zenginliğinin en önemli göstergesidir. Kent estetiği, kent kimliği ve sonuçta 

“Güzel Şehir” ortak yaşam kültüründen yani kamusal alanların estetik yoldan üretilmesi, 

biçimlendirilmesi, dönüştürülmesi ve estetik değer olarak geleceğe taşınmasıyla başlar. İnsan 

geçmişle bağ kurarken de kendisini çağına ait olarak hissetme ihtiyacı içindedir. Kent 

değişimleri yasatmalı ve günümüz algısının çağdaş sanat ve mimari yoluyla kentliyle 

karşılaşmasını sağlamalıdır.  

Ankara’nın 20. yüzyıldaki en önemli şehirsel ve mimari birikimi, estetik mimari ve çevre 

oluşturma uygulamaları  1923 sonrasında Cumhuriyet ile özdeşleşmiştir. Ankara bir 

Cumhuriyet başşehri olarak eski ve yorgun bir bozkır kasabasının yanında yeniden inşa 

edilmiştir. Ankara’da zengin bir kültür birikimi bulunmaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

çağdaş, modern bir “başşehir” oluşturma idealinin gerçekleştiği mekândır (Tunçer, M., 2015). 

2.1. GÜZEL ŞEHİR İLKELERİ 

2.2. PRAG VE ANKARA TARİHİ KENT DOKUSU KISACA KARŞILAŞTIRILMASI 

Çekya’nın muhteşem Başşehri Prag “Kafka Şehri” olarak bilinir ve 1992’de UNESCO Dünya 

Miras Listesine eklenmiştir.  St Vitus Katedrali, Karel Köprüsü (Karlov Most), Gotik evleri, 

anıtsal yapıları, Eski Şehir Meydanı (Old Town Square), Astronomik Saat Kulesi, Belediye 

Binası ve diğer anıtsal yapılar ile şehir dokusu bir bütün olarak korunmuştur.   Prag, (açık 

hava) şehir müzesi olma potansiyelini günümüzde halen iyi bir şekilde koruyarak gelecek 

nesillere de aktarabilmektedir (Şekil 7). Bu yüzden dünyanın en güzel hatta masalsı atmosfere 
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sahip ve çok ender nitelikleri bünyesinde başarılı bir şekilde barındırabilen tarihi kent 

örnekleri arasına girerek, turizmde üstlere kadar tırmanabilmektedir. (Kocalar, 2018) 

 

Şekil 7. ÇEK ULUSAL MÜZESİ 

Prag, Rönesans, Gotik ve Barok mimarisindeki binaların sıralandığı şirin sokakları, eski şehir 

meydanının ihtişamlı havası, her yanı süsleyen heykelleri ve akşam kaleden yansıyan ışıkların 

altında tekne gezintisi yapılabilen Vltava nehriyle, Avrupa'nın en romantik ve güzel 

şehirlerinden biridir (Şekil 8).  

 

Şekil 8. VLTAVA NEHRİ, TARİHİ ŞEHRİ İKİYE BÖLMEKTE VE DOĞAL PEYZAJ 

GÜZELLİĞİ OLUŞTURMAKTADIR  

Vltava Nehri Prag'ta başlamaktadır daha sonra Elbe Nehri'ne akmaktadır. Uzunluğu 430 

kilometredir. Nehirde, her yıl tekne turları yapılmaktadır. Vltava Nehri, Çek Cumhuriyeti'nin 

en önemli turizm kaynağıdır. Prag, geniş bir kitle tarafından dünyanın en güzel şehirlerinden 

biri olarak gösterilir. Prag "Altın Şehir", "Masal Şehri", "Şehirlerin Anası" ve "Avrupa'nın 

Kalbi" gibi isimlerle de anılır (Şekil 9). 
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Şekil 9. PRAG ANITLARI İLE ÜNLÜ BİR ŞEHİRDİR (Fotoğraflar: Tunçer, M., 2017) 

2.3. MÜZİK VE SANAT ŞEHRİ PRAG 

“Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarları kopmuş demektir”. Mustafa Kemal Atatürk 

Sanat bir toplumun ilerlemesi ve çağdaşlaşması yönünde çok önemli katkıları olan anlayış 

bütünüdür. Sanat eğitimini tamamlamış ve yaklaşımlarında sanatın inceliğini kullanan 

bireylerin her alanda daha mutlu ve performansla çalıştığı gözlenmektedir. Sanat eserleri 

Babil, Hitit, Sümer, Mısır, Helenistik, Roma gibi uygarlıklarda mimaride, kentin kamusal 

alanlarında, meydanlarında, dini ve yönetimsel yapılarında, saraylarda vd. önemli kentsel 

ögelerde etkin olarak kullanılagelmiştir.  

Prag; Bedřich Smetana’nın Vatanım (Má Vlast /Mein Vaterland)  Vltava (Die Moldau) 

nehrini anlatan eşsiz eseri ile hatırlanır. Başkentin on asırdan daha eski olan tarihi merkezi, 

Roman rotundaları ( dairesel bir zemin planına sahip binalara verilen ad), Gotik kuleler ve 

Rönesans kasaba evleri ve saraylarından Yahudi sinagoglarına, Barok kiliselerine, 

manastırlarına ve konaklara benzeyen birçok mimari tarzın eşsiz kombinasyonu ile sakinlerini 

ve ziyaretçileri büyülemektedir (Şekil 10). 
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Şekil 10. PRAG TARİHİ KENT DOKUSU’NUN GENEL GÖRÜNÜMÜ (Fotoğraflar: 

M.Tunçer, 2018) 

2.3.1. Eski Şehir Mala Strana (Old Town) 

Tarihsel çevresini 1980 lerin başından beri sürekli bakım ve onarımlarla yenilemiş olan Prag, 

tarihsel çevre korunmasında olağanüstü başarılı olmuş, tarihi şehri yaşayan ve canlı bir turizm 

merkezi haline dönüştürmeyi başarmıştır.   

866 hektarlık büyüklükteki tarihi alanda, Prag Kalesi ve Hradčany, Karlův most (Charles 

Köprüsü), Staré Město (Eski Kent) ve Josefov (eski bölümün korunan kısmı) dahil olmak 

üzere Malá Strana’nın (Lesser Side) eşsiz şehir topluluğu Yahudi Kenti, Nové Město (Yeni 

Şehir), Vyšehrad ve bu alanlardaki anıtların her biri yer almaktadır.  

Malá Strana, Prag'da bulunan bir semttir. Semt, 1257'de Bohemya Kralı II. Ottokar tarafından 

kurulmuş olup Prag'ın tarihi merkezini oluşturan semtlerden biridir. Ortaçağ'da, semt 

Prag'daki etnik Almanların yoğun yaşadığı yerlerden biriydi. Sağ kıyısı ise nispeten daha 

burjuva ve daha fazla Çeklerin yaşadığı yerdi ve çok sayıda soylu sarayını da 

barındırmaktaydı (Şekil 11).  

  

Şekil 11. MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ (LESSER TOWN) MEYDANI ve St. VİTUS 

KATEDRALİ (Fotoğraflar: M.Tunçer, 2018) 
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2.3.2. Prag Kalesi ve St. Vitus Katedrali 

Prag'ın bir özelliği de II. Dünya Savaşı'nda pek zarar görmemiş olmasıdır. Bu sayede birçok 

tarihi ev ve mekanı barındırır. Bu yerler arasında St. Vitus Katedrali de yer alır. Turizm 

alanında son yıllarda çok fazla rağbet görmektedir. Avrupa’nın en büyük kalelerinden biri 

olan Prag Kalesi “şehir içindeki şehir” Schwarzenberg Sarayı, Başpiskopos Sarayı, Tarihi 

Kraliyet Sarayı, Aziz George Bazilikası ve en muhteşem mimari hazineye – Aziz Vitus 

Katedrali – ev sahipliği yapmaktadır (Şekil 12). Tarihi merkez, Orta Çağ kentleşmesinin de en 

büyük tezahürdür. Hradcani Kalesi, S. Vitus Katedrali, Charles Köprüsü ve çok sayıda kilise 

ve saray gibi görkemi anıt, çoğunlukla 14. Yy Kutsal Roma İmaparatoru Charles IV 

zamanında Yeni Kudüs olarak inşa edilmiştir. Vltava Nehri iki kıyısında kuleleri ile burjuva 

evleri ve sarayın manzarası ile sivil mimari örnekleri açısından Prag ilgi çekicidir. (Tunçer, 

2018). 

2.3.3. Petrin Tepesi ve Ankara Kalesi  

Petřín, Çek Cumhuriyeti, Prag'ın merkezinde bir tepedir. Deniz seviyesinden 327 m, Vltava 

nehrinin sol yakasından 130 m yüksekliktedir. Neredeyse tamamen parklarla kaplı olan tepe, 

Prag sakinleri için favori bir rekreasyon alanıdır.. Başkent Ankara’nın yüzyıllardır en önemli 

sembollerinden bir tanesi olan Ankara Kalesi, şehrin göbeğinde ziyaretçilerine eşsiz 

bir manzara sunmaktadır (Şekil 12).  

