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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. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID 

instead of “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 Moderator - responsible for the presentation and scientific discussion (question-
answer) section of the session. 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in 

the congress program. 

 If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the program, please 
inform by e-mail until August 22, 2020 (17:00) at the latest. 

 (All speakers required to be connected to the session 15 min before the 

session starts) 

 Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, 
managing the group discussion and dynamics.  

 Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL 

number, exp. Hall 1, Alpaslan BOZKURT 

 

 

(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the  presentation, managing the 

group discussion and dynamics. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Before you login to Zoom please indicate your 

name_surname and HALL number, exp. Hall-1, Elvan 

Cafarov 
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28.08.2020 Saat/Time 1000:1200 MODERATOR - Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK 
Authors Affiliation Topic title 

Dr. Öğretim Üyesi F. 
Nuri KARA 

Arş. Gör. Hakan 
YILMAZ 

Prof. Dr. Uğur 
Türkmen 

 

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 

BÜYÜK TAARRUZ’UN 100. YIL DÖNÜMÜNE 
YÖNELİK SANAT VE MÜZİK İNSANLARININ 

PROJE ÖNERİLERİ 

Prof. Dr. Muhittin 
ELİAÇIK Kırıkkale Üniversitesi BİR OSMANLI VALİSİNİN 30 AĞUSTOS 

ZAFERİ ÜZERİNE METHİYESİ 
Prof. Dr. Muhittin 

ELİAÇIK Kırıkkale Üniversitesi SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE 
MEHMED HALİD BEY 

Dr. Recep Bülent 
ŞENSES 

Girne Amerikan 
Üniversitesi 

MAREŞAL MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK VE 
ORDUSU 

Dr. Öğretim Üyesi Aziz 
Tamer GÜLER 

İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi 

GÜÇLÜ BİR RETORİK ÖRNEĞİ: NAZIM 
HİKMET’İN KUVAYI MİLLİYE DESTANI 

Dr.Vusale Əliyev Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Uni. 

İNSAN KAPİTALININ İNKİŞAF 
ETDİRİLMƏSİNDƏ TƏHSİLİN ROLU. 

Dr.Nurten 
AYDINOĞLU 

MEB KUZEY  KENT 
Anaokulu  Müd. 

ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ 
ALGILARINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN 

OTANTİK ve PATERNALİST LİDERLİK 
ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ 

 



 

 

 
 
 
 

 
OTURUM/SESSION-1, SALON/HALL-2 
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Passcode: 167616 
 

28.08.2020 
Saat/Time 
1000:1200 

MODERATOR - Doç. Dr., Nurullah ULUTAŞ 
 

Authors Affiliation Topic title 

Dr. Öğr. Üyesi,Bekir 

SARIKAYA 

 
Afyon Kocatepe 

Üniversitesi 

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRİ VE ŞARİHİ PROF. 

DR. AMİL ÇELEBİOĞLU’NUN METİN ŞERHİ 

DERSİ, DERS ANLATIMLARINDA 

KULLANDIĞI YÖNTEMLER VE NÜKTELİ 

HİKAYELER 

Arş. Gör. Dr.,Şener 

Şükrü YİĞİTLER 

Doç. Dr., Nurullah 

ULUTAŞ 

Bitlis Eren 
Üniversitesi 

FOTOĞRAFIN ANLATTIĞI HİKÂYE: 

EDEBİYAT-FOTOĞRAF İLİŞKİSİ ÜZERİNE 

Doç. Dr., Nurullah 

ULUTAŞ (Bölümü 

Başkanı) 

Arş. Gör. Dr., Şener 

Şükrü YİĞİTLER 

Bitlis Eren 
Üniversitesi 

VENEDİK’TE ÖLÜM ROMANINDA SALGIN, 

AŞK VE ÖLÜME TESLİMİYET 

Aslı CANYAKAN (YL. 

Öğrencisi) 

Prof. Dr., Emel Funda 

TÜRKMEN 

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 

BURDUR’DA MEŞK-İ UMUMİ: GÖL’ÜMDEKİ 

ŞARKILAR TÜRK SANAT MÜZİĞİ 

KOROSU’NUN AMACI VE İŞLEVLERİ 

Aslı CANYAKAN (YL. 

Öğrencisi) 

Prof. Dr., Emel Funda 

TÜRKMEN 

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 

MÜZİK EĞİTİMİNİN TOPLUMUN ADALET 

DÜŞÜNCESİNE ETKİLERİ 

Öğr. Gör., Fakı Can 

YÜRÜK 

Filiz YILDIZ (Sanatta 

Yeterlik Öğrencisi) 

Arş. Gör., Muzaffer 

Soner YILMAZ 

Öğr. Gör., Zeynep 

GERGİN 

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 

Adnan Menderes 
Üniversitesi 

ULUSAL ÇALGI EKOLÜ OLMA YOLUNDA 

CAKA YAZ VE KIŞ OKULLARININ 

YERİ VE ÖNEMİ 

Öğr. Gör., Veli 

YÖNTEM 

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 

HİSARLI AHMET TÜRKÜLERİNİN SÖZEL VE 

MÜZİKAL AÇIDAN İNCELENMESİ 

Buğra ÇANKIR 

Prof. Dr. Uğur 

TÜRKMEN 

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi 

MÜZİĞE YETENEKLİ OTİZMLİ ÇOCUKLARI 

OLAN AİLELERİN SORUNLARININ 

BETİMLENMESİ 
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Passcode: 167616 

28.08.2020 Saat/Time 1200:1400 
MODERATOR  

Dr.Öğr.Üye.,Alper KARACAN 

Authors Affiliation Topic title 

Öğr. Gör., Saliha 

KURT 

Arş. Gör., Zeliha 

TUNCER 

Selçuk Üniversitesi 
KTO Karatay 
Üniversitesi 

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL 

VERTİGO HASTALIĞINA YAKLAŞIM 

Öğr. Gör., Saliha 

KURT 

Arş. Gör., Zeliha 

TUNCER 

Selçuk Üniversitesi 
KTO Karatay 
Üniversitesi 

COVID-19 ENFEKSİYONUNUN 

LABORATUVAR TANISI: GÜNCEL 

SORUNLAR VE ZORLUKLAR 

Uzman Dr. Şule Gökçe 

Doç.Dr. , Feyza Koç Ege Üniversitesi 
PSÖDO-MEİGS SENDROMU İLE PREZENTE 

OLAN ABDOMİNAL RABDOMİYOSARKOM: 

OLGU SUNUMU 

Dr. Öğr. Üye., Alper 

KARACAN 

Sakarya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

 Radyoloji Anabilim 
Dalı 

RENAL TRANSPLANTASYON RADYOLOJİSİ 

Saleha Bibi & 

Brig Dr. Shoaib Kiani 

Army Special Education 
Academy, Rawalpindi, 

Pakisa 

ROLE OF NUTRITION IN NEUROLOGICAL 

DISORDERS 

Dr.Öğr.Üye.,Keziban 

KARACAN 
Sakarya Üniversitesi 

Tıp Fakültesi 
 Radyoloji Anabilim 

Dalı 

NADİR BİR OLGU SUNUMU: SAĞ 

BÖBREKTE ÇİFT SOL BÖBREKTE DÖRT 

ADET RENAL ARTER VARLIĞI 

Uzman Dr, Sevda 

Ünallı Özmen Bursa Şehir Hastanesi 
AYNI TEST İÇİN FARKLI MODÜLLERDE 

ALTI SİGMA İLE ANALİTİK EVRE 

DEĞERLENDİRMESİ 

Uzm. Dr. Elif 

YUSUFOĞLU 

Uzm. Dr. Sabiha 

GÜNGÖR KOBAT 

Uzm. Dr. Ercan 

ÖZSOY 

Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi  

Elazığ Fethi Sekin Şehir 
Hastanesi 

DOĞUMSAL VE EDİNSEL NAZOLAKRİMAL 

KANAL TIKANIKLIĞINDA TEDAVİ 

SONUÇLARIMIZ 
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Passcode: 167616 
 

28.08.2020 Saat/Time 1200:1400 MODERATOR- Dr. Öğr. Üyesi İlker ŞEN 

Authors Affiliation Topic title 

Araş. Gör. Dr. İlkay 

ÇULHA 
Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 

ONKOLOJİK CERRAHİ HASTALARININ 

EĞİTİMİNDE WEB TABANLI EĞİTİMİN 

(WTE) KULLANIMI 

Op. Dr., Semra 

SALİMOĞLU 
Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi  
Tepecik Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 

MEMEDE NADİR GÖRÜLEN DEV KİTLENİN 

TEDAVİ YÖNETİMİ 

Op. Dr., Tayfun KAYA Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi  

Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 

MAKROMASTİLİ GENÇ HASTADA DEV 

FİBROADENOMUN BİLATERAL 

REDÜKSİYON MAMMOPLASTİ İLE 

BAŞARILI TEDAVİSİ 

Asistan Dr., Semra 

DEMİRLİ ATICI 

Op. Dr., Tayfun KAYA 

Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi  

Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 

NADİR BİR MEKANİK BAĞIRSAK 

OBSTRÜKSİYONU SEBEBİ: SAFRA TAŞI 

İLEUSU 

Arş. Gör., Tuğba ÇAM 

YANIK 

Mersin Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi 

KANITA DAYALI UYGULAMANIN 

TARİHÇESİ, 

KANITA DAYALI UYGULAMA VE KANITA 

DAYALI HEMŞİRELİK 

Arş. Gör., Tuğba ÇAM 

YANIK 

Mersin Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi 

HASTADA VE SAĞLIK PROFESYONELİNDE 

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI 

Dr. Öğr. Üyesi İlker 

ŞEN 
Sivas Cumhuriyet 

Üniversitesi 

AMPUTE BİR KÖPEKTE 3 BOYUTLU YAZICI 

İLE ÜRETİLEN PROTEZİN 

KULLANIMININ KLİNİK SONUÇLARI 

Dr. Güneş 

KARAKURT 

Prof. Dr. Gülay 

VURAL 

Kırıkkale Üniversitesi 
Namık Kemal 
Üniversitesi 

İSTANBUL’ DA DIŞKI BAKILARINA GÖRE 

KÖPEKLERDE BULUNAN 

HELMİNT YUMURTALARI VE HALK 

SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ 
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Passcode: 167616 

 

28.08.2020 
Saat/ Time 

1400:1630 
MODERATOR  

Doç. Dr., Ercan ŞENYİĞİT 

Authors Affiliation Topic title 

Doç. Dr., Ercan 

ŞENYİĞİT 

Doç. Dr., Bilal DEMİREL 

Doç. Dr., Ömür GÖKKUŞ 

Erciyes Üniversitesi 

BWM-TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 

YÖNTEMİ İLE SAVUNMA SANAYİ İÇİN TANK 

PALETI TASARIMINDA EN İYİ MALZEMENİN 

SEÇİMİ 

Doç. Dr., Ercan 

ŞENYİĞİT 

Doç. Dr., Bilal DEMİREL 

Doç. Dr., Ömür GÖKKUŞ 

Erciyes Üniversitesi 

BWM-SAW YÖNTEMI ILE SAVUNMA 

SANAYISINDE TANK ZIRHLARI IÇIN 

KULLANILACAK EN İYİ MALZEMENİN SEÇİMİ 

Ziraat Yük. Müh. 