 

 

Şekil 12. PETRİN TEPESİNDEN VE ANKARA KALESİ’NDEN GÜZEL ŞEHİR 

PANORAMASI…    (Üst Fotoğraf: Tunçer, M., 2019, Kaleden Fotoğraf:  Konur, T.) 

2.3.4. Yeme-İçme Kültürü (Gastronomi)  
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Prag'da hemen her köşede Tredelnik satılıyor, Bir geleneksel gıda ürünü dondurmalı, şokellalı 

ve sadesi var (Şekil 13). Ankara’nın yöresel mutfak ürünlerinden neler yapılabileceğini 

(Ankara tava, baklava, börek vd) düşünmek gerekli.  Ankara’mızın çok zengin gastronomi 

kültürü özellikle tarihi çevre içindeki yaya bölgelerinde belirli yerlerde hizmete sunulmalıdır.  

Beypazarı Güveci : Geçmişte padişahlar için özel olarak hazırlanan güveç, tam tamına 500 

yıllık bir geçmişe sahip.  

Orman Kebabı: Çoğu kişi tarafından sevilen sebzelerin ve kuşbaşı etin kızartıldıktan sonra 

bir kez de güveçte fırınlanmasıyla ortaya çıkan bu lezzet bombası yemeğimiz, Ankara’da 

hemen her restoranda bulabileceğiniz yöresel yemeklerden. 

Kaygana Tatlısı: Lokma tatlısıyla aynı tat ve görünümde olan kaygana tatlısı, hamur 

toplarının kızartılıp şerbete batırılmasıyla hazırlanıyor.  

Ankara Yaprak Döneri: Kağıt inceliğinde açılan koyun etindeki sinirler ve lifler 

ayıklandıktan sonra domatesler güzelce ezilir ve etler tepsiye sıra sıra dizilir.  

Bunların yanısıra yaklaşık 40 çeşit yemek, tatlı ve meze Ankara yöresinin 

değerlendirilebilecek önemli geleneksel değerlerindendir.  

  

Şekil 13. PRAG’DA YEME İÇME KÜLTÜRÜ HER KESEYE HİTAP EDİYOR (Fotoğraflar 

: M. Tunçer) 

 

2.3.5. Prag’da ve Ankara Ulus’ta Meydanlar 

Meydanlar, kentlerde, özellikle tarihi kent kesimlerinde farklı işlevlerin bir arada bulunduğu, 

çok sayıda insanın belirli amaçlar için bir araya gelmesine olanak sağlayan odak mekanlardır. 

Prag’da pek çok “Güzel” ve “İnsan Ölçeğinde” meydan bulunmaktadır. Bunların en 

önemlilerinden biri Namesti Republiky (Belediye Sarayı Meydanı)’dır  (Şekil 14). Meydanlar 

tarihten günümüze, şehir halkının veya ziyaretçilerinin buluşma yeri, şehrin karmaşasından 

kopup soluklandıkları, rahatlama ve dinlenme olanağı buldukları, insanların birbirini 
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izledikleri, sosyalleştikleri ve kentte olup bitenleri paylaştıkları, kısaca çok amaçlı kullanım 

mekânları olmuşlardır. 

  

Şekil 14. NAMESTİ REPUBLİKY (BELEDİYE SARAYI MEYDANI) (Fotoğraflar: 

M.Tunçer, 2019) 

Meydanların bir kentin insan odaklı olmasını sağlamada çok önemli bir rolü vardır. 

Meydanlara farklı ulaşım alternatifleriyle kolayca ulaşılabilmelidir. Meydanların araç 

egemenliğinden korunması gerekir. Yaya bölgeleri ve meydanlar da dâhil olmak üzere 

yerleşim genelinde açık-kapalı alan dengesi kurulmalıdır. 

  

Şekil 15. HACI BAYRAM CAMİSİ VE AUGUSTUS TAPINAĞI ve YAZITLAR 

KRALİÇESİ (Fotoğraflar: Cambaz, M. Ve SOYAK, A.) 

Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Islah İmar Planı’nın devamı olarak yapılan düzenlemeler 

ile Hacı Bayram Camisi ve Augustus Mabedi önünde bir kent meydanı oluşturulmuştur (Şekil 

15). Meydan oluşturulurken yıkımı söz konusu olan 44 Adet yapıda bulunan mülk sahipleri ve 

kiracısı olan kitapçı esnafına yönelik olarak, meydana yapılan kitapçılar çarşısı ve meydan 

altında bulunan dükkânlar yeni yapılan çarşı bloklarında yer seçmişlerdir.  

Bu bölge UNESCO Dünya Mirası Ön Listesine 2016 da giren bölgedir. Neredeyse bir çoğu 

sıfırdan yapılan Eski Ankara Evleri’nin yeniden inşasının “Venedik Tüzüğü” ve “Restorasyon 

İlkelerine” uygun olmadığı, Hacıbayram Camii çevresinde “Yeni Tarihi Eserler” 

oluşturulduğu akademik çevrelerce tartışılmaktadır. Meydanın Kuzey ve Doğusundaki tarihi 
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eski Ankara evlerinin rekonstrüksiyonu ve ve yeni tarihi eserler (Eski Ankara Evine benzer 

yapılar) yapılmıştır (Şekil 16). Burada dikkat çeken nokta yapıların hemen hepsinin yıkılarak 

birer-ikişer kat arttırılarak betonarme olarak inşa edilmesi, giydirme cephelerle yapılara eski 

yapı imajı verilmesidir (Tunçer, M., 2016). 

     

Şekil 16. HACIBAYRAM CAMİİ ÇEVRESİNDEKİ YENİ-TARİHİ ESERLER (Fotoğraflar: 

Soyak, A.) 

Ulus semtinde bulunan meydanın ortasında yer alan 1927 yılında yaptırılan Zafer 

Anıtı ile Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM hükümeti'nin varlığını sürdürdüğü, 

sonrasında Türkiye'de cumhuriyetin ilanı sonrası ilk meclis binasının burada olmasıyla ulusal 

önem kazanmış meydana adını veren Krippler’in ünlü Zafer Anıtı olmuştur.  

  

Şekil 17. ULUS ANITI ve ULUS MEYDANI 

Günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak kullanılan I. TBMM Meclisi karşısında bulunan 

meydanın çevresinde Roma Hamamı, Julianus sütunu, Ankara Roma Tiyatrosu, Augustus 

Tapınağı ve yakın zamanda keşfedilmiş Ankara Roma Yolu gibi eserler vardır. Bunlar 

değerlendirilip Roma Dönemi Arkeoloji Ana Planı hazırlanarak bir gezi güzergahı içinde 

sergilenmelidir.  

2.3.6. Prag Kalesi’nden Ankara Kalesi’ne 
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 Şekil 18. PETRİN TEPESİ’NDEN PRAG KALESİ (PRAGUE HRADCANY) 1930  

(Kaynak: https://www.hippostcard.com/listing/praha-czech-r-prague-hradcany-from-petrin-

1930-postcard/18962191)  

Dünya’nın en büyük kalelerinden birisi olan Prag Kalesi, Prag’da en önemli, şehrin her 

tarafından görünen ve heybetiyle tarihi şehrin üzerinden yükselen bir anıtlar kompleksidir 

(Şekil 18).  

Ankara Kalesi de; belki de Roma ve Bizans öncesine kadar giden tarihselliği ve geçmişi ile 

çok daha eski ve heybetlidir.  Ancak, Kale’nin şehrin her tarafından görülme özelliği 

kalmamış ve çevresi çok katlı bloklarla çepeçevre çevrelenmiştir.  

    "Eski büyük bir maziden şerefli hale olan istek, Ankara'nın  imar planını tesbit eder. 

Kale, şehir tacı olarak kalıyor.  Müteakiben ehemmiyetli yollar, yeşil şeritleri birlik 

kısımları yayılmağa başlar. Milli abide olan Kalenin tamir edilerek, yenileştirilmesiyle, 

kuvvet bulacak olan Anadolu ruhunun takdis edileceği zaman gelecektir. Korunmak 

istenen halile Kaleye doğru uzanan eski şehir talimatnamesi ile herhangi bir tecavüzden 

korunacaktır. Sade garp kısımları zamanın icabına uydurulabilir.
1
"   

(Prof. Hermann Jansen 1932) 

Planında “Kale” nin şehrin her tarafından algılanması ve korunmasına büyük önem veren 

Prof. Hermann Jansen böyle diyordu, plan raporunda... 

Ulus ve Kale, bugünkü durumuyla özlenen ve istenileni vermekten çok uzak bir durumdadır. 

Daha önceki bölümlerde anlatılan bazı uygulamalar, eski şehri korumak bir yana tahribe 

yönelmiş, “KALE” değil kentin her yanından algılanması, görülüp fark edilmesine engel 

olacak yapılaşmalarla perdelenmiştir (Şekil 19). 

                                                           
1
 JANSEN, H., 1937, "Ankara İmar Planı", Alaeddin Kıral Basımevi,  İst. s.18. 
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Şekil 19. ANKARA KALESİ ÇEVRESİ ÖZELLİKLE BATI KESİMLERİ ÇOK KATLI 

YAPILAŞMALAR, DOĞU KESİMİ DE GECEKONDULARLA ÇEVRELENMİŞTİR. 

(Kaynaklar:  M. Tunçer, 2000) 

Başkent Ankara’da “Kent Kimliği” giderek tamamen değişmiş, gecekondulaşma,  plansız 

kentleşme, betonlaşma olgusu, taşıt trafiği karmaşası,  otopark sorunları ile “Çağdaş” olmayan 

bir “Kent Kimliği”  oluşmuştur. Ancak, halen kimliğini koruyan tarihi kesimler ile yeni 

gelişmekte olan çağdaş kent parçaları bulunmaktadır. Yer yer arabesk denilebilecek 

uygulamalar ile henüz “Kimliğini Arayan” bir şehir görünümündedir. 

Ankara Kalesi’nde özellikle Dış ve İç Kale’de halen geleneksel özelliğini koruyan dokular ve 

Eski Ankara Evleri bulunmaktadır. Bunlar son yıllarda ele alınarak onarılmaktadır. Bu 

çalışmaların sürdürülmesi ve Keliçi’nin çevresindeki geleneksel Hanlar ve müzeler (Koç 

Müzesi, Erimtan Müzesi, Satranç Müzesi vd) ile birlikte korunarak “Güzel Şehir” ilkelerini 

gerçekleştirecek şekilde geleceğe aktarılması gereklidir.   

Prag Kalesi; Guinness Rekorlar Kitabı’na göre dünyanın en büyük antik kalesidir. Hakikaten, 

beş ana girişi olan Prag Kalesine ulaştığınız zaman eğer elinizde yapı ve yapı gruplarını 

tanıtan kapsamlı bir harita yoksa sadece St. Vitus Katedraline doğrudan ulaşarak bu kadarla 

yetinmek zorunda kalabilirsiniz (Şekil 20). 

 

Şekil 20. PRAG KALESİ GİRİŞLER, AVLULAR, YAPI/YAPI GRUPLARI (ŞEMASI) 

(Kaynak: https://doktorungezirehberi.files.wordpress.com/2015/04/kaleminimap.gif) 
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Kale’ye toplu taşın sistemi ile şehrin her tarafından kolayca gelinebilmekte ve her iki girişe de 

yakın tramvay ve metro durakları bulunmaktadır (Şekil 21). Güney-doğuda eski kale 

merdivenlerine yakın bir noktada Malostranska Metro durağı bulunmaktadır. Bu noktada yer 

üstünde de tramvay durakları bulunuyor. Burada indikten sonra hemen sola dönerseniz 

Valdstejnska caddesinden doğrudan Valdstejnsky Palac ‘ e ulaşılır.  

Burası günümüzde de Çek Parlamentosuna ev sahipliği yapmaktadır. Prag Kalesi 570 metre 

uzunluğunda ve 130 metre genişliğindedir. Prag Kalesi’nde Bohemya ve Kutsal Roma 

Cermen İmparatorluğu kralları ve Çekoslovakya ve Çek Cumhuriyeti devlet başkanları bu 

mekanda ofisler bulundurmuşlardır. Kalenin ilk kısımlarının kurulması 9. yüzyıla (870) kadar 

gitmektedir.  

 

 

Şekil 21. PRAG KALESİ GİRİŞLER, AVLULAR, YAPI/YAPI GRUPLARI (ŞEMASI) 

(Kaynak: https://www.praguecityline.com/prague-castle) 

 

Şekil 22. PRAG KALESİ’NE ÇIKIŞ YAYA AKSINDAN PETRİN TEPESİ’NE BAKIŞ 

(Fotoğraf: M.Tunçer, 2019) 

Prag Kalesi, Prag'ın en güzel ve en geniş manzara ve seyir mekanlarına sahiptir. Her noktadan 

Prag şehrinin korunmuş muhteşem manzarasını seyretmek mümkündür (Şekil 22).  
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Ankara Kalesi gibi çevresi çok katlı çirkin beton apartmanlarla çevrili olmadığından şehri 

algılamak her açıdan çok kolay ve güzeldir. Güzel şehir ilkelerinden biri de şehrin tarihi 

dokusu ile yeni şehrin ayrılması ve eski şehir içinde tarihsel çevre ile uyumlu olmayan 

yapılaşmalara izin verilmemesidir (Şekil 23).  

 

Şekil 23. PRAG KALESİ’NE ÇIKIŞ YAYA AKSINDAN ŞEHRE BAKIŞ (Fotoğraf: 

M.Tunçer, 2019) 

Prag kalesine düzgün parke taş döşenmiş, eğimi iyi ayarlanmış ve manzaralı merdivenli bir 

yoldan çıkarken görülen konutlar 4-5 katlı olmasına rağmen mimari tarz olarak geleneksel 

doku ile uyumlu ve büyük oranda restore edilmiş yapılardır. Çatılar bakımlı ve aynı tip 

kiremit ile onarılmış, tepe pencereleri ile estetik görünen bir manzara oluşturmaktadır. 

Çatılarda depo, çanak, TV anteni, güneş paneli, asılı çamaşır vd görsel çirkinlik yaratan 

herhangi bir şey bulunmamaktadır (Şekil 24-25).   

 

 

Şekil 24. PRAG KALESİ’NE ÇIKIŞ YAYA AKSINDAN ŞEHRE BAKIŞ (Fotoğraf: 

M.Tunçer, 2019) 
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Şekil 25. PRAG KALESİ’NE ÇIKAN BASAMAKLI ANA AKS (Fotoğraf: Ö. Aytekin, 

2019) 

Prag Kalesi’ni gezerken sadece Prag'ın ana simge yapılarını değil, aynı zamanda bu kesimin 

köklü ve zengin olduğu kadar ilginç tarihi geçmişini öğrenerek gezmek gerekli.  

Kale şehrin her yerinden tüm heybeti ile görülebiliyor ve ülkenin ve Prag’ın çok önemli 

sembolleri arasında yer alıyor. 

Çek Cumhuriyeti tarihinin büyük bir kısmı tam olarak Kale'de yaratılmıştır. Mevcut tarihi 

kaynaklara göre Prag Kalesi, 880'de Premyslid Prens Borivoj tarafından kuruldu. Bundan 

sonra bu ortaçağ kalesi alanı bir hendek ve bir taş suru ile güçlendirilmiştir. Ankara Kalesi’nin 

muhteşem bazalt yapısı ve ortaçağ inşa teknikleri ile karşılaştırıldığında Prag Kalesi’nin çok 

da güçlü olmadığını görürüz (Şekil 26). 
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Şekil 26. ROMA DÖNEMİ DEVŞİRME MALZEME İLE İNŞA EDİLEN YÜZYILLARCA 

BİR ÇOK SAVAŞA SAHNE OLAN ANKARA KALESİ SURLARINI DA NEM VE 

YANLIŞ UYGULAMALARLA ÇATLATTIK (Fotoğraflar : M.Tunçer) 

 

Prag Kalesi’nde Georgios Bazilikası ve St. Vitus Bazilikası 10. yüzyılda inşa edilmiştir. Daha 

sonra Kalenin içine kiliseler inşa edildi, ilki Meryem Ana Kilisesi (Church of Virgin Mary ) 

ve St. George ve St. Vitus'a adanmış diğer kiliseler 10. yüzyılın ilk yarısında inşa edildi. 

10. yüzyıldan itibaren Prag Kalesi devlet başkanının, prensin ve daha sonra kralın yaşadığı bir 

yönetim merkezi olmuştur. Devlet başkanları dışında, aynı zamanda kilisenin en yüksek 

temsilcisi olan Prag piskoposunun makamıydı.  

Prag Kalesi, imparator Charles IV sayesinde, ilk kez imparatorluk konutu ve Kutsal Roma 

İmparatorluğu'nun hükümdarının koltuğu oldu. O zaman kale, kraliyet sarayının yeniden inşa 

edildiği ve surların güçlendirildiği kapsamlı bir şekilde yeniden inşa edildi. Vitus Katedrali de 

inşaat işlerinden geçti ve Gotik bir tarz kazandı (Şekil 27). 
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Şekil 27. ST VİTUS KATEDRALİ ÇEVRESİNDEKİ ZEMİN KAPLAMALARI ve YENİ 

UYGULAMALAR (Fotoğraflar : M. Tunçer, 2019) 

Ankara’da neredeyse 100 yıl boyunca kendi halinde bırakılan Kaleiçi konutları son dönemde 

onarılmaya başlanmıştır.  Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire 

Başkanlığı, Ankara Kalesi, İç Kale’de 91 binanın onarılması amacıyla “İçkale 1. Etap Sokak 

Sağlıklaştırma Projesi”ni uygulamaya başlamıştır. Buna ilave 77 yapının daha bakım ve 

onarımlarının özgünlüğü bozulmadan yapılması planlanmıştır. Bu uygulamalar son 40-50 

yıldır, hatta Cumhuriyet’in başından bu yana İç Kale’de yapılmakta olan en kapsamlı onarım 

çalışmaları olacaktır (Tunçer, M., 2020) (Şekil 28). 
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Şekil 28. İÇKALE’DE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR (Fotoğraflar: 

Ayyıldız, S.)  