Savaş UZUNOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Emrah 

KUŞ 

Iğdır Üniversitesi 

KİNOA HASAT ARTIKLARINDAN ÜRETİLEN 

BİYOYAKIT PELETLERİN BAZI KALİTE 

PARAMETRELERİNİN VE YANMA 

ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Ziraat Yük. Müh. 

Muhammed Emin 

GÜNAL 

Dr. Öğr. Üyesi, Emrah 

KUŞ 

Iğdır Üniversitesi 

PNÖMATİK TEK DANE EKİM MAKİNASIYLA 

NOHUT EKİMİNDE BAZI İŞLETME 

PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 

Serkan İNAL 

(YL Öğrencisi) 

Dr. Öğr. Üyesi, Sibel 

AKKAYA OY 

Ordu Üniversitesi 

TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA HİDROENERJİ 

KULLANIM 

Öğr. Gör., Ahmet USLU 
Kütahya Dumlupınar 

Üniversitesi 

KÜLTÜREL MİRASIN 3 BOYUTLU 

MODELLENMESİ VE WEB TABANLI 

GÖRSELLEŞTİRİLMESİ: TAVŞANLI ULU CAMİİ 

ÖRNEĞİ 

Öğr. Gör., Ahmet USLU 

Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi 

KÜLTÜREL MİRASIN KAPSAYICI 

DEĞERLENDİRMESİ İÇİN 3 BOYUTLU 

MODELLEME VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

KULLANIMI: TAVŞANLI KURŞUNLU CAMİİ 

ÖRNEĞİ 

Murat ALAGÖZ 

(YL Öğrencisi) 

Mevlüt Serkan TOK 

 (Dr. Öğrencisi) 

TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi 

Gazi Üniversitesi 

AÇIK KAYNAK WEB UYGULAMA GÜVENLIK 

DUVARI MODSECURITY’NİN 

KULLANILABİLİRLİK ANALİZİ 

Nazim NAZİMİ 

Doç. Dr. Neşe ERTUGAY 
Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi 

FF-NN, ANFİS, VE LSTM MODELLERİ 

KULLANARAK FIRAT HAVZASININ AYLIK AKIŞ 

TAHMİNİ 

Farid YUSİFLİ  

(YL. Öğr.)  

Prof. Dr. Abdullah 

SÖNMEZ 

Gazi Üniversitesi 

MOBİLYA TASARIMINDA SES KOMUTLU 

ÇEKMECE AÇ KAPAT KONTROL SİSTEMİNİN 

UYGULAMASI 

Dr. Öğretim Üyesi Şefik 

 Emre ULUKAN İstanbul Rumeli 
Üniversitesi 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TASARIM YOLU İLE İŞ 

GÜVENLİĞİNİN 

MİMAR VE MÜHENDİSLER AÇISINDAN 

ÖNEMİ VE SORUMLULUKLARI 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

OTURUM/SESSION-3, SALON/HALL-2 

Meeting ID: 884 5384 2450 

Passcode: 167616 

 

28.08.2020 
Saat/ Time 

1400:1630 
MODERATOR- Doç.Dr., Mihalis KUYUCU 

Authors Affiliation Topic title 

 
Dr. Öğr. Üyesi Birgül 

TAŞDELEN 

Gümüşhane 
Üniversitesi 

 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNİN 

BRONZLAŞMA DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Doç.Dr., Mihalis 

KUYUCU 
CRI TÜRK Media Group 

CEO 
Akademisyen -  Rd & 

Programcısı 
YeniBirlik Gzt. & Analiz 

Gzt. Yazarı 

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SOKAĞA 

ÇIKMA YASAĞI NEDENİYLE EVDE KALMAK 

ZORUNDA KALAN Z KUŞAĞININ PANDEMİ 

DÖNEMİNDE ‘MEDYADA GÜVEN SORUNSALI’NA 

BAKIŞI VE HABER ALMA ALIŞKANLIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali 

KAPLAN 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi 

KISA ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali 

KAPLAN 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi 

UZAKTAN ÇALIŞMALARDA İŞ KAZASI 

Özgür Aktaş İstanbul Üniversitesi 
TAPI’NIN GELECEĞİ: PROJE DEVLETLERİNİN 

HEDEFLERİ VE 

KARŞILAŞABİLECEĞİ MUHTEMEL SORUNLAR 

Mahmut Gazi TUNÇ 

Dr.Öğr.Üyesi, Ahmet 

Alper SAYIN 

Karamanoğlu 
Mehmetbey 
Üniversitesi 

SPOR MERKEZLERİNDE KULLANILAN 

MALZEMELERDE TEDARİK SÜRECİNİN 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ - 

KONYA İLİ SPOR MERKEZLERİ 

UYGULAMASI 

Dr.Öğr.Üyesi, Gülçin 

KAZAN 
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kişi ve kurumlara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Büyük Taarruz, Kocatepe, 100. Yıl 
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Abstract 
It is now known that the first settlements in Afyonkarahisar date back to 8000 BC. 
Afyonkarahisar, which was an important settlement in respectively Hittites, Phrygians, 
Romans, Seljuk and Anatolian Principalities and in the Ottoman period, played important 
roles in the national struggle period, has taken its place in history as the territory of the 
Republic of Turkey was founded. 25-26 August 1922 when it shows 04:00 on the morning of 
the night connecting Friday to Saturday, Mustafa Kemal Pasha has reached Kocatepe with his 
fellow fighters, commanded the operation and achieved great victory. The joy experienced in 
Afyonkarahisar has spread all over the country. 
 
The preparations for the 100th year started in the territory in which the republic was founded 
since 2019. Under the coordination of Afyon Kocatepe University, hosted by the 
Interuniversity Art Council, hosted by the Governorship of Afyonkarahisar, faculty deans and 
conservatory directors met in Afyonkarahisar on October 10-11, 2019. In this qualitative and 
descriptive study, in which more than 100 projects that came to the fore in the fields of 
conservatory, music and performing arts and fine arts will be described in detail, the content 
analysis technique was used. 
 
It is thought that the study, where project names, owners, target audiences, goals, importance, 
duration, planned dates, and estimation budgets will be analysed in detail, is suitable for the 
name, subject and subtitles of the congress, it will support the preparations for the 100th 
Anniversary of the Great Attack, and will be a resource for the people and institutions 
involved in the research on August 30 and Victory. 
Key Words: Great Offensive, Kocatepe, 100th Anniversary 
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GİRİŞ 
 
Yükseköğretim mevzuatında fakülteler; “yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma 
ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumu”, 
konservatuvarlar ise; “müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim 
kurumu” olarak tanıtılır. Aynı mevzuatın beşinci maddesinin b’ bendinde ise,  “Milli 
Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür 
içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve 
irade gücü kazandırılır” (YÖK) amacı, on ikinci maddenin e-bendinde ise; ülkenin bilimsel, 
kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, 
diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim 
ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca 
istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek 
amaçları yer alır.  
 
Yine bu amaçlar dikkatlice okunduğunda; ülkemiz üniversitelerinden dolayısı ile fakülte ve 
konservatuvarlarından nitelikli eğitim öğretim faaliyetleri yanında, araştırma-geliştirme ve en 
önemlisi topluma hizmet uygulamalarına yönelik çalışmalar yapması beklenmektedir. 
(www.yok.gov.tr, Erişim: 14.08.2020)  
 
Afyon Kocatepe Üniversitesinin misyonu; “evrensel düzeyde bilimsel bilgi üretmek, mesleki 
açıdan çağdaşlarıyla rekabet edebilen nitelikli bireyler yetiştirmek ve bölgesel kalkınmaya 
katkı sağlamak” vizyonu ise; “bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerinde kaliteyi sürekli 
artırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunan, yenilikçi projelerle ulusal düzeyde girişimci 
üniversiteler arasında yer almak ve uzun vadede uluslararası tanınır bir üniversite haline 
gelmek” olarak belirlenmiştir. (www.aku.edu.tr, Erişim: 15.08.2020)   
 
Evrensellik, bilimsel bilgi üretimi, rekabet edici, bölgesel kalkınmaya katkı, eğitim ve 
araştırmada kalite, yenilikçi, proje odaklı, girişimci, uluslararası tanınırlığı olan bir üniversite 
olma amacındaki Afyon Kocatepe Üniversitesinin bünyesinde yer alan Güzel Sanatlar 
Fakültesi ve Devlet konservatuvarı bilim ve sanat insanları,  “çevreden evrene ilkesi” 
temelinde “kültür-sanat ve müzik” odaklı üretim ve sergilemeler ile bu amaçların 
gerçekleşmesi için özveri ile çalışmaktadır.  
 
“Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda” olmanın bilincindeki güzel sanatlar fakültesi ve devlet 
konservatuvarı çalışanlarının bilimsel ve sanatsal üretimlerindeki başarıları sadece ilin ve 
bölgenin değil, ülke genelinde de takdirle karşılanmaktadır. 
 
Uçan’a göre “sanatın bireysel işlevi, bireyin sağlıklı ve başarılı, dengeli ve doyumlu, duyarlı 
ve mutlu olması için davranışları üzerinde belirli izler bırakan estetik uyarılma ve tepkide 
bulunma, yorumlama ve yaratma biçimlerini kapsar. Sanatın toplumsal işlevi, bireyler, birey 
ve toplum, toplumsal kesimler ve toplumlar arasında iletişme-etkileşme, dayanışma, 
kaynaşma, paylaşma, işbirliği. yapma, ortaklaşma, birlikteleşme, birleşme ve bütünleşme 
sağlanmasında sanatın oynadığı rolleri kapsar. Sanatın kültürel işlevi, kültürü artırıcı ve 
yükseltici, kültürel özellikleri taşıyıcı ve kuşaktan kuşağa aktarıcı, kültürlerarası ilişkileri 
çeşitlendirip zenginleştirici, güçlendirip pekiştirici, sanatsal birikim ve etkinlikleri kapsar. 
Sanatın ekonomik işlevi, sanat alanında sanatsal karakter korunmakla birlikte, gittikçe 
belirginleşen arz talep ilişkilerinin, alma-satma ya da satma-alma bağlantılarının, üretme-
tüketme etkinliklerinin ön plana çıktığı çalışma ve düzenlemeleri kapsar. Sanatın eğitimsel 
işlevi, sanatın bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik işlevlerinin düzenli, etkili ve verimli 
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bir biçimde gerçekleşmesini sağlayıcı sanatsal öğrenme ve öğretme etkinliklerini 
kapsar”(1996: 180) 
 
“Alman yazarları Dessoir ve Utitz’e göre; “sanat yeni duygular, yeni düşünceler getirerek dar 
yaşantımızı genişletir, sanatların, dinsel, duygusal, ulusal ve yararcı görevleri vardır” (Sun, 
1969: 19). Eriçte hemfikirdir. “konu sanat olduğunda, sanatın hem bireysel, hem de toplumsal 
rolü düşünüldüğünde bu ögelerle olan bağlantılardan arınık bir açıklama söz konusu bile 
edilemez” (2009: 22) 
 
Sanatın bireysel, toplumsal, kültürel, eğitimsel ve ekonomik işlevleri arasında “ekonomik” 
işlevi “bölgesel kalınmaya” da katkı sağlaması bakımından son derece önemlidir Çünkü;  
“kültürel faaliyetler sürdürülebilir kalkınmaya da katkıda bulunabilirler” (Çelik,  2011: 301). 
Bununla bildikte; üniversiteler,  sanat eğitimi veren kurumlar kültür politikaları 
oluşturmalıdırlar.   “Sağlıklı ve dengeli bir kalkınmanın, çağdaş bir düzeye ulaşmanın, giderek 
insanlığın evrensel forumunda yer almanın yolu ve onuru, amaçları iyice belirlenmiş, öz 
sesimize ve rengimize dayalı bir kültür politikasından geçer. Bunun bilincine varılmadığı 
sürece, öteki alanlarda atılacak her adım, her girişim, her sıçrayış belli bir süre için başarılı 
görünse bile, ana damarlardan beslenemediğinden, önünde sonunda yetersiz kalacaktır” (Sun, 
Katoğlu, 1993, 15)   
 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı bilim ve 
sanat insanlarının sanatın işlevlerinin hayata geçirilmesinde, ülke yararına kültür politikaları 
oluşturma sürecinde yapmış olduğu çalışmaların en sonuncusu ve en önemlilerinden biri hiç 
kuşkusuz ülkemizdeki tüm sanat eğitimi veren fakültelerin ve konservatuvar müdürlerinin 
Afyonkarahisar’a davet edilmesidir. Büyük Zafer’in 100. Yılına hazırlıklarının başlangıcı 
sayılan bu buluşma sadece Afyonkarahisar’da değil, tüm ülkede büyük bir ses getirmiştir. 
Afyonkarahisar’da konuya ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı sonuçlarına 
yönelik ilgisi olmuş, süreç merak edilmiştir.  
 