3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER  

Tarih boyunca insanlar içerisinde yaşadıkları yapılarda olduğu kadar yarattıkları fiziksel 

çevrelerde de güzellik, sanatsal ve estetik nitelik aramışlar ve bu kaygı ile çevrelerini düzene 

sokma arayışında olmuşlardır. Doğal ve insan yapısı kültürel ögelerin bir araya gelmesi ile 

biçimlenen kentler onu oluşturan parçalardan farklı nitelik taşıyan bütünlerdir. Gerek tek 

yapıların gerekse yapı ve açık yeşil alanların bir araya gelerek oluşturdukları çevrenin 

yalnızca insanın biyolojik gereksinmelerini karşılayan işlevsellik değil, aynı zamanda 

psikolojik, entelektüel gereksinmelerini de karşılayan estetik nitelikler de taşıması 

gerekmektedir.  

Osmanlı Dönemi kentleri, mimarlık eserlerinin sanatla yoğrulması sonucunda döneminin en 

güzel ve ihtişamlı, estetik değeri en yüksek kentleridir. İstanbul, Edirne, Bursa, Kayseri, 

Konya vd şehirlerde kalkınma ve gelişkinliğin göstergesi olarak, muhteşem camiler, hanlar, 

hamamlar, bedesten ve külliyeler inşa edilmiştir. Bu yapılar, çevrelerindeki konut yapıları ile 

yaşanabilir, sağlıklı ve altyapısı sağlanmış, güzel ve estetik kentleri oluşturmuşlardır. Ancak 

Ankara’da özellikle tarihi kent dokusunda ne yazık ki estetik ve güzel uygulamalar 

yapılamamıştır. Prag tarihi kent dokusu ile karşılaştırıldığında daha yapılması gerekli pek çok 

planlamanın ve uygulamanın olduğu görülmektedir. En başta;1990’larda 2005’e kadar 

uygulaması sürmüş ve iptal edilmiş, daha sonra 2 kez yapılmasına rağmen iptal edilmiş olan 

“Ulus Tarihi Kent Merkezi Koruma Planı” nın bir an önce hazırlanması gereklidir. Güzel 
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Şehir ve tarihi çevre koruma-ıslah ilkeleri doğrultusunda, Ankara Kaleiçi ve çevresi için de 

Koruma Amaçlı Planlar ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj projeleri hazırlanmalıdır.  

  

3.1. Planlı, Projelere Dayalı bir Güzel Şehir Ankara 

Ankara’da Cumhuriyet’in ütopyası olan çağdaş bir başkent ve nihayetinde sağlıklı, yaşanabilir 

ve “Güzel Şehir” oluşturulamamasının başlıca nedenleri aşağıdadır:   

 Tarihi ve kültürel çevrenin korunmasına yönelik toplumsal bilincin yeterince 

gelişmemiş olması, eğitim eksiklikleri, 

 Kentleşmenin hız kazanması ile gecekondu olgusu ve sonrasında kentsel arsa rantının 

çok yüksek düzeylere ulaşması ve rant amaçlı yıkım ve dönüşüm uygulamaları,  

 Güzel Şehir oluşturulmasına yönelik makro ölçeklerden (1/100 000-1/5000) daha 

büyük ölçekli (1/1000, 1/500, 1/100...1/1) ölçeklere kadar giden şehir planlaması, 

kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin yapılması gerektiği,  

 Ekonomik yetersizlik, kentte güzel yaya mekanları, meydanlar ve kamusal mekanlar 

oluşturmak için, tarihsel çevreyi korumak, onarmak için yeterli kaynak bulunmaması,  

 Turizm amaçlı hatalı uygulamalar ve kullanımlar, doğal ve tarihi, arkeolojik çevreden 

verilen ödünler,  

 Belediyelerin duyarsızlığı, tarihi eserleri korumak yerine yıkıp yeniden rant amaçlı 

çok katlı inşa edilmesi, örnek olarak Hacı Bayram çevresinde çok katlı yeni-

betonarme tarihi eserler inşa edilmiştir.    

 Çevre ve tarihi yapılar, dokular konusunda söz sahibi olan kurum ve kuruluşlar 

arasındaki yetki ve sorumluluk kargaşası, 

nedenleriyle “Güzel Şehir” oluşturulmasında engeller bulunmakta ve sahip olduğumuz 

değerlerin tahribi sürmektedir . 

Ayrıca hazırlanan plan ve projelerin Ankara halkından ve sivil toplum kuruluşlarından 

neredeyse gizlenmesi ve son yıla kadar halka açık katılımcı bir yönetişim mekanizmasının 

bulunmaması uygulamaların açık ve şeffaf olmaktan uzak bulunmasına neden olmaktadır. 

Prag’da gözlediğimiz bir Makro Planlama çalışmasının “Halka Sunumu” na ilişkin fotoğraflar 

aşağıdadır (Şekil 29).   

 

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 196



 
 

     

Şekil 29. PRAG DA MAKRO PLANLARIN HALKA SUNULMASI (Fotoğraf: M. Tunçer 

2018) 

 

3.2. İnsan Odaklı Şehir 

Prag tarihi şehri öncelikle insan için tasarlanmış, insan ölçeğinde, yeterli ve nitelikli yaya 

yolları, kaldırım, meydan, yeşil alan gibi kentsel açık alanların bulunduğu bir yerleşimdir.  

Yaya olarak erişilebilirlik standartlarına uygun, yürüme mesafelerinin gözetildiği, güvenli ve 

kolay yaya ulaşımının sağlandığı, otomobil yerine bisiklet, metro ve tramvay gibi toplu taşıma 

araçlarının tercih edildiği, yapıların insanlar için kullanışlı, estetik ve konforlu olduğu kentsel 

yerleşim biçimidir. Öte yandan, algıya dayalı, esenlik, sağlık, güvenlik, huzur vb. değerler ve 

yapılı çevre, doğal çevre, ekonomik ve sosyal alanlarla yaşam kalitesini yükseltmek insan 

odaklılığın gereğidir.  

İnsanoğlunun yaşadığı tarihi kentler, bir topluluğun içinde barındırdığı toplumsal, siyasal, 

kültürel, ruhsal zenginliğinin en önemli göstergesidir. Ankara’da binlerce yıllık tarihsel ve 

kültürel birikimin sonucu oluşmuş, Cumhuriyet ile yeniden kurulmuş bir Başkent’tir.  

Kent estetiği, ortak yaşam kültüründen yani kamusal alanların estetik yoldan üretilmesi, 

biçimlendirilmesi, dönüştürülmesi ve estetik değer olarak geleceğe taşınmasıyla başlar. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri tarihsel çevre korunmasına önem verilmiş, Jansen 

Planı’nda Eski Ankara’nın korunmasına yönelik pek çok öneri geliştirilmiştir. Ancak, bu 

önerilerin büyük çoğunluğu uygulanamamıştır.  

İnsan geçmişle bağ kurarken de kendisini çağına ait olarak hissetme ihtiyacı içindedir. Kent 

değişimleri yasatmalı ve günümüz algısının çağdaş sanat ve mimari yoluyla kentliyle 

karşılaşmasını sağlamalıdır.  
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3.3. Toplu Taşın Sistemleri (Metro, Tramvay, Feniküler ve Otobüs) 

Prag’ın yerlileri (Pražák)  şehir içinde çalışıyorlar ise genellikle işe giderken araba 

kullanmayı tercih etmezler. Bunun birinci sebebi, Prag’da toplu taşıma sistemi o kadar 

gelişmiş ve medenidir ki; insanlar kitabını, gazetesini alarak iş yerlerine metro ve tramvay ile 

ulaşmayı tercih ederler. İkinci sebebi ise Prag’da park yeri sorunsalıdır. Ancak az da Prag’ın 

şehir merkezi dışında kalan bölgelerde metro veya tramvay ulaşmamış yerler hala var. Tabii 

ki bu bölgelerde sık sık otobüs hatları mevcut (https://www.cekturk.com/tr/prag-ulasim/ 

Erişim: 22.10.2020) (Şekil 30). 