AFYONKARAHİSAR 
M.Ö. 8000’li yıllara kadar uzanan tarihi ile Afyonkarahisar Anadolu’nun kültür 
hazinelerindendir. İlk yerleşimcilerin Hititler olduğu düşünülmektedir. Altıntaş’a göre; 
“yapılan kazı ve kalıntılarda bölgenin Hitit kültürünün önemli merkezlerinden biri olduğunu 
göstermektedir. Hitit Kralı II. Murşil’in Arzava  Seferi  M.Ö. 1344’de askerlerine sığınak 
olarak yaptırdığı Hapanova Kalesi (Yüksek Tepe Şehri) Afyonkarahisar Kalesi’dir.” (Yağcı 
ve  Uğur 2019:17). Frigler, kısa süreli Persler ve uzunca bir dönem Romalıların yerleştiği 
bölge Türklerin Anadolu’ya gelmeleriyle birlikte önce Selçuklu devletinin sonrasında ise 
Osmanlı imparatorluğunun hâkimiyetinde olmuştur.  
 
Afyonkarahisar 17 Kasım 1918 tarihinde İngilizler tarafından işgal edilir. “13 Temmuz 1921 
Afyonkarahisar‘ın tarihinde kara bir lekedir. O zamana kadar esaslı bir işgal görmemiş olan 
bu şehir, ilk defa zillet altına girmiş, şehrin sembolü olan koca Karahisar kalesi kaderine 
boyun eğmek durumunda kalmıştı. Bu haliyle işgalden ötürü siyahlara bürünen gelinlerin, 
yavrularını bekleyen anaların gözyaşlarına ortak olduğunu dile getirmeye çalışıyordu. 
Yunanlılar, Türk Ordusu’nu kalbinden vurmak için Afyonkarahisar’ı ikinci defa işgale karar 
vermişler, bunu gerçekleştirebilmek için de harekete geçmişlerdi”(Altıntaş, 2919: 41). Bu 
işgal maalesef üzücü olayları da beraberinde getirmiştir.   
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BÜYÜK TAARRUZ 
Türk milletinin tarihinde dönüm noktalarından biri olan ve 26 Ağustos sabah 04’te başlayan 
zafer yürüyüşünü Altıntaş şöyle anlatır. 

“25-26 Ağustos 1922 Cumayı Cumartesi gününe bağlayan saatlerde Başkomutan 
Mustafa Kemâl Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi, Batı Cephesi Komutanı İsmet ve 1. 
Ordu Komutanı Nurettin Paşalarla birlikte Şuhut’ta bulunduğu Hacı Veli Konağı’ndan 
Çakırözü Köyü güzergahını takip etmiş burada bir müddet mola vermişti. 26 Ağustos 
sabahı saat 04.00 sularında, savaşı yönetmek üzere Kocatepe’ye ulaşmıştı. Savaşı 
buradan yönetecekti. Bir dizi er fenerleri ile yol aydınlatıyor; çepeçevre bütün 
bayırlarda da başka erler, atlara ve koşum hayvanlarına, ışık tutuyorlardı. Mustafa 
Kemâl Paşa, konuşmuyordu. Şimdi orada hafif bir kızıl parıltı belirmişti. Anadolu 
yaylası üzerine güneş doğuyordu. Sonra birden gök gibi gürüldeyen, topçu baraj ateşi 
başlamıştı. Yunanlılar uykularından uyanmışlar, birçoğu Afyonkarahisar’da gittikleri 
balodan ancak iki saat önce dönmüşlerdi Türk topçusu daha önce verilen emre göre 
saat 04.30’da ateşe başlatması gereken atışları havanın sisli olması ortalığın tam 
aydınlanmaması nedeniyle başlatamamıştı. Topçu’nun, saat 04.30’da ateşe başlaması 
gerekirken, fazla sis yüzünden, bütün cephede saat 05.00’te birden başlatıldı. Ağır 
topçunun ateş tanzimi saat 05.25’de hafif topların ise daha erken tanzim atışları 
bitmişti. Saat 05.35’te de 10 dakika süren tahrip ve arkasında imha ateşine geçildi. 
Tahrip ateşinin açılmasıyla birlikte bütün cephedeki piyadeler ilerlemeye 
başlamışlardı. Topçu ateşi Kalecik Sivrisi, Erkmentepe, Belentepe, Tınaztepe, 
üzerinde yoğunlaştırıldı. Çünkü, Afyonkarahisar güneyindeki düşman asli mevzileri, 
başlıca bu noktalara dayanıyordu. Yunanlılar, Erkmentepe bölgesinde karşı taarruz 
için Plastiras komutasında üç alaya yakın kuvvet toplamışlardı. 2. Kolordu 
bölgesinden getirilen 26. Alay ve Afyonkarahisar kuzeyindeki 12. Tümenden alınan 
iki tabur da bölgede kullanılacaktı. Bununla birlikte Kemalettin Sami Paşa, 4. 
Kolordunun 5. ve 11. Tümenleriyle düşmandan önce sabah erkenden taarruza 
başlamıştı. 11. Tümen, ihtiyattaki 12. Tümenden bir alay ile takviye edilmişti. 4. 
Kolordunun iki tümeni karşısında, üç alaydan fazla düşman kuvveti vardı. Saat 
06.20’de ihtiyattaki 12. Tümen’den 11. Tümen emrine verilmiş olan 34. Piyade Alayı, 
saat 07.00’ye kadar da, 5. ve 11. Tümenlerin birinci hattaki Alayları, düşman 
mevziîlerine girmişlerdi. Kolordunun sağındaki 8. Tümene bağlı 189. Alay, saat 
04.30’da baskın tarzında bir taarruzla ilerlemiş; saat 05.30’da Kurtkayası’nı ve 
doğusundaki tepeyi ele geçirmiş ve Halkalı Tepe’ye doğru ilerlemiş ancak burayı ele 
geçirememişti. Alay, buradan yapılan yan ateşlerden etkilendiği için daha fazla ileriye 
gidememişti. 4. Kolordu birlikleri tarafından 1310 rakımlı Erkmen Tepe’ye saat 
06.00’da başlatılan taarruz, saat 08.00’de başarı ile sonuçlanmış; birbirine bitişik 
sırtlardan ve başlıca iki tepe ve sırtlardan oluşan bölge tamamen ele geçirilmişti. 1. 
Kolordunun 15. Tümeni, bir gün önce bölgeye sevk edilen ihtiyattaki 2. Kolordunun 3. 
Tümeni ve doğusunda taarruz eden 23. Tümenin 31. Alayı ile takviye edilmiş ve 
böylece Tınaztepe’deki yedi düşman taburuna karşı taarruza geçilerek, saat 10.00’da 
Tınaztepe ve gerileri tamamen işgal edilerek, düşman Sinanpaşa Ovası’na atılmıştı. 
İşte bu Tepenin alınmasıyladır ki, cephede Kaleciksivrisi’nden Tınaztepe’ye kadar 
olan iki kilometrelik bir gedik açılmış oldu. Yunanlılar tarafından çok iyi tahkim 
edilmiş olan bu tepelerin alınmasında çok sayıda kıymetli subay ve askerlerimiz şehit 
olmuşlardı. Bunlar arasında 1. Kolordu 15. Tümen 38. Alay 2. Bölük Takım Komutanı 
1897 Manisa doğumlu Asteğmen İlyas, 45. Alay 3. Bölük Komutanı 1892 İstanbul 
doğumlu Yüzbaşı Ali Asım, ilk akla gelenlerdendi. Öteki noktalara karşı Taarruzlar 
yenilenirken bu gedikten geçen birlikler, düşman üzerindeki baskılarını artırmışlardı. 
Bu yüzden Tınaztepe’nin batısındaki mevziler birer birer düştü ve düşman asıl 
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kuvvetlerinin, büyük tehlike içinde bulunduğu, Türk komuta heyeti tarafından 
sezilmişti. Saat 10.00 olduğunda yarma bölgesi olan 10 km’lik sahadaki bütün Yunan 
mevziîleri ele geçirilmişti. Ayrıca, doğuda, Afyonkarahisar’a taarruz eden 8. Tümen 
ile Tınaztepe’nin batısındaki 14. Tümen Kılıçarslan Belindeki başarılarını 
geliştirmişlerdi. En solda Çiğiltepe’ye taarruz eden 57. Tümen henüz hedefine 
ulaşamamış ve bunu gururuna yediremeyen Tümen Komutanı Reşat Bey, intihar 
etmişti. Bir müddet sonra saat 13.00’de Çiğiltepe ele geçirilmişti. Mustafa Kemâl, 
Reşat Bey’in intihar olayını şu şekilde nakletmektedir:  “Bu taarruz gününde, en sol 
cenahta bir fırkamız-57. Fırka- taarruzlarını tevcih ederken kuvvetlerini biraz 
yekdiğerinden uzakça bulundurmuştu. Bu itibarla düşman üzerinde, müessir bir tazyik 
yapamıyordu. O fırkanın kumandanı, Reşat Bey namında bir zattı. Bu zatı çok eskiden 
tanıyorum. Muş’ta beraber muharebe yaptık, Suriye’de çok muharebeler yaptık. Çok 
kıymetli bir askerdi, şahsen bana çok muhabbeti ve emniyeti vardı. Telefonla sordum: 
Niçin hedefinize vâsıl olmadınız? dedim. Cevaben dedi ki, yarım saat sonra bu 
hedeflere vâsıl olacağız. Halbuki, maatteesüf yarım saatte bu hedefler istihsal 
edilememişti. Tekrar sorduğum zaman telefonda Reşat Bey’in son bir vedanamesini 
okudular, orada diyordu ki: “Yarım saat zarfında size o mevzii almak için söz 
verdiğim halde, sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam”, Bu misali, 
Reşat Bey’in o hareketini takdir etmek için söylemiyorum. Tabii öyle bir muamele ve 
öyle bir hareket bizce şayan-ı kabul değildir. Yalnız ordumuzda zabitanın, 
kumandanların kendilerine verilen vazifeyi ifada gösterdiği tehalükü ve hiss-i namusu 
göstermek isterim”. 2. Ordu cephesinde ise, 61. Tümen Kazuçuran Tepe’sini, 17. 
Tümen de Kırantepe-Dedesivrisi bölgelerini ele geçirmişti115. Saat 14.00’ten sonra 
Yunan kuvvetlerinin karma karışık bir surette, Afyonkarahisar ve Sinanpaşa Ovası’na 
döküldükleri görülmüştü. Taarruzun ikinci günü, hava kararmak üzereyken 4. Kolordu 
düşmanı takip ettikten sonra Afyonkarahisar batısında konaklamıştı. 8. Tümen; saat 
16.00’dan itibaren cephesinden çekilen düşmanı, 189. Alay ile Hacılar Tepesi’nin 
kuzeybatısındaki vadiden, 131. Alay ve bunu takiben 135. Alay ile Tarassud Tepe-
Deper, üzerinden daha önce takibe koyulmuştu. Ayrıca Hücum Taburu ile 
Afyonkarahisar-Şuhut şosesi üzerinden, Mürettep Süvari Alayı ile yine bu şoseden 
takibe koyulmuş ve saat 17.30’da 189. Alayın bir taburu Afyonkarahisar’a 
girmişti116. Bu müfreze, şehrin kuzey çıkışında Erkmen doğu yamaçlarında artçı 
olarak bırakılan bir Efzun Alayı’na taarruz ederek bu alayı Hamamlar istikâmetinde 
geri sürmüştü. Mürettep Süvari Alayı, verilen emre rağmen Afyonkarahisar’a 
piyadeden sonra girmişti. 8. Tümenin diğer kuvvetleri de takibe devam ederek 
Afyonkarahisar’a varmışlar; şehrin kuzey ve batı çıkışlarında gereken emniyet 
düzenlemesini alarak, geceyi İzmir ve İstanbul İstasyonları arasında geçirmişlerdi117. 
O günün kahramanlarından Hasan Hüsnü Afyonkarahisar’ın kurtuluşunu şu şekilde 
tasvir etmektedir: “Semaya yükselen kızıl ateş henüz sükun bulmayan asabımızı 
yeniden germişti. Ne olursa olsun, şiddetli intikam hissi emir ve kumandayı unutturdu. 
Derhal harekete geçtik: Ziya Bey Müfrezesi Hark üstünden, mütebaki kuvvetle de ben 
Örenbağ yoluyla kasabaya doğru ilerlemeye başladık. O sırada süvari ve hücum 
taburumuz, diğer alaylar muntazaman Süğlün, Deper istikâmet-i umumiyesinde 
ilerliyorlardı. Aygırhane üzerindeydim. Halk, bendi yıkılmış dolgun bir sel gibi kadın 
erkek çoluk çocuk önde sancak, meserret yaşları dökerek askerleri kucaklayıp 
sarılıyorlar. Ayran ve şerbet dağıtıyorlar. Hıçkırıklarla ağlayarak düşmanın zulüm ve 
işkencelerini sayıp döküyorlar. Biz de ağlıyoruz. Zorlukla coşkunluğu durduruyoruz. 
Halk arkamdan koşuyor. Yunan kaçaklarının yolları üzerinde yedi sekiz yaşındaki 
yavrular bile benimle ilerliyorlar. Mecidiye Mahallesi’ne yaklaştık. Taşpınar’ın berrak 
ve saf suyunu bir türlü bırakmak istemeyen çakallar, Taşlıdere’de Ziya Bey 
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Müfrezesi’ne karşı tutunmak istediler. Müfreze derhal hücuma kalktı. Biz de yan 
ateşlerimizle düşmanı döğüyoruz. Düşman birçok maktul vererek Kızılburun 
istikâmetinde perişan, kaçmaya başladı. Kireçhane üzerinden inen müfrezem, İzmir 
İstasyonu’nu henüz kundaklayıp kaçmak isteyen hainlerin cezasını verdi. Artık akşam 
iyice yaklaşmıştı. Lazım gelen emniyet tertibatını aldık. Arkadan gelen fırkamızın 
189. Alayı’nın 1. Taburu, bulunduğum mevkii işgal etti. Ben de alayıma iltihak ettim. 
Artık akrabamı görmek üzere bir saat izin alıyorum. Garip tesadüf… O gün Yunan 
devriyesinin cebren hazırlattığı tavuğu ben yiyorum.” Afyonkarahisarlılar sevinçten 
çılgına dönmüşlerdi. Ağlayanlar, hıçkıranlar, askerlerin boynuna sarılanlar pek çoktu. 
İhtiyar kadınların askerlere su vermek için gösterdikleri heyecan ile kazanlarını etli 
pilavla doldurarak yolun kenarına sıralanan ve ikramda bulunmak isteyenlerin hali ise 
gerçekten görülmeye değer bir manzaraydı. Toz, toprak ve ter içinde şehre giren 
askerler, bir yandan halkın sevgi gösterilerine katılırken bir yandan da Yunanlılar 
tarafından ateşlenmiş olan binaları söndürüyorlardı. (Yağcı ve Uğur, 2019: 43-46) 
Kabaklı’ya göre; “Ağustos ayı büyük milli hasatlar gibi, bilhassa zaferler ayıdır. 
Anadolu fethi destanı Malazgirt ve Anadolu kurtuluşu destanı Kocatepe’ler 26-30 
Ağustos’larda bu ayın başlara taç olan zaferleridir” (1973: 4).   
Türk milleti tarihi boyunca birçok zafer kazanmıştır. Bu zaferler arasında,  26 

Ağustos’ta Afyon’da başlayıp 9 Eylül’de İzmir’de biten Büyük Taarruz ’un yeri ve önemi bir 
başkadır. Kitaplar okumak, belgeseller seyretmek elbette önemlidir. Ama Afyonkarahisar’a 
gelip, Kocatepe’ye çıkıldığında bu mücadelenin ruhu, büyüklüğü, çekilen çileler, edilen 
fedakârlıklar, Atatürk’ün dehası ve askerlerimizin başarısı ancak savaşın coğrafyası 
görüldüğünde daha net ve açık olarak  anlaşılmaktadır.  
 
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm azizi şehitlerimiz ve gazilerimiz için sanat ve 
bilim insanları olarak ne yapılsa azdır.  
 
Yaşanılanların hafızalardan silinmemesi, akıllardan çıkarılmaması, genç nesillere aktarılması 
sürecinde kültür, sanat ve müziğin tüm işlevlerini yerine gelmesi önemlidir.  
 
“Bu büyük askerî zaferi, iç ve dış siyasi zaferler izlemi Mustafa Kemal Paşa’nın ortaya 
koyduğu "saygın ve onurlu bir millet olarak yaşamayı› hedefleyen temel ilkeleri" 
çerçevesinde modern Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Ebedi Başkomutan Mustafa 
Kemal Paşa, 30 Ağustos 1924’te cumhurbaşkanı› sıfatıyla katıldığı Çalköy-Zafertepe’de 
düzenlenen törenlerde yaptığı tarihi konuşmasında; "Hiç şüphe edilmemelidir ki, yeni Türk 
devletinin, genç Türk Cumhuriyeti’nin temeli burada atıldı.  Ebedi hayat› burada taçlandırıldı. 
Bu sahada akan Türk kanlar›, bu semada sinmiş olan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin 
ebedi muhafızlarıdır”  demekle Türk tarihinin akışı içindeki bu muazzam olay› ve onun nihai 
sonuçlarını kendi ifadeleriyle veciz bir şekilde dile getirmiştir.” (Türkmen, 2010: 143) 
 

Mehmet Sarı Kocatepe’yi şu dizelerle anlatır. (2010: 305)  
Kocatepe vatan, Kocatepe nâmus, Kocatepe topraktır;  
Kocatepe sevdâ, Kocatepe tutku, Kocatepe bayraktır. 
Kocatepe nişan, Kocatepe şeref, Kocatepe bir ündür;  
Kocatepe muştu, Kocatepe sevinç, Kocatepe düğündür. 
Kocatepe asker, Kocatepe hem er, Kocatepe neferdir;  
Kocatepe umut, Kocatepe azim, Kocatepe zaferdir. 
Kocatepe güneş, Kocatepe yıldız Kocatepe hilâldir; 
Kocatepe millet, Kocatepe ulus, Kocatepe Kemâl'dir.  
Kocatepe dirlik, Kocatepe birlik, Kocatepe ir’liktir;  
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Kocatepe ufuk, Kocatepe bakış Kocatepe özgürlüktür.    
 
ÇALIŞMADA METODOLOJİ 
Sönmez; kayıt altına alınan her unsur üzerinde bilimsel çalışmalar yapılabileceğini söyler.  
“Ahlak, inanç, düşünce, sanat gibi gerçeklik alanında söylenenler, ileri sürülenler kitaplarda, 
dergilerde, gazetelerde, kasetlerde, bantlarda, disketlerde, tablolarda, heykellerde vb. yazılı ve 
kayıtlı olduklarından bunların üzerinde inceleme ve araştırma yapmak ta bilimin kapsamı 
içindedir. Bir kez kayıta geçmişse, bu kayıtlarda somut gerçek olarak kabul edilebilir ve 
üzerinde her türlü araştırma ve inceleme yapılabilir” (2010: 23-24).   
 
Çalışmada; Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi Genel Kurul 
Toplantısı ve Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümüne Yönelik Proje Önerileri Çalıştayı 
öncesinde ve sürecinde sunulan ve kayıt altına alınan projeler konu edinilmiştir.  
 
Karasar’a göre bilimin temel işlevleri anlama, açıklama ve kontrol’dür. Anlama işlevi;  
bilimin “nedir” sorusunu cevaplama girişimidir. (2016: 20-25). Çalışmada önerilen proje 
önerilerinin neler olduğu üzerinde durulmuştur.  
 
Nitel, betimsel ve içerik analizi tekniklerinin kullanıldığı çalışmanın; Büyük Taarruzun 100. 
Yılına yönelik hazırlıklara destek olacağı, 30 Ağustos ve Zafer temalı araştırmalarda bulunan 
ilgili kişi ve kurumlara kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir.  

 
ÜNİVERSİTELERARASI KURUL (ÜAK) SANAT DALLARI EĞİTİM KONSEYİ GENEL 
KURUL TOPLANTISI VE BÜYÜK TAARRUZ’UN 100. YIL DÖNÜMÜNE YÖNELİK 
PROJE ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 
 
10-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valisi Sayın Mustafa TUTULMAZ’ın 
himayelerinde ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde “Üniversitelerarası Kurul 
(ÜAK)  Başkanlığı Sanat Dalları Eğitim Konseyi Genel Kurul Toplantısı” gerçekleştirilmiş; 
toplantı açılışına yönelik bilgiler üniversitesinin basın ve halkla ilişkiler birimince şu 
ifadelerle duyurulmuştur.  
Afyon Kocatepe Üniversitesi, İbrahim Küçükkurt Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış 
programına Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karakaş, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, ÜAK Sanat 
Dalları Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Turan Sağer, AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Şuayıp Özdemir, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekan V. Prof. Dr. Selçuk Akçay, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, Devlet Konservatuvarı Müdürü 
Prof. Dr. Uğur Türkmen ile birlikte 53 farklı ilden gelen sanat eğitimi veren Fakülte dekanları 
ile Devlet Konservatuvarı Müdürleri katıldı. 
 