Tarihi Prag şehri, motorlu taşıt öncelikli değil, yaya öncelikli olarak ele alınmıştır. Yaya 

ulaşımı, planlama aşamasından itibaren ele alınmalı, farklı işlevlerin birbirine uzaklığı 

yürüme mesafeleri gözetilerek ayarlanmalıdır. Yerleşim yerinde kent odak noktalarına bağlı 

olarak bir veya birkaç ana yaya aksı bulunmalıdır. Taşıt trafiği düşük düzeyde tutulmalıdır.  

 

 

Şekil 30. PRAG ‘DA TOPLU ULAŞIM (https://www.cekturk.com/tr/prag-ulasim/ Erişim: 

22.10.2020). 

 

Hava ve gürültü kirliliğinin önüne geçmek için tarihi bölgelerde otobüs kullanımı 

yasaklanmış. Eski ve Yeni Şehir ile Prag Kalesi’ne ulaşım için klasik çözümler yerlerini 

çevreci yaklaşımlara bırakmıştır. 

Yaygın, güvenli ve konforlu bir toplu ulaşım sistemi, yerleşim yerinin araç değil insan odaklı 

olabilmesi için çok önemlidir. Toplu ulaşım durak ve istasyonları iyi tasarlanmış ve yürüme 

mesafeleri de dikkate alınarak doğru konumlandırılmış olmalıdır. Toplu ulaşım araçları 

erişilebilirlik standartlarına uygun olmalıdır. Toplu ulaşımda entegrasyon sağlanmalıdır. Ana 

aktarma noktalarında farklı işlevler ve donatılara da yer verilmelidir  (Tunçer, M., 2019) 
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Prag’da özellikle Wenceslas Meydanı’ndan Eski Kent’in merkezine ve Eski Kent’ten Charles 

Köprüsü’nü takip ederek Prag Kalesi’ne giden rotalar, Prag’ın hem tarihi hem de modern 

taraflarını görmek isteyenler için oldukça ideal (Şekil 31-32). 

 

 

Şekil 31. TRAMVAYLAR YENİ KENT İLE ESKİ ŞEHRİ BİRBİRİNE BAĞLAR VE 

ESNEK BİR ULAŞIM ALTYAPISI OLUŞTURUR (Fotoğraf: M. Tunçer 2019) 

Bir yerleşim yerinin insan odaklı olması, yaşayanlar ve dışarıdan gelenler için kullanılabilir ve 

kapsayıcı olmasını gerektirir. Bunun için de binalar, ulaşım araçları, yaya yolları, kaldırımlar 

ve açık alanlar, ilgili erişilebilirlik standartlarına uygun olarak tasarlanmalıdır.     

  

Şekil 32. PRAG TOPLU TAŞIN SİSTEMİ ÇOK DÜZENLİ VE BİRBİRİ İLE ENTEGRE 

BİR ŞEKİLDE PLANLANMIŞ (Fotoğraflar: Tunçer, M., 2018-2019) 
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3.4. Yaya Bölgeleri ve Meydanları Olan Bir Şehir 

Yaya bölgeleri, taşıt trafiğinden arındırılmış, yalnızca yayaların kullanımına açık olan açık 

alanlardır. Bu bölgeler, insanların kentte keyifli vakit geçirmesini, sosyalleşmesini ve aidiyet 

hislerinin artmasını sağlar. Yaya bölgelerinde ilgi çekici ve çeşitli işlevlere yer verilmelidir 

(Şekil 33). 

 

  

Şekil 33. PRAG SOKAKLARI KAPLAMALARI İLE ZEVKLİ VE KOLAY 

YÜRÜNEBİLİR (Fotoğraflar: Ö. Aytekin, 2019) 

Parke taşları soğuk asfalttan daha iyi görünüyor. Bizim yer yer söküp attığımız, ya da üstünü 

asfaltla kapladığımız “Arnavut Kaldırımları” titizlikle korunmuş Prag’da ve Avrupa’da bir 

çok tarihi şehirde (Şekil 34). 
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Şekil 34. RÖGAR KAPAKLARI ve AĞAÇ DİPLERİ ÖZENLE TASARLANMIŞ 

(Fotoğraflar: Ö. Aytekin, 2019) 

Parke taşları, düzgün kesilmiş, gayet güzel işçilikle döşenmiş ve önemlisi, gerçekte 

olduklarından daha temiz görünüyorlar - pürüzlü yüzey, insanların bırakabileceği her sigara 

izmariti ve diğer ufak tefek atığı gösteriyor ve anında temizleniyor (Şekil 35). 

 

  

Şekil 35. PRAG'DA YOL KAPLAMA ÇALIŞMASI.. ARNAVUT KALDIRIMI 

DEDİĞİMİZ TAŞLARIN BÜYÜKLÜĞÜNE VE GÜÇLÜ OLUŞUNA DİKKAT.. 

(Fotoğraflar : M. Tunçer, Haziran 2018) 

   3.5. Açık Yeşil Alanlar, Rekreasyon, Spor ve Oyun Alanları 

 Parklar insanlara sundukları farklı tipteki aktivitelere katılma olanaklarıyla kent ortamını 

daha yaşanabilir kılarlar. Mori Sosyal Araştırma Enstitüsü’nün 2001 yılında İngiltere’de 

yaşam kalitesi ile ilgili yaptığı bir araştırmada, konuşulan her beş kişiden biri, parklar ve açık 

alanları en önemli kamu hizmeti olarak gördüklerini belirtmişlerdir. 
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Parkların daha yaşanabilir çevreler oluşturmada insanlara sağladıkları faydaları beş başlık 

altında toplayabiliriz: 

• Sosyal faydaları: Doğayla ve toplumun diğer üyeleriyle bir araya gelme fırsatları sunarlar. 

• Sağlık faydaları: Hem fiziksel hem psikolojik yönden faydalar sunarlar. 

• Eğitici faydaları: Resmî ve resmî olmayan eğitim için kaynak oluştururlar. 

• Çevresel faydaları: Hava kalitesi, koruma ve çeşitliliğin artırılmasına katkıda bulunurlar. 

• Ekonomik faydaları: Doğrudan istihdam yaratma, yatırımı alana çekme ve yenilemeyi 

destekleme gibi olanaklar yaratırlar. 

Parklar şehir çevresinde en iyi bilinen ve kullanılan açık mekânlardır. Çağdaş toplumlar için 

sosyal açıdan önemlidirler; faklı kültürler, ırklar, cinsiyetler, yaşlar, inanışlar arasındaki 

sınırları kıran en önemli kentsel elemandırlar (Aytekin, Ö., 2018).  . 

Yeşil alanlar (parklar, parsel içi yeşil alanlar, oyun alanları, topluluk parkları gibi) çesitlilik 

içermeli ve komşuluk birimleri içinde dağıtılmalıdır. Yerleşim yerinde yeterli sayıda, 

büyüklükte parklar, rekreasyon alanları, spor alanları ve çocuk oyun alanları bulunmalıdır.  

Parklar kullanışlı ve estetik bir şekilde tasarlanmalı, ağaçlar, bitkiler, renkler, aydınlatma 

elemanları ve malzeme seçimi bu doğrultuda yapılmalıdır. Bu tür açık alanlar, yerleşimde 

yaşayanların aktif ve yaratıcı olabilmeleri için azami olanakları sunacak biçimde düşünülmeli, 

dinlenmeye de uygun olmalıdır. Spor alanları da, farklı yaş ve fiziksel kapasiteye uygun, 

farklı spor dallarını içerecek biçimde tasarlanmalıdır. Çocuklar için yeterli ve nitelikli oyun 

alanları bulunmalıdır. Mor salkımlı sokaklar meydana getirilebilir. Botanik ismi wisteria mor 

salkım çok kolay ve hızlı yetişebilen bir bitkidir. Güneşten korunmak için kullanılan sağlıksız, 

plastik koku yayan tenteler yerine, mor salkımlardan, acemborularından, asmadan doğal 

tenteler 

yapılabilir. Bizim geleneksel gölgeliğimiz asmadır. Gölgesinden yararlanılır, üzümü yenir 

yaprağından da sarma yapılır. Bazı yerler de isimlerini, önüne dikilen asmadan almışlardır. 

Asmalı Kahve, Asmalı Mescit gibi… (Emiroğlu, H., 2016).   

3.6. Sanat, Kültür ve Tarihi Dokunun Korunarak Geleceğe Aktarılması 

Sanatları sınıflandırmanın geleneksel bir biçimi de, gene bir süreklilik içinde, yazın sanatları 

(şiir, öykü, roman), görsel sanatlar (resim, heykel), sahne sanatları (tiyatro, dans bale, opera,  

pandomim), müzik ve mimarlık olmak üzere yapılan sıralamadır. Kentlerde yoğunlaşan, 

kültür ve sanat eylemleri, kentsel dokunun oluşmasında başlıca etmenlerden biridir.  