AKÜ Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları Doç. Natık Rızazade, Doç. Berna Özkut, Dr. 
Öğr. Üyesi Yavuz Tutuş ile öğretim görevlileri Suat Toydemir, Tuğba Barutçu, Osman Fethi 
Ark ve Özgün Coşkuner’in hazırladığı müzik dinletisi ile başlayan programda, AKÜ tanıtım 
filmi ile Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü Arş. Gör. Hakan Yılmaz’ın 
hazırladığı “An ve An Kocatepe” isimli belgeselin gösterimi gerçekleştirildi. 
 
Etkinliğin açış konuşmasını yapan ÜAK Sanat Dalları Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Turan Sağer, Kurtuluş Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un başladığı ve mücadelenin 
sonlandırıldığı bir şehirde bulunmanın ve Büyük Taarruz’un 100. yılını sanatla kutlamanın 
kendisi için büyük şeref olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sağer şöyle konuştu: “Bugün burada 
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hem kendi sanat alanımızın sorunlarını tartışmak hem de 100. yılda hangi projelerle şehre 
katkı verebileceğimizi öğrenmek için toplanmış bulunuyoruz. İki günlük çalışma umarım 
verimli geçer. Mustafa Kemal Atatürk, 25 Ağustos 1922’de İsmet Paşa ve Fevzi Paşa ile 
beraber toplanıp ‘savaşı nasıl kazanabiliriz?’ diye toplantı yaptıysa ve savaş kazanıldıysa, 
umarım bundan birkaç yıl sonra da şu konuşulur; ÜAK Sanat Konseyi Afyonkarahisar’da 
toplandı ve ülkenin sanat eğitimi için yenilikler yaparak, sorunlarını çözen bir toplantı yaptı. 
Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” 
 
AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise konuşmasının öncesinde Barış Pınarı Harekâtı 
ile ilgili mesajlar verdi. Karakaş, “Bütün emperyalist baskılara rağmen, ülkemizde ve 
bölgemizde barışı, huzuru ve istikrarı sağlama adına Barış Pınarı Harekâtı adıyla başlatılan bu 
harekâtta ordumuza muvaffakiyetler diliyorum, Rabbim yar ve yardımcıları olsun” dedi. 
AKÜ’de sanat alanında öğrenci merkezli, kalite odaklı ve nitelikli bir eğitim verme gayreti 
içerisinde olduklarını kaydeden Karakaş, konuşmasına şöyle devam etti: “GSF’de İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı, Resim ile Sinema ve Televizyon Bölümleri; Devlet Konservatuvarı çatısı 
altında da Müzik, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Sahne Sanatları Bölümlerimiz 
hali hazırda 1.126 öğrencisi ve 98 öğretim elemanı ile eğitim faaliyetlerini sürdürmekteler. 
Lisansüstü eğitim bakımından ise Sanat ve Tasarım ile Müzik Ana Sanat Dallarında iki ayrı 
yüksek lisans, müzik alanında ise bir adet sanatta yeterlilik programına sahibiz. Gerek GSF 
gerekse de Devlet Konservatuvarı, öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarının ulusal ve 
uluslararası düzeyde elde ettikleri başarılarla ve gerçekleştirdikleri faaliyetler ile her daim öne 
çıkan ve gurur kaynağımız olan akademik birimlerimiz olarak dikkat çekmektedirler. Bu 
açıdan bizler de dışa yansıyan yüzümüz olarak gördüğümüz bu birimlerimize her anlamda 
destek olmaya çalışıyoruz.” Toplantının bir diğer önemli hususunun da çalıştay olduğunu 
belirten Karakaş, “Toplantı kapsamında Üniversitemizin adını aldığı Kocatepe’nin, Milli 
Mücadele’nin kazanıldığı bu toprakların çok sayıda etkinlik ile yâd edileceği Büyük 
Taarruz’un yıl dönümü olan 2022 yılına yönelik sanatsal proje önerilerinin tartışmaya 
açılacak olması da ilimiz açısından oldukça önemli. Bu anlamda Sayın Valimizin büyük 
desteğini aldık. Bu anlamda, toplantıya katılacak olan ve çalıştaya görüşleri ile destek verecek 
olan, önemli çıktıları olacağını düşündüğümüz etkinliğin verimli geçmesini diliyorum” diye 
konuştu. 
 
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise Afyonkarahisar’ın termalin, mermerin, lezzetin 
ve zaferin merkezi olarak tanımlandığını belirtti. Zaferin kolay kazanılmadığını insanlara 
anlatmak gerektiğini vurgulayan Tutulmaz, bunun için sanatın en doğru yöntem olduğunun 
altını çizdi. Tutulmaz şunları kaydetti: “Biz, ilimizin tanıtımında Cumhuriyetin kazanıldığı 
topraklar olduğunu söylüyoruz. Biraz önce izlediğimiz Kocatepe belgeselinde gördüğümüz 
üzere, çok zor şartlarda bu topraklar kazanıldı ve tekrar kalıcı olarak Türk yurdu haline 
getirildi. Ancak bu kolay olmadı. Bunun kolay olmadığını şimdiki gençlere ve 
vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor. Bunu şimdiye kadar anlatırken, sözlü anlatımın 
insanlardaki etkisinin çok fazla olmadığını gördük. Bu yüzden bunu sanatla anlatmamız 
gerekiyor. Önümüzde 3 yıllık bir süreç var. Bu süreçte 100. yılında bu zaferi kutlamamız 
gerekiyor. Bugüne kadar bizim idari yapımızın da sonucu ya da insanımızın meseleye bakışı 
açısından, son zamana kadar bir şey yapılmaz ve son anda da hızlı bir şekilde çalışmalara 
başlanır ve etkinlikler yapılmaya çalışılır. Bizler burada farklı bir bakış açısı koymaya 
çalıştık. Önümüzde 3 yıl var. Biz bu 3 yıllık süreçte, sanatla beraber bu zaferi nasıl 
vatandaşımıza anlatabiliriz, bunun değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Uğur Türkmen 
hocamızla, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımızla bu konuyu konuştuk ve onun önerisiyle bu 
etkinlikte siz değerli hocalarımızın katkıları ile hem ilimizin hem de ülkemizin tanıtımına, 
kazandığımızın zaferlerin toplumumuza ve gençlerimize daha iyi anlatabilmesine önemli 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



vesile olabilecek çalışmaların yapılmasını arzuluyoruz. Bunda muhakkak sizlerin yıllardan 
beri edindiğiniz tecrübeleriniz, birikimleriniz, sanatla olan yaşantınız bize büyük bir katkı 
sağlayacaktır.” (www.haber.aku.edu.tr, Erişim: 15.08.2020)   
 
Çalıştaya ülke genelindeki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Dekanları ile 
konservatuvar müdürleri katılmış, toplantının en önemli gündem maddesi 2022’de 
gerçekleştirilecek “Büyük Taarruz ’un 100. Yıldönümüne Yönelik Proje Önerilerinin 
Alınması” olarak belirlenmiştir. 
 
Çalıştay öncesi tüm katılımcılara proje öneri formları gönderilmiştir. 
Konservatuvar Müzik ve Sahne Sanatları Alanı proje öneri formunda; 

 
Atölye Çalışmaları 
Eser/Beste Siparişleri 
Halk Oyunları 
Konferans ve Söyleşiler  
Konserler 
Müzikal  
Resital ve Dinletiler 
Yarışmalar vb. proje önerileri istenmiştir. 

 
Güzel Sanatlar Alanı proje öneri formunda;  

Atölye Çalışmaları  
Bileşik Sanatlar 
Çizgi Film ve Animasyon 
Endüstri Ürünleri Tasarımı 
Enstalasyon 
Eser Siparişleri  
Fotoğraf 
Geleneksel El Sanatları 
Görsel İletişim Tasarımı 
Grafik Tasarım 
Heykel 
İç Mimarlık 
Moda ve Tekstil Tasarımları 
Plastik Sanatlar 
Resim 
Restorasyon 
Sahne Dekorları ve Kostüm 
Sanat Yönetimi 
Seramik ve Cam 
Sergiler 
Sinema ve Televizyon 
Yarışmalar yer almıştır 

 
Her iki alanda da istenilen proje önerilerinde şu detaylara dikkat edilmesi istenmiştir. 
  Proje Adı  

Proje Sahibi  
Hedef Kitlesi  
Konusu   
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Amacı   
Önemi   
Süresi   
Planlanan Tarih  
Tahmini Bütçe  

 
Çalıştayda özel olarak 10. Salonda “2022 yılında yapılacak olan Afyonkarahisar’ın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarına yönelik proje önerileri” komisyonu 
toplanmıştır.  Komisyona, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı sayın 
Prof. Dr. Levent Mercin başkanlık yapmıştır. 
  
Komisyona katılanların listesi aşağıda verilmiştir. 
 
  Prof. Dr. Uğur Türkmen-Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Ahmet Dalkıran – Selçuk Üniversitesi  
Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa – Araş. Gör. Elçin Akçora As - Ege Üniversitesi  
Prof. Dr. Banu H. Gürcüm - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi   
Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin -  Altınbaş Üniversitesi   
Prof. Dr. Erdem Ünver -  Atılım Üniversitesi  
Prof. Dr. Hüsrev Subaşı – Prof. Dr. Erol Kılıç - Fatih Sultan Mehmet Üni.  
Prof. Dr. İncilay Yurdakul - Uşak Üniversitesi   
Prof. Dr. Melihat Tüzün - Trakya Üniversitesi  
Prof. Dr. Mustafa Bulat - Atatürk Üniversitesi  
Prof. Dr. Zuhal Arda -  Gaziantep Üniversitesi  
Prof. Dr. Nilgün Sazak - Sakarya Üniversitesi  
Doç. Dr. Mustafa Cevat Atalay -  Namık Kemal Üniversitesi   
Doç. Dr. Mustafa Diğler - Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi  
Doç. Dr. Mustafa Uzun -  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Kara - Afyon Kocatepe Üniversitesi  
Doç. Dr. Sadık Tumay - Dokuz Eylül Üniversitesi  
Dr. Öğr. Üyesi Seda Nur Atasoy - Giresun Üniversitesi   
Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yazar – Ondokuz Mayıs Üniversitesi  
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Küpçüoğlu - Beykoz Üniversitesi  
 

Gerek toplantı öncesi gerek toplantı süreci ve sonrasında yaklaşık 50 proje öneri alınmıştır. 
 
Proje İçerikleri ve İki Örnek Proje 
10-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapılan Üniversitelerarası Kurul 
(ÜAK) Sanat Dalları Eğitim Konseyi Genel Kurul Toplantısı ve Büyük Taarruz’un 100. Yıl 
Dönümüne Yönelik Proje Önerileri Çalıştayında toplam 48 proje önerisi sunulmuştur. Bu 
projeler, akademik (sempozyum, panel, çalıştay vb.) ve sanatsal etkinlikleri (sergi, belgesel, 
performans vb.) içermektedir. Müzik alanında; yarışmalar, korolor şenliği, konserler, müzikal, 
CD’ler oluşturulması (kahramanlık  türküleri vb.) gibi projeler sunulmuştur. Tiyatro ve dans 
alanında; oratoryo, dans tiyatrosu, zeybek festivali projeleri teklif edilmiştir.  Sinema ve video 
çalışmaları ise; interaktif belgesel ve mobil aplikasyon, karekod uygulamalı çekimler, 
animasyon film şeklindedir. Grafik, workshop çalışmaları, ekslibris çalışmaları ve yarışması 
sunulmuştur. Karma sergilerin (resim, fotoğraf, seramik, minyatür vb.) düzenlenmesi önerisi 
getirilmiştir. Ayrıca sanat çalıştayı ve sergisi, il milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği halinde 
çocuklara yönelik olarak yapılacak çalıştay yer almaktadır. Özgün baskıresim sergisi ile 
monobaskı atölye çalışması öneri olarak getirilmiştir. Restarosyon, duvar çalışmaları, gezici 
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galeri konularında projeler verilmiştir. Ambalaj ve etiket tasarımları, sanal müze 
oluşturulması, döneme ait kıyafetlerle bir defilenin düzenlenmesi teklif edilmiştir. Edebiyat 
alanında; Milli Mücadele Dönemi mektupların incelemesine yönelik olarak atölye 
çalışmalarının yapılması sunulmuştur. Anı para tasarımı, resimli şehir haritalarının yapılması, 
taş yontu sempozyumu ve kültürel miras sergisi proje olarak sunulan diğer çalışmalardır.  
 

2022 / 100. YIL 
Proje Öneri Formu 

Konservatuvar, Müzik ve Sahne Sanatları Alanı 
Proje Adı: Sanatla Gelen Huzur / Türk Sanat Müziği Korosu 
Proje Sahibi: Doç. Çağhan ADAR 
Hedef Kitlesi: Huzurevi sakinleri 
Konusu: Hayatlarının son dönemlerinde birçoğu aileleri tarafından terk edilmiş ya da 

çok az ziyaret edilen ve huzurevinde yaşayan yaşlılarımızın, bu günlerini biraz da sanat ile 
uğraşarak daha güzel ve aktif geçirmeleri. 

Amacı: Huzurevinde yaşayan yaşlılarımızı daha sosyal hale getirip hayata bağlamak 
ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak, bu kapsamda huzurevinde kurulacak olan bir Türk 
Sanat müziği korosu ile 3 yıl süre ile çalışıp her yılsonunda bir konser gerçekleştirmek 
amaçlanmaktadır. 

Önemi: Yalnız yaşan bu kişilerin hayata tutunmalarını sağlamak açısından önemlidir. 
Süresi:  
2019 (Ekim) /2020 (Mayıs) 
2020 (Ekim) / 2021  (Mayıs) 
2021 (Ekim) / 2022  (Mayıs) 
Planlanan Tarih: Her dönem başı olarak ekim ayında çalışmalara başlayıp, dönemi 

Mayıs ayında gerçekleştirecekleri bir konser ile sonlandırmak. Bu kapsamda 3 konser vermek.  
Tahmini Bütçe: 
Her dönem için (Ekim-Mayıs) 8 aylık süreç; 
Çalıştırıcı: Aylık 2.000 TL 
Koroya çalışma dönemince eşlik edecek 2 sanatçı: Aylık 500 x 2= 1.000 TL 
Dönem sonunda yapılacak konser için gerekli olan ses sistemi ve konserde çalacak 

sanatçılar için tahmini bütçe: 5.000 TL 
Bir dönem sonunda tahmini bütçe: 29.000 TL 

 
Sakarya Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı Proje Önerisi 
“Bu Topraklar İçin 1922 ” 

Dans Tiyatrosu  Sunum Raporu 
“Bu Topaklar İçin” adlı halk dansları gösterisi, Sakarya Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü akademik kadroları ve öğrencilerinin Nevi Dans 
Sahne Sanatları Topluluğu olarak sergiledikleri gösterinin adıdır. Afyonkarahisar’ ın düşman 
işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına özel olarak hazırlanan, Kocatepe-Dumlupınar 
arasında 26-30 Ağustos 1922 günlerinde “Büyük Taarruz Harekâtı”mızla daha büyük bir 
darbe yiyerek yurdumuzdan kovulan Yunan kuvvetleri ile olan savaşın tarihi bir bakışla 
anlatıldığı, dans müzik ve video animasyonun birbirlerini tamamlayıcı unsur olarak yardım 
ettiği bir gösterimdir. “Bu Topraklar İçin 1922”  2022 (100. yıl ) yılında başta Afyonkarahisar 
olmak üzere tüm yurtta belleklerin yeniden inşası bağlamında önemli bir misyonu 
üstlenmiştir.  
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“Bu Topraklar İçin” adlı gösteri dört sahneden oluşmaktadır. Çalışmanın dört sahnesinde, 
dans ve müziğin video dekorla kurduğu tamamlayıcılık bulunmaktadır.  
Birinci sahnede, Osmanlı İmparatorluğunu 1. Dünya savaşına sürükleyen sebepler, işgal 
kuvvetlerinin Çanakkale cephesi hazırlıkları Kocatepe-Dumlupınar arasında 26-30 Ağustos 
1922 günlerinde “Büyük Taarruz Harekâtı”mızla Anadolu halkının cepheye uğurlanmaları 
konu edilmektedir.  Yunan askerlerinin savaş hazırlıkları “Geleneksel Yunan Dansı” ile 
Türklerin cepheye uğurlanmaları Afyon, Kütahya, Siirt, Trakya, Giresun yöresi Halk dansları 
ile tasvir edilerek video animasyonla sağlanan tarihi kronolojik anlatım, anlatıcının dış sesi ile 
dansa geçiş için bağlayıcı bir unsur olarak kullanılmıştır. Bu sahnede Afyon, Kütahya, Siirt, 
Kırklareli ve Giresun’dan asker uğurlamaları, yöre oyunlarının geleneksel formlarıyla ve 
döneme uygun müzikal unsurlarla gösterilmiştir. Afyon yöresinden Afyon Zeybeği, Serenler 
Zeybeği, Galbırı” ve “Hezin Hezin oyunları, Kütahya yöresinden “Yoğurdum”, “Çömüdüm” 
“Ferace” ve “Mustafam” dansları, Siirt yöresinden “Segavi”, “Xelef”, “Bablekan”, “Govend” 
“Girani” dansları, Kırklareli yöresinden  “Zigoş” “Beylerbeyi” “Kabadayı” dansları, Giresun 
yöresinden “Giresun karşılaması” ile Giresun erkek horonları kullanılmıştır. 
 
İkinci sahnede, cepheye giden askerlerin eğitimi, düşmana ilk kurşunun, bir Afyonkarahisar’lı 
Komutan olan Ali Çetinkaya tarafından atılmış olması (28-29 Mayıs 1919 172.Alay 
Komutanı Ayvalık) anlatıcının nondiegetik ses olarak -yani dış ses olarak- protagonistin yani 
ana karakterin gözünden öyküyü aktarması diegetik bir biçim ile  gerçekleşmektedir. 
Cephedeki Türk askerlerinin savaş öncesi hazırlıkları ve askeri eğitimleri, Yunan askerlerinin 
eğitim ve hazırlıkları koreografik bir bakışla tasvir edilmiştir.  
 
Üçüncü sahnede, savaş öncesi cepheler arası mesafenin 8 metreye kadar düşmesi, ölümün 
(Azrail’in) iki cephe arasında kol gezmesi, Yunan askerleri ve Türk askerlerinin savaşmaları 
ve koyun koyuna ölmeleri, koreografın doğaçlama tekniğiyle elde ettiği hareketlerden yola 
çıkarak oluşturulmuştur. Savaş anının tasvir edildiği üçüncü sahnede, videoda savaş ortamını 
yansıtan görüntüler ve sesler kullanılmıştır. Patlama efektleri, silah sesleri, ekrandaki görüntü 
ile birleştirilerek sahne gerçekliği arttırılmıştır. Sahne ışıkları karartılmış, strop ışık 
kullanılarak, bu teknik sayesinde, sahnedeki hareketler, slow-motion olarak izleyiciye 
aksettirilmiştir. Azrail dansı özgün bir dans koreografisi ve video animasyonun ortaklığı ile 
sağlanmıştır. 
 
Dördüncü sahnede şehitlerin dirilmeleri, video dekorda filmik malzemenin (cepheye giden 
askerlerin ailelerinden ayrılma görüntüleri) tamamlayıcılığıyla, seyirciye bağlantı kurabilmesi 
olanağı sağlanarak, izleyicinin belleğinin bu tekrarlama pratiği ile yeniden inşa edilmesi 
hedeflenmiştir. 

Tarih: 26.08. 2022 
Yer: Afyonkarahisar Kent Meydanı 
Süre: 80 Dakika 
Genel Sanat yönetmeni / Koreograf: Doç.  Kerem Cenk YILMAZ 
Senaryo - Dans Yönetmeni: Dr. Öğr. Üyesi Umut ERDOĞAN 
Dans Eğitmeni: Dr. Öğr. Üyesi Dilek CANTEKİN ELYAĞUTU 
Performans Sanatçısı: Öğr. Gör. Yiğit Hakan ÜNLÜ 
Tahmini Bütçe: 100.000 TL 
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ÖNERİLER 
1. Tasarımlar 

1.1. 100. Yıl Logo 
1.2. 100. Yıl Anısına Pul Tasarımları 
1.3. 100. Yıl Anısına Hatıra Para 
1.4. 100. Yıl Anısına Rozet 
1.5. 100. Yıl Jenerik 
1.6. 100 Yıl Marşı (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi – Doç. Dr. Mustafa Uzun) 
1.7. Tanıtım Filmi 
1.8. Web Sayfası ve etkinlik mail adresi. Sosyal Medya Hesapları.  
1.9. Etiket tasarımları (Bu etiketler yöresel ürün ambalajlarında yıl boyunca 

kullanılabilir, Ege Üniversitesi – Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa) 
 

2. Yüzüncü Yıl Sanat Kültür Ödülleri 
2.1. Bilim Alanında 100 Plaket 
2.2. Sanat Alanında 100 Plaket 
2.3. Spor Alanında 100 Plaket 

 
3. Sergiler 

3.1. Kocatepe’de Sanat Buluşması 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2012 yılına 
düzenlediği ve Türk sanatçılarının önemli temsilcilerinin eserlerinin yer aldığı bir 
sergi olup “100.YILDA 100 SANAYÇI YÜZ ESER” konseptiyle tekrarlanabilir. 

3.2. Yapıtlarla Milli Mücadele / İnkılap Sergisi 
İnkılap sergileri Cumhuriyet’in 10. Yılında açılan sergi olup 1936 yılına kadar 
sürdürülmüştür. Bu sergilerin genel konusu Milli Mücadele’dir. Bu sergide yer alan 
eserlerden çoğu Ankara Devlet Resim Heykel Müzesinde yer almaktadır. Girişimlerle 
İnkılap Sergilerinde yer alan bu eserler Afyon’da sergilenebilir. 

3.3. Büyük Sergi 
Kent içine sosyal mekânlara da yayılması planlanacak sergi daha sonraki yıllarda 
Afyonkarahisar sanat Bienalinin temellerini oluşturabilir. 