Kentlerin anıtsal ve sivil yapılarında, çevresel değerlerinde kültür ve sanat eserlerini 

gözlemek mümkündür. Bunların her biri belirli bir zaman periyodunda oluştuğundan o 

dönemin mimarisi ve sanat akımları hakkında bilgi vermekte, kente görsel ve estetik değer 

kazandırmaktadır.  Resim ve heykel, ahşap, taş, alçı, oymacılık ve süsleme sanatları, vitray, 

cam, mozaik gibi sanatlar, yapılarda ve çevre oluşumunda kullanılan sanat dallarıdır.  
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Bir kent, sadece orada yaşayanların ya da ziyaretçilerin, seyyahların düşünceleri ve yazdıkları 

ile değil, bilim, teknoloji, mimari, edebiyat, resim, müzik vb. sanat dallarına olan katkıları ile 

tanınır ve anılır.  

Çağdaş, sürdürülebilir ve estetik mekânlar oluşturulması, yaşanabilir ve estetik nitelikte bir 

kent için; öncelikle kentin nitelik ve ölçeği ile bağlantılı olarak, kent bütünü, mahalle, yaşam 

çevresi ölçeklerinde (1/1 000 – 1/500, 1/200, ...1/1) hazırlanacak, sanatsal detayları üzerinde 

durulmuş, çeşitli plan, kentsel tasarım, peyzaj ve güzelleştirme (beautification) projelerinin 

hazırlanması gereklidir. Güzelleştirme bir kişi, yer veya şeyde görsel iyileştirmeler yapma 

sürecidir. Bir kasaba, kent ya da bir kentsel alana ilişkin olarak,  genellikle çiçek, ağaç dikimi,  

ve diğer yeşil alan düzenlemelerini, tabela, kent mobilyasına ilişkin tasarımları içerir.   

Ankara’da tarihsel dokudan günümüze çok az bir kesim bozulmadan ulaşabilmiştir. 

Hacıbayram Camisi çevresi ne yazık ki büyük oranda özgün mimarisini ve dokusunu 

kaybetmiştir.  UNESCO Dünya Mirası Ön Listesine 2016 yılında giren Augustus Tapınağı ve 

Hacı Bayram Camisi gibi anıtların bulunduğu ve 25-30 yıl önce çöküntü bölgesi niteliğinde 

olan bu kesimin sokak dokusu ve yapıları ile korunarak geleceğe taşınması büyük önem 

taşımaktadır. Yahudi Mahallesi ve Hacıdoğan Mahallesi gibi büyük oranda çöküntü bölgesi 

haline gelen alanlara öncelik verilmelidir. Ankara Kalesi siluetini bozan yapılar saptanarak 

yıkılmalı ve Kale’nin eşsiz siluetinin şehrin her tarafından görülmesi sağlanmalıdır. 
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ZONGULDAK İLİ ALAPLI İLÇESİ GELENEKSEL KIRSAL KONUT CEPHELERİ 
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ÖZET  

Geleneksel yapılar toplumunun deneyimlerinin sonucu oluşmuş, coğrafya iklim ve gelenek 

göreneklere göre şekillenmiş birer kültür mirasıdır. Özellikle kırsal alanda, çevreye ait 

malzemeler ve özgün yapım teknikleri ile inşa edilen kırsal konutlar, o coğrafyada yaşayan 

halkın kültür ve tarihini yansıtan en önemli geleneksel mimari miraslarımızdır. Yerel 

yerleşime ait yapılar bölgenin doğasını, kültürünü, sosyal yaşamını yansıtarak şekillenir. 

Kırsal yerleşimde var olan yerel yapı türleri, bölgesel koşullar doğrultusunda geliştirilen 

yöresel çözümler ile birlikte kırsal yerleşimler, kendine özgün mimari kimlik kazanmaktadır. 

Kendine özgü özellikler barındıran kırsal mimaride cephe konutun özgünlüğünü ve kimliğini 

ortaya koyan en önemli mimari öğeleridir. Yerel malzeme kullanımı ve doğa koşullarına göre 

şekillenen cepheler yerel mimari kimliğin ortaya konması açısından önemli birer yapı 

elemanıdır.  

Anahtar sözcükler: Kırsal mimarlık, konut, cephe, Zonguldak-Alaplı. 
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İlçe merkezinde bulunan az sayıdaki geleneksel yapı, yeterli koruma bilincinin olmaması, 

günümüzde bakım ve onarımının betonarme yapılara göre daha güç olması gibi sebeplerle 

betonarme yapı tercih edilmesi sonucunda yok olmuştur. Özgün malzeme ve yapım teknikleri 

ile inşa edilen geleneksel yapılar kırsal alanda varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu 

çalışma ile Batı Karadeniz bölgesinde giderek yok olan konut tiplerini, cephe ölçeğinde 

değerlendirerek belgelenmesi yerel kimliğin korunarak kültür mirasının gelecek nesillere 

aktarımının sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla daha önce herhangi bir çalışmanın 

yapılmadığı Zonguldak İli Alaplı ilçesi kırsalındaki geleneksel konutlar çalışma alanı olarak 

belirlenmiştir. Alaplı Merkez ilçesi kırsalındaki geleneksel konutlardan özgünlüğünü tam ve 

kısmi olarak koruyarak günümüze ulaşmış 10 adet yapı tespit edilmiştir. Cephe elemanları 

pencere, çıkma, giriş, malzeme ve strüktür başlıkları altında değerlendirilmiştir. Ahşap, tuğla 

ve taş gibi çeşitli malzemelerin kullanıldığı farklı konut yapılarından örnekler incelenmesine 

dikkat edilmiştir. Çalışma sonucunda yapılan değerlendirmelerle, ileride yapılacak konut 

tasarımlarında yerel kimliğe ve geleneksel tekniklerle oluşturulmuş yapı elemanlarına saygı 

duyacak yapılar için öneriler oluşturulması hedeflenmiştir. 
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heritage shaped according to geography, climate and traditions. Especially in rural areas, rural 

residences built with environmental materials and original construction techniques are our 

most important traditional architectural heritage that reflect the culture and history of the 

people living in that geography. The buildings belonging to the local settlement are shaped by 

reflecting the nature, culture and social life of the region. With the local building types 

existing in rural settlements and local solutions developed in line with regional conditions, 

rural settlements gain their own unique architectural identity. In rural architecture, which has 

unique features, the facade is the most important architectural elements that reveal the 

originality and identity of the residence. Facades shaped according to the use of local 

materials and natural conditions are important building elements in terms of revealing the 

local architectural identity. 

The few traditional buildings in the district center have disappeared as a result of the 

preference of reinforced concrete structures due to the lack of sufficient protection awareness, 

and the fact that their maintenance and repair is more difficult than reinforced concrete 

structures. Traditional buildings built with original materials and construction techniques 

continue to exist in rural areas. Black Sea region on a facade scale and to ensure the transfer 

of cultural heritage to future In this study, it is aimed to evaluate and document the dwelling 

types that are gradually disappearing in the Western generations by preserving the local 

identity. For this purpose, traditional houses in the rural areas of Alaplı district of Zonguldak 

Province, where no previous work has been done before, has been determined as the study 

area. Ten buildings that have survived to the present day, fully and partially preserving their 

originality from traditional residences in the countryside of Alaplı Merkez district, have been 

identified. Facade elements are evaluated under the headings of window, cantilever, entrance, 

material and structure. It was paid attention to examine examples of different residential 

buildings using various materials such as wood, brick and stone. With the evaluations made as 

a result of the study, it is aimed to create suggestions for buildings that will respect local 

identity and building elements created with traditional techniques in future housing designs. 

Keywords: Rural architecture, facade, residential architecture, Zonguldak-Alaplı. 

 

 

 

 

 

  

 A READ ON THE TRADITIONAL RURAL HOUSING FACADES OF ZONGULDAK 

PROVINCE, ALAPLI DISTRICT 

ABSTRACT 

Traditional buildings are the result of the experiences of the society, and they are cultural 
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1.GİRİŞ 

Geleneksel yapılar toplumunun deneyimlerinin sonucu oluşmuş, coğrafya iklim ve gelenek 

göreneklere göre şekillenmiş birer kültür mirasıdır. Özellikle kırsal alanda, çevreye ait 

malzemeler ve özgün yapım teknikleri ile inşa edilen kırsal konutlar, o coğrafyada yaşayan 

halkın kültür ve tarihini yansıtan en önemli geleneksel mimari miraslarımızdır. Yerel 

yerleşime ait yapılar bölgenin doğasını, kültürünü, sosyal yaşamını yansıtarak şekillenir. 

Kırsal konutlar basit strüktürel sistemler ile bir veya iki malzeme kullanılarak oluşturulan ve 

bulunduğu çevrede benzer özellikler barındırarak bölgeye göre tipolojik sınıflandırabilen 

yapılardır [1]. Kırsal yerleşimde var olan yerel yapı türleri, bölgesel koşullar doğrultusunda 

geliştirilen yöresel çözümler ile birlikte kırsal yerleşimler, kendine özgün mimari kimlik 

kazanmaktadır. Kendine özgü özellikler barındıran kırsal mimaride cephe konutun 

özgünlüğünü ve kimliğini ortaya koyan en önemli mimari öğeleridir. Yerel malzeme 

kullanımı ve doğa koşullarına göre şekillenen cepheler yerel mimari kimliğin ortaya konması 

açısından önemli birer yapı elemanıdır.  