3.4. Fotoğraflarla Büyük Taarruz 
Büyük taarruz döneminin yeniden basım fotoğrafları sergisi. Sergi ile birlikte metin 
ve pankartlar kullanılabilir. 

3.5. Milli Mücadelenin Kahramanları (Portre sergisi) 
3.6. İç ve Dış Basında Kocatepe Yılları / Belgelerle Kocatepe 

Milli Mücadele yıllarında iç ve dış basında çıkan haber ve görsel dokümansergisi. 
3.7. Kocatepe ve Türk Gençliği /Kocatepe’de Genç Sanat 

Genç sanatçıların (Üniversite öğrencileri) buluştuğu Büyük Sergi. 
3.8. İstiklal Yolu / Sanat Tır Projesi 

Galeri haline dönüştürülen bir tırın Kastamonu’dan İzmir’e yolculuğu. 
3.9. Kadın Sanatçılarımızın Fırçasından Kurtuluş Savaşı’nda Türk Kadını / Kadın 

Kahramanlar 
 

4. Yarışmalı/Jürili Sergiler (100. Yıl 100 Ödül) 
4.1. Büyük Taarruz 100. Yıl Etkinlikleri Afiş Yarışması ve Sergisi 
4.2. Milli Mücadele Konulu Jürili Resim Yarışması ve Sergisi (3 Başarı Ödülü, 3 

Mansiyon Toplam 6 Ödül) 
4.3. Milli Mücadele Konulu Jürili Üniversite Öğrencileri Arası Resim Yarışması ve 

Sergisi 
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4.4. Milli Mücadele Konulu Jürili Gençler ve Çocuklar Arası Resim / Kompozisyon 
Yarışması ve Sergisi 

4.5. Milli Mücadele Konulu Jürili Obje Tasarım Yarışması ve Sergisi 
4.6.  “Kurtuluş Yolu” Temalı Fotoğraf Yarışması ve Sergisi 
4.7. Milli Mücadele Konulu Exlibris Sergisi (Eklibris Derneğiyle Ortak 

Düzenlenebilir)………… 
4.8. Milli Mücadele Temalı Özgün Baskı Resim Sergisi  

(“Bas Buluş 2022” isimli Özgün Baskıresim Sergisi: Türkiye’de Özgün Baskıresim 
alanında üreten ve eğitim veren sanatçıların “Özgürlük ve Barış” konulu eserlerinin 
bir araya getirilerek sanatseverlere sunulması, Trakya Üniversitesi – Prof. Dr. 
Melihat Tüzün)  
Yarışmalı/jürili sergiler kapsamında edebiyat, müzik ve sinema, Belgesel, 
vb.alanlarında da yarışmalar düzenlenebilir. 

 
5. Büyük Taarruzun 100.Yıl Anısına İnternet / Web Sanatı Etkinlikleri 
 
6. 100.Yılınında Kocatepe’de Sanat (Sempozyum-Çalıştay-Festival-Şölen) 

6.1. Kocatepe Mermer Heykel Sempozyumu (Milli Mücadele Temalı) 
(I. Ulusal / Uluslararası Afyonkarahisar’ın Kurtuluşunun (Milli Mücadelenin) 100. 
Yıl Anısına Afyon Kocatepe Üniversitesi Taş Yontu Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi 
- Prof. Dr. Mustafa Bulat) 

6.2. Kocatepe Resim Çalıştayı (Milli Mücadele Temalı) 
“Kurtuluşun 100. Yılında 100 Sanatçı 100 Sanat Eseri” (Afyonkarahisar’ın 
kurtuluşunun 100. Yılında Afyonkarahisar’ın kurtuluşunda yer almış önemli kişilerin 
yaptığı katkılar çerçevesinde tanıtılması amacıyla Türkiye’nin farklı illerinden 100 
sanatçı ile 100. Yıl 100 Sanat Eseri kapsamında Atölye çalışması yapılması ve özgün 
sanatsal çalışmaların sergisi) (Kırıkkale Üniversitesi – Güzel Sanatlar Fakültesi 
Önerisi) 

6.3. Kocatepe Atölye Çalışmaları,Yıl boyunca sanatçı ve gençlerin buluşmasına yönelik 
yapılan atölye çalışmalarında üretilen çalışmalar (Özgün Baskı / Resim) sergilerle 
izleyici ile buluşturulabilir. 
(“Kurtuluş” Monobaskı Atölye Çalışması (Çocukların mono baskı tekniği ile 
buluşturulması, Trakya Üniversitesi – Prof. Dr. Melihat Tüzün) 

6.4. 100. Yıl Anısına Uçurtma Şöleni 
 

7. Gösterimler 
7.1. Temsili Askeri Harekât (26 Ağustos) 
7.2. Milli Mücadele ve Atatürk Konulu Belgesel Haftası 
7.3. Milli Mücadele ve Atatürk Konulu Sinema Günleri (Kurtuluş - 1994), (Cumhuriyet - 

1998), (Sarı Zeybek - 1993), (Çanakkale: 1915  -2012), 
7.4. Milli Mücadele ve AtatürkTiyatro Gösterimleri 

(Kuvayi Milliye Destanı Konulu Tiyatro Gösterimleri, Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü.  

7.5. Konserler 
7.5.1. 100. Yıl Konserleri 

7.5.1.1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı “29 Ekim 
Cumhuriyet Konseri”  

7.5.1.2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı “10 Kasım 
Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri” 
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7.5.1.3. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı “19 Mayıs Gençlik 
Konseri” 

7.5.2. Koro / Opera (Yeniden Doğuş Operası - Tevfik Akbaşlı) 
7.5.3. Orotoryo(Aydın Adnan Menderes Üniversitesi – Doç. Dr. Mustafa Uzun) 
7.5.4. Çocuk Koroları 

7.5.4.1. (Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı “23 Nisan Çocuk 
Koroları Şenliği”) 

7.5.5. Milli Mücadele’nin 100. Yılında Kahramanlık Türküleri 
7.5.5.1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı “18 Mart Çanakkale 

ve Kahramanlık Türküleri Konseri” 
7.5.5.2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

“Kahramanlık  Türküleri CD” 
7.5.6. Zafer Müzikali…(Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı “Nazım 

Hikmet Kuva-ı Milliye Destanı Müzikali) 
7.5.7. Milli Mücadele 100. YılOrotoryo 
7.5.8. Mehteran Gösterisi 
7.5.9. Nasır Dede Mevlevi Ayini(Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) 
7.5.10. Afyonkarahisar’lı Yerel Sanatçılar Konserleri 
7.5.11. “Zeybek Festivali” (Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) 
7.5.12. Halk Oyunları Festivali 
7.5.13. Milli Mücadele temalı defineler (Milli Mücadele döneminin yokluğunu 

gösteren kıyafetlerin tasarlanarak moda defilesinin yapılması, Atılım 
Üniversitesi – Prof. Dr. Erdem Ünver)   

7.6. Havai Fişek / Lazer Işık Gösterileri 
7.7. 100. Yıl Zeplin / Balon Etkinlikleri 

 
8. Çevre Etkinlikleri 

8.1. Milli Mücadele / Büyük Taarruz 100 Yıl Anı Ormanı (Büyük Taarruzda Yer Alan 
Türk Askeri Sayısı 207 Bin Civarında Olduğundan 207 Bin Ağaç Dikilmelidir.) 

8.2. Milli Mücadele Kültür Parkı: Bu parkın içerisinde pirinç levhalarla Milli 
Mücadele kalıcı olarak işlenebileceği gibi, Milli Mücadele kahramanlarına ait 
anıtlar yer alabilir. Parkın içerisinde yer alan kare kodlarla bilgi aktarımları 
sağlanabilir. Milli Mücadele temalı Kocatepe Mermer Heykel Sempozyumunda 
üretilen heykellerde bu parkın içine konumlandırılabilir. 
(Dijital teknolojileri ve mobil uygulamaları aktif şekilde kullanan özellikle genç 
nesile yönelik etkileşimin ön planda olduğu dünyada örneklerinin bulunduğu 
Türkiye’de ise sayısının çok az olduğu yenilikçi interaktif belgesel ve mobil 
aplikasyon önerisi, Ege Üniversitesi – Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa) (Afyon 
Kocatepe’den bakıldığında AR uygulamasıyla o zamana ait görüntülerin 
gösterildiği bir uygulamanın yaratılması (Giresun Üniversitesi – Dr. Öğr. Üyesi 
Seda Nur Atasoy) 

8.3. Arazi sanatı – Land Art (Dokuz Eylül Üniversitesi – Doç. Dr. Sadık Tumay) 
Dikilecek bitki –çiçek -Ağaç türleriyle Milli Mücadeleyi anlatan ancak yüksek bir 
yerden bakılınca izlenebilen bir Land art çalışması örneklenebilir. 
 

9. Kamusal Alan Projeleri 
9.1. Büyük Taarruz Şehitler Panosu(Toplam 13476 kayıp) 

Büyük Taarruz Şehitler Panosu,rölyef duvar projesidir. Duvarda, Anadolu’nun 
farklı bölgelerinden 60X60 cm ebatlarında toplanan dikdörtgen 2318 (Büyük 
taarruz şehit sayısı) prizma mermer/kayaçlar (yontma sanatına uygun) üzerine, 
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farklı sanatçıların yaptığı rölyef kabartmalar yer alacaktır. Yapıt 2318 duvar 
panosunun sergilendiği büyük bir anıt duvar olarak kurgulanacaktır. 

9.2. Büyük Taarruz Şehitler Panosu (Toplam 13476 kayıp) 
Büyük Taarruz Şehitler Panosu, seramik pano duvar projesidir. Duvarda, 40X40 
cm ebatlarında farklı sanatçıların konu kapsamında biçimlendirdiği seramik 
panoların bir arada anıt duvar veya anıt yapı olarak kurgulanmasıyla 
oluşturulacaktır. 

9.3. Büyük Taarruz Şehitler Mozaik Pano 
Büyük Taarruz Şehitler Mozaik Pano, duvar resmi projesidir. Anadolu’nun farklı 
bölgelerinden renkli mermer ve kayaçlardan oluşturulan birimlerle Milli 
Mücadele temalı kamusal alanda konumlanacak bir mozaik pano eser 
planlanmaktadır. 