Kırsal mimarlık deneysel çalışmalar sonucu doğaya uyumlu, çevreye ve bireye duyulan 

saygının birlikteliğinden meydana gelmiştir. İnsan, doğa ve toplum değerleri arsındaki ilişki 

kırsal konutun şekillenmesinde etkili olmuştur [2].  

Kırsalda kültürün birer yansıması olan konutlar, kültür mirası olarak yerel yapı kimliklerini 

korunması açısından önem arz etmektedir. Günümüz yaşam tarzı ve teknoloji ile birlikte 

‘yerel ‘olana bağlılık yitirilmekte, yerel yapım teknikleri ve malzeme göz önünde 

bulundurulmadan yapılar üretilmektedir. Değişen yaşam koşulları dolayısıyla geleneksel 

konutların var olan şekil ile gereksinimleri yanıtlayamaması ve kentlere göç, özellikli kırsal 

mimari özelliklerinin korunamaması, hatta belgelenmeden yok olması sonucunu ortaya 

çıkarmaktadır. Avrupa Parlamentosu’nun 2006 yılında Strazburg’da aldığı “Avrupa’nın Kırsal 

ve Ada Bölgelerindeki Doğal, Mimari ve Kültürel Mirasın Korunması Kararları” kapsamında 

yer alan “Avrupa Coğrafyasının %90‘ını oluşturan ve nüfusun terk etmesinden, azalmasından 

ve ekonomik sıkıntıdan etkilenen kırsal alandaki kültürel miras çok önemlidir” ibaresi mimari 

mirasın önemine dikkat çekmektedir [3]. 

İlçe merkezinde bulunan az sayıdaki geleneksel yapı, yeterli koruma bilincinin olmaması, 

günümüzde bakım ve onarımının betonarme yapılara göre daha güç olması gibi sebeplerle 

betonarme yapı tercih edilmesi sonucunda yok olmuştur. Özgün malzeme ve yapım teknikleri 

ile inşa edilen geleneksel yapılar kırsal alanda varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bu 

çalışma ile Batı Karadeniz bölgesinde giderek yok olan konut tiplerini, cephe ölçeğinde 

değerlendirerek belgelenmesi yerel kimliğin korunarak kültür mirasının gelecek nesillere 

aktarımının sağlanması hedeflenmiştir.  

 

  

 2. Ulusal Başkent Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi 8 Kasım 2020 

 
 

                         www.izdas.org                                                  Ankara/Türkiye 207



 

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

Zonguldak İli Alaplı ilçesi kırsalındaki geleneksel konutlar çalışma alanı olarak belirlenmiştir 

(Şekil 1). Alaplı, Zonguldak il merkezine 58 km uzaklıkta ve 41/53 Kuzey enlemi ile 31/25 

Doğu boylamında yer almaktadır. Nüfusu 20.287'dir.  İlçede 

İstihdam alanlarını Erdemir, TTK, kamu kurumları, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri 

oluşturmaktadır ve fındık yetiştiriciliği ilçe halkının en önemli geçim kaynakları arasındadır.  

 

           

                                                 Şekil 1. Alaplı’nın konumu 

Çalışma kapsamında Zonguldak İli Alaplı İlçesi Merkez ilçesine bağlı kırsal kesimde yer alan 

yapılar incelenmiştir. Bu amaçla ilçe merkezine bağlı köylerde arazi çalışmaları yapılarak 

yapı araştırmaları yapılmıştır. Alaplı Merkez ilçesi kırsalındaki geleneksel konutlardan 

özgünlüğünü tam ve kısmi olarak koruyarak günümüze ulaşmış 10 adet yapı tespit edilmiştir. 

Ahşap, tuğla ve taş gibi çeşitli malzemelerin kullanıldığı farklı konut yapılarından örnekler 

incelenmesine dikkat edilmiştir. Farklı cephe elemanları ve malzemelerinin kullanıldığı 

yapılar fotoğraflandırılarak röleveleri alınmıştır. Çalışma konusu olarak belirlenen 10 adet 

konutun cephe elemanları pencere, çıkma, giriş, malzeme ve strüktür başlıkları altında 

değerlendirilmiştir. 

 

3.ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

 

3.1 Pencereler 

Pencereler iç mekandan dış mekana ışık ve hava geçişi sağlayan, yapının dış mekan ile 

iletişimin sağlayan cephe elemanlarıdır. Sözen ve Tanyeli pencereyi, “Bir iç mekâna ışık ve 

hava vermek için yapılmış açıklık ya da delik” olarak tanımlamaktadır [4].  
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Araştırmada konutların daha çok depo 

ve ahır olarak kullanılan zemin 

katlarındaki pencere boyutlarının üst 

katlara göre daha küçük olduğu 

gözlemlenmiştir (Şekil 2). Bu pencereler 

genellikle zemin katta yer alan servis 

mekanlarının havalandırılması amacıyla 

açılan pencerelerdir. Genellikle yığma 

yapım tekniği ile oluşturulan zemin 

katlarda boşluk açmanın güç oluşu 

sebebiyle cephede küçük boyutlu 

pencereler veya penceresiz duvarlar 

gözlemlenmiştir (Şekil 3). Konutların 

zemin katlarının yol cephelerinde küçük 

boyutta pencere kullanılarak 

mahremiyet sağlanmıştır. 

Şekil 2. Zemin katta küçük boyutta pencere bulunan konut örneği  
 

 
             

Şekil 3. Zemin katta cephede pencere bulunmayan konut örneği. 

Cephede kullanılan pencere tipleri incelendiğinde çok fazla çeşitlilik olduğu gözlemlenmiştir. 

Kanat tiplerine göre sürgülü, iki parçalı açılır kanatlı, üç parçalı açılır kanatlı ve dört parçalı 

Sabırlı Köyü 

Sabırlı Köyü 
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açılır kanatlı açılır pencereler kullanılmıştır. Pencere malzeme açısından incelendiğinde 

genellikle ahşap çevreli pencereler kullanıldığı gözlemlenmiştir (Şekil 4). 

 

             

Şekil 4. Giyotin pencere uygulanan konut örnekleri. 

Alaplı Köylerinde yapılan incelemede kanatlı pencere tiplerinin çeşitliliğinin fazla olduğu 

görülmüştür.  İki parçalı, üç parçalı ve dört parçalı ahşap çerçeveli pencerelerde yataydaki 

modül sayısına göre bazıları tek kanatlı bazıları da çift kanatlı açılmaktadır (Şekil 5-6-7).            

     

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                            
            

Şekil 5. İki parçalı iki kanadı açılır pencere örnekleri 

Okçular Köyü Ahiler Köyü 

Sabırlı Köyü 
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Şekil 6. Üç parçalı iki kanadı açılır pencere örnekleri. 

             

Şekil 7. Dört parçalı açılır kanatlı pencere örnekleri. 

Okçular Köyü Ahiler Köyü 

Çengelli Köyü 

Osmanlı  Köyü 
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Günümüzde kullanılmaya devam eden konutlarda geleneksel pencerelerin çerçeve malzemesi 

plastik olan pencereler ile değiştirildiği gözlemlenmiştir (Şekil 8). 

              

                            Şekil 8. Plastik çerçeveli konut örnekleri pencere örnekleri.     

Alaplı kırsal konutlarında cephede süsleme olarak az sayıda örnekte havalandırma ve pencere 

kafesi uygulamalarına rastlanmıştır (Şekil 9-10). 

             

      Şekil 9. Pencere kafesi örneği.                               Şekil 10. Havalandırma kafesi örneği.   

3.2.Çıkmalar 

Yapılan araştırmada Alaplı köylerinde genellikle sokağa bakan cephede uygulanan kapalı 

çıkmalar görülmüştür (Şekil 11). Çıkmalar genellikle yola bakan cephede konutun dışarı ile 

iletişimini sağlamak ve seyir amacıyla oluşturulmuştur. 

Çengelli Köyü Sabırlı Köyü 

Büyüktekke Köyü Çengelli Köyü 
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Şekil 11. Kapalı çıkma örnekleri. 

Genellikle evin giriş kapısının üstünde yer alan kapalı çıkmalar girişi yağmur gibi hava 

koşullarına karşı koruyucu olmasını sağlayacak ve saçak görevi görecek şekilde 

konumlandırılmıştır. Ayrıca girişin üstünde yer alan çıkmalar konuta girişin daha anlaşılır 

olmasını sağlamıştır.  

 

                                                                                                                                                                  

Araştırmada konutlarda çok az sayıda da olsa 

açık çıkmalarda rastlanmıştır. Manzaraya 

bakan cephede yer alana açık çıkmalarda 

simetrik olarak tekrarlanan demir 

elemanlardan oluşturulmuş korkuluklar 

gözlemlenmiştir. Açık çıkma zemin katta yer 

alan girişin üstünde konumlandırılarak   saçak 

görevi üstlenmiştir (Şekil 12). 