9.4. 100. Yıl Anısı Anıtı 
Bir yarışma ile belirlenecek anıt heykel Milli Mücadele anıtlarının devamını teşkil 
edecektir. 
Milli Mücadele Anıtları:  

Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı (1927 / 5. Anısına) 
Kocatepe Atatürk Anıtı (1932 / 10. yıl Anısına) 
Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği (1972 / 50. Yıl Anısına) 
Dumlupınar Şehitliği (1992 / 70. Yıl Anısına) 
Zafer(Utku) Anıtı (1936) 
Metristepe Zafer Anıtı (Bilecik / 1975) 
Büyük Taarruz Şehitliği ve Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı (6 Ağustos 
1993) 
Duatepe Anıtı (Polatlı / 2000) 
Kartaltepe Mehmetçik Anıtı (Polatlı 2008) 
…… 

9.5. 100 Yıl Anısı Duvar Resmi(Grafiti Kulübü) 
9.6. Kamusal Alan Sergisi 

100. yıl anısına belirlenen 100 eser mağazaların vitrinlerinde 1 ay süresince 
sergilenecektir.“Her vitrin bir sanat yapıtıdır”(Altınbaş Üniversitesi – Prof. Dr. 
Bünyamin Özgültekin) 

 
10. Bilimsel Etkinlikler 

10.1. Sempozyum, Panel, Söyleşi 
10.2. 100. Yılda 100 Buluşma (Bilim ve Sanat İnsanlarımız Gençlerle Buluşuyor.) 

(Üniversite, orta ve ilköğretim öğrencilerine yönelik bilim, kültür sanat alanında 
buluşmalar) 

 
11. Basılı Materyaller /Bilimsel Yayınlar 

11.1. Milli Mücadele Etkinlik Kitapçığı (Metin, Görsel, Etkinlik Takvimini içermeli) 
11.2. Milli Mücadele Etkinlik Broşürü (Etkinlik Takvimini ve Etkinlik Bilgi Özetlerini 

İçerebilir) 
11.3. 100. Yılında Kocatepe / Büyük Taarruzun 100. Yılı (Çok Yazarlı Kitap) 
11.4. Sempozyum Kitabı (Tüm bilimsel etkinliklerde sunulan bildirileri içerebilir) 
11.5. Öğretici Yayınlar 

 
12. Spor Etkinlikleri / Turnuvalar / 100. Yıl Kupası / Zafer Kupası 

12.1. Zafer Yürüyüşü 
12.2. Zafer Koşusu 
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12.3. 100. Yıl Maratonu 
12.4. Zafer anısına pedal (Türkiye Bisiklet Federasyonu) 
12.5. Afyon’dan İzmir’e Türkiye Motosikletçiler Federasyonu Etkinliği 
12.6. 28 Temmuz 1922 Akşehir Ordu Birlikleri Futbol Maçı Anısına, Ordu Birlikleri 

Futbol Karşılaşması 
12.7. Spor Kulüpleri Etkinlikleri 
12.8. Diğer 

12.8.1. Güreş 
12.8.2. Okçuluk 
12.8.3. Boks 
12.8.4. Judo 
12.8.5. Eskrim 
12.8.6.  Jimnastik 
12.8.7. Satranç / Zeka Oyunları 

 
13. Anma Programları 

13.1. Zafer Haftası Anma Programları 
13.2. Kortej Yürüyüşleri 
13.3. Türk Yıldızları (Türk Hava Kuvvetleri Bünyesindeki Yedinci Akrotime) 
13.4. Top Atışları 
13.5. Gezi Programları 

13.5.1. Anıtkabir Gezisi 
13.5.2. Zafer Müzesi Gezisi 
13.5.3. Şuhut Atatürk Evi Ziyareti 
13.5.4. Milli Mücadele Anıtları Gezisi 

 
14. Önemli Gün Ve Haftalarda Yapılan Etkinlikler 

14.1. 1 Eylül Dünya Barış Günü /Yurtta Sulh Cihanda Sulh 
14.2. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü / Yaşlılar Evi Ziyaret 
14.3. 9 Ekim Dünya Posta Günü / Kocatepe Temalı Posta Sanatı 

“Cepheden Mektuplar, Cepheye Mektuplar” isimli resimli mektuplar önerisi – Eski 
mektupların resimlenmesi (Letter Art) (Gaziantep Üniversitesi – Prof. Dr. Zuhal 
Arda) 

14.4. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü / Milli Mücadele ve Türk Kadını 
14.5. 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü, Geleceği Tasarlıyorum Çocuklar Arası Tasarım 

Yarışması 
14.6. 14 Şubat Dünya Öykü Günü, Milli Mücadele Kahramanlık Öyküleri 
14.7. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü / Milli Mücadele kahraman Türk Kadını / Sergi 
14.8. 21 Mart Dünya Şiir Günü / Şiirlerle Kocatepe 

 
15. İçerik Analizleri / Cumhuriyet Kutlamaları 

15.1. Türkiye Cumhuriyeti'nin Onuncu Yıl Kutlamaları 
15.2. Türkiye Cumhuriyeti'nin On Beşinci Yıl Kutlamaları 
15.3. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ellinci Yıl Kutlamaları 

(Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun EllinciYıldönümünün Kutlanması Hakkında 
Kanun / 
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc056/
kanuntbmmc056/kanuntbmmc05601701.pdf) 

15.4. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yetmiş Beşinci Yıl Kutlamaları 
15.5. 19 Mayıs Yüzüncü Yıl Etkinlikleri 
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Diğer Öneriler 
- Yıl boyunca sürecek tüm etkinlikler T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılmalıdır. 
- Büyük Taarruz’un 100. Yıl Kutlamaları için Ege Bölgesi’nde bulunan Valilikler 

(Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir) ve Üniversiteler (Afyon Kocatepe, Kütahya 
Dumlupınar, Uşak, Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri) arasında güç birliği yapılması 
sağlanmalı ve bu konuda işbirliği protokolleri imzalanmalıdır. 

- Büyük Taarruz’un 100. Yıl Kutlamaları ‘Hazırlık Komisyonu’ kurulmalıdır. Kurulacak 
komisyon “Samsun” ili ziyareti yapmalı, 1919 komisyonu ile görüşmelidir. 

- Afyon Kocatepe Üniversitesi başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşlarının yapacağı bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde 100. 
Yıla Özel İbaresi konulmalıdır. 

- Bölge Üniversiteleri, konservatuvarları, güzel sanatlar fakülteleri  ve Güzel Sanatlar 
Liseleri başta olmak üzere tüm paydaşlar ortak etkinlikler planlamalıdır. 

- TRT konserleri olmalıdır. 
- Kültür ve Turizm Bakanlığı Konserleri olmalıdır. 
- Jazz Festivali Özel Yılı olmalıdır. 
- Klasik Müzik Festivali Özel Yılı olmalıdır. 
- Bölge Spor Akademileri ortak çalışmalar yapmalıdır. 
- Bölge Dernek ve Vakıfları ortak etkinlikler yapmalıdır. 
- Bölge Bilim Sanat Merkezleri ortak etkinlikler yapmalıdır. 
- “44. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği” Afyon’da yapılmalıdır. 
- 100. Yılda 100 Gönüllü projesi hayata geçirilmeli maddi destek sağlanmalıdır. 
-  Afyon’un Yüzleri Projesi 100 Afyon Türküsü, 100 Beste, 100 Şiir 100 tarihi Mekân vb.) 

hayata geçirilmelidir. 
- Engellilere yönelik projelere destek verilmelidir (Engelsiz Yüzler, Engelsiz Konserler, 

Engelsiz Sergiler). 
- Dünyaca ünlü sanatçılara (ressam, yazar, besteci vb) 100. Yıl Eser Siparişleri verilmelidir 

(100. Yıl Müzikali, Senfoni, Şiir, Marş, Ağıt, Türkü, Beste) 
- Defileler (Milli Mücadele Dönemini yansıtan) yapılmalıdır. 
- Solo Türk etkinliği yapılmalıdır. 
- Şehit ve gazilerimiz için Mevlit-i Şerif düzenlenmelidir. Ayrıca düzenli olarak Şehit ve 

gazi yakınlarına ziyaretler yapılmalı, onların yaşamlarını anlatan kısa filmler, belgeseller 
çekilmelidir. 

- Ramazan ayına özel etkinlikler yapılmalıdır. 
- Fener Alayı yapılabilir. 
- Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar başta olmak üzere tüm 

paydaşlar etkinliklere dâhil edilmelidir. 
  
KAYNAKÇA  
Çelik, Ş.A. (2011).  Kültür Endüstrisi Üç Yanlış Bir Doğru, Literatür Yayınları, İstanbul. 
Erinç, S. M. (2009). Sanat Sosyolojisine Giriş, Ütopya Yayınevi, Ankara.  
Kabaklı, A., (1973) “Sanatsız Kalan Zaferler”, Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı 20, Cilt 2-

Ağustos, İstanbul. 
Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.  
 
Sarı, M. (2010). “Edebiyatımızda Kocatepe”,  Atatürk ve Büyük Taarruz, Editör: Gürsoy 

Şahin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyonkarahisar 
Sönmez, V. (2010). Bilim Felsefesi, Anı Yayıncılık, Ankara.  
Sun, M., (1969) “Türkiye’nin Kültür-Müzik-Tiyatro Sorunları” Kültür Yayınları, Ankara 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



Sun, M., Katoğlu, M. (1993). Türk Kalarak Çağdaşlaşma Türkiye’nin Kültür Sanat Sorunları, 
Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. 

Türkmen, Z. (2010). “Büyük Taaruz Harekatı” Atatürk ve Büyük Taarruz, Editör: Gürsoy 
Şahin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyonkarahisar.  

Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 
Ankara 

Yağcı, S., Uğur, Y. E. (2019). Afyonkarahisar Tarihi/Ahmet Altıntaş, Afyonkarahisar Kültür 
Sanat ve Müzik Ansiklopedisi Cilt I-Kültür Envanteri, Editörler: Sena Coşkun-Uğur 
Türkmen, Afyonkarahisar Belediyesi Yayınları, Afyonkarahisar.  

YÖK (2006), Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Mevzuatı, Yalın Yayıncılık, 
İstanbul(www.yok.gov.tr) 

 (www.aku.edu.tr)   
(www.haber.aku.edu.tr)   
 
 
EKLER 
 
 

Resim 1. Çalıştay Paydaşları 

 
 
 

Resim 2. Açılış 

 
 
 

 
 

Resim 3. Açılış Konseri 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org

http://www.yok.gov.tr/
http://www.aku.edu.tr/
http://www.haber.aku.edu.tr/


 
 

Resim 4. (Soldan) Prof. Dr. Turan Sager, Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Valisi 
Mustafa Tutulmaz 

 
 

Resim5. Çalıştay Katılımcıları 

 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



BĠR OSMANLI VALĠSĠNĠN 30 AĞUSTOS ZAFERĠ ÜZERĠNE METHĠYESĠ 

EULOGY BY AN OTTOMAN GOVERNOR ON AUGUST 30 
 

Prof. Dr. Muhittin ELĠAÇIK 

Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
ORCID : 0000-0002-5137-3275 

 

 

Özet 

Osmanlı’nın son yılları ile TBMM’nin ilk yılları Anadolu’da iki ayrı hükûmetin, yani İstanbul 

hükûmeti ile TBBM hükûmetinin mevcudiyetine sahne olmuş ve bu süreçte vilayet valileri 

ikiye bölünüp bir kısmı İstanbul hükûmetine, bir kısmı da TBMM hükûmetine bağlı 

bulunmuştur. Böylesine kritik bir süreçte safını belirlemek vali ve bürokratlar açısından 

sıkıntılı olmuş, bir kriz ve ikileme yol açabilmiştir. Ancak, vatanın işgal altında bulunduğu bu 

zorlu süreçte hissî ve şahsî hesapları değil, Millî Mücadeleyi seçenler daha çok olmuştur. 

Üstelik bunların çoğu Osmanlı’nın ileri gelen ricalinden, mesela Sultan II. Abdülhamid’in en 

güvendiği bürokratlardandı. Tabi burada mesele vatan olup, İstanbul hükûmeti de bir kukla 

durumuna düştüğünden aklıselim açısından safını belirlemek hiç