 

                       

 

Şekil 12. Açık çıkma örneği. 

Bazı konutlarda çıkmaların ahşap taşıyıcı destek elemanları (eliböğründe) ile desteklendiği 

gözlemlenmiştir (Şekil 13). Konsol olarak uzatılan çıkmaların bazıları cephede kullanılan ateş 

tuğlasından farklı olarak ahşap malzeme kullanılarak oluşturulmuştur (Şekil 14).  

Sabırlı Köyü Okçular Köyü 

Sabırlı Köyü 
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Şekil 13. Ahşap taşıyıcı destekli kapalı çıkma örneği.   Şekil 14. Ahşap kapalı çıkma örneği.                         

3.3 Girişler 

İki katlı evlerin cephe düzenlerinde; giriş kapısı tek veya çift olduğu gözlemlenmiştir. Ahır ve 

depo olarak kullanılan zemin kat giriş kapısı ve ana merdivene ulaşan konut esas giriş kapısı 

olarak en az iki giriş mevcuttur (Şekil 15). Girişler sokağa doğrudan açılacak şekilde 

konumlandırılmıştır.  

 

Şekil 15. Çift giriş bulunan konut örneği. 

                                                

Geleneksel evde kapılar genellikle ahşap malzeme ile yapılmıştır. Kapılar dikdörtgen formlu 

olup tek ya da çift kanatlıdır (Şekil 16-17). 

Çengelli Köyü Okçular Köyü 

Ahiler Köyü 
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Şekil 16. Çift kanatlı kapı örneği.                                Şekil 17. Tek kanatlı kapı örneği.            

3.4.Malzeme ve Strüktür 

Geniş ormanlık alanların yer aldığı bölgede kırsal konutta yapı malzemesi olarak genellikle 

ahşap kullanılmıştır. Ahşap iskeletli ahşap yığma, taş yığma gibi yapı sistemlerini kullanıldığı 

görülmüştür. Ahşap iskeletli sistemli duvarlara ahşap kaplama duvarlar ve ahşap iskelet 

sistem üzerine tuğla ve taş dolgulu yapılar olduğu gözlemlenmiştir. Ahşap iskelet sistemlerini 

arasına düşey ya da yatay ahşap dolguların yapıldığı ahşap konutlar bulunmaktadır (Şekil 18).                                                                                                                             

Şekil 18. Ahşap konut örneği. 

Çengeli Köyü Büyüktekke Köyü 

Çengelli Köyü Çengelli Köyü 
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Zemin katlarda taş yığma olarak inşaa edilen konutların üst katları ahşap iskelet arası tuğla 

dolgu olarak inşaa edilmiştir. Yatay, dikey ve çapraz ahşap elemanlarla oluşturulan iskelet 

sistemleri dışarıdan algılanabilmektedir. Oluşturulan ahşap iskelet sitem çatkı olarak 

adlandırılmaktadır. Ahşap çatkı arası duvarlarda genellikle ateş tuğlası dolgu malzemesi 

olarak kullanılmıştır (Şekil 19). 

                                                    

Şekil 19.Ahşap çatkı arası ateş tuğlası dolgu uygulanan konut örnekleri 

Kırsalda yer alan yapılar arasında az da olsa cephede ahşap çatkı arası kullanılan ateş 

tuğlalarının farklı şekilde dizilimiyle inşa edilmiş özgün cephelere sahip konutlar 

bulunmaktadır (Şekil 19-20). 

Osmanlı Köyü Ahiler Köyü 
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         Şekil 20. Ahşap çatkı arası ateş tuğlası dolgu uygulanan özgün cepheli konut örneği.                                         

 

4.SONUÇLAR 

Zonguldak ili Alaplı ilçesi kırsal alanda yapılan incelmelerde özgün nitelik taşıyacak 

geleneksel konut örnekleri bulunmaktadır. Geleneksel sistemler ve ahşap, taş gibi 

malzemelerle inşaa edilmiş bu yapılar cephe özellik bakımından incelendiğinde çok fazla 

çeşitlilik barındırmaktadır.  

• Farklı özellikte ve tasarımda pencereler kullanılmıştır. 

• Cephede kullanılan pencereler konuttan konuta farklılık taşımakla beraber aynı 

konutta farklı pencere tiplerinin kullanıldığı örnekler mevcuttur. 

• Girişler yola bakan cephelerde konumlandırılmıştır.  

• Çıkmalar genellikle kapalı çıkma şeklinde ve giriş kapısının üstünde inşaa edilmiştir. 

• Zemin katta kullanılan yığma taş sistem bazı konutlarda üzeri sıvanmış olsa da 

genellikle çıplak bırakılmıştır.  

• Kullanılan ahşap, taş ve tuğla gibi malzemeler doğal renklerinde cephede 

kullanılmıştır.  

Ahiler Köyü 
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Bu çalışma, Alaplı kırsalında bulunan geleneksel konutlarda gerekli korumanın sağlanması ve 

yeniden yapılması planlanan konutlar için rehber özelik taşıması nedeniyle önem arz 

etmektedir. 
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ÖZET 

Kamu yatırımları projelendirilmek suretiyle hayata geçirilmektedir. Bilişim alanında hayata 

geçirilen projeler bir yandan yüksek niteliğe sahip insan kaynağı gerektirirken diğer yandan 

kullanıcı alışkanlıklarının değişimi, kullanılabilirlik, esneklik, sürdürülebilirlik gibi bazı 

teknik gereksinimlere sahiptir. Bu nedenle bu sektördeki yatırım projelerinin başarılı bir 

şekilde hayata geçirilmesi kolay olmamakta, hayata geçirilebilen projelerin ise başlangıçta 

öngörülen katma değeri sağlayamaması söz konusu olabilmektedir. Bilişim projelerine 

ayrılabilecek kamu kaynağı kısıtlı olduğundan, en katma değerli ve başarıya ulaşma ihtimali 

en yüksek projelerin seçimi bir zorunluluk haline gelmektedir. Bahse konu bu seçim çok fazla 

kritere sahip olduğundan, çok kriterli karar verme yöntemlerinin proje önceliklendirme 

amacıyla kullanılması gerekmekte, uzmanlara proje seçiminde interaktif bilgi sunulması 

gereksinimi ise karar destek sisteminin varlığını zaruri hale getirmektedir. Literatürde proje 

önceliklendirmesi yoğun şekilde çalışılmış olan bir konu olmakla birlikte ülkemiz kamu 

sektöründe sınırlı çalışma yapılabilmiştir. 

Bu çalışmada, ülkemiz kamu sektöründeki bilişim projelerinin bir karar destek sistemi 

kullanılmak suretiyle, çok kriterli karar verme yöntemleri yardımıyla önceliklendirmesi 

yapılmıştır. Uzmanlara sunulan interaktif bir arayüz yardımıyla sistem tarafından yapılan 

önceliklendirmenin kullanıcılar tarafından revize edilebilmesine imkân tanınmış, kullanıcı 

değişikliklerinin nedenine ilişkin alınan geri bildirimlerin sistemin başarım oranına ilişkin 

fikir vermesi amaçlanmıştır. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden kriterlerin 

ağırlıklandırılması için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), projelerin öncelik sırasının 

belirlenmesi için ise TOPSIS yöntemi kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: kamu yatırımları, bilişim yatırımları, çok kriterli karar verme, karar 

destek sistemleri 
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A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR SELECTION OF PUBLIC INFORMATION 

TECHNOLOGY INVESTMENT PROJECTS 

 

ABSTRACT 

Public investments are implemented through projects. In addition to the fact that ICT projects 

require highly qualified human resources, they also have some technical requirements such as 

change of user habits, usability, flexibility and sustainability. For this reason, it is not easy to 

successfully implement investment projects in this sector, and projects that can be 

implemented may not provide the foreseen added value. Since the public resources that can 

be allocated to ICT projects are limited, selection of the projects with the highest added value 

and the highest probability of success becomes a necessity. Since this selection has too many 

criteria, multi-criteria decision-making methods should be used for project prioritization, and 

the need to provide interactive information to experts in project selection makes the existence 

of a decision support system essential. Although project prioritization is a subject that has 

been studied extensively in the literature, limited work has been done in the public sector of 

Turkey. 

In this study, prioritization of ICT projects in the public sector of Turkey has been made by 

using a decision support system with the help of multi-criteria decision making methods. 

With the help of an interactive interface offered to experts, the prioritization made by the 

system was allowed to be revised by the users, and the feedback received regarding the 

reason for user changes was aimed to give an idea about the performance ratio of the system. 

Analytical Hierarchy Process (AHP) was used for the weighting of criteria among multi-

criteria decision making methods, and TOPSIS method was used to determine the final 

priority order of the projects. 

Keywords: public investments, IT investments, multiple criteria decision making, decision 

support systems 
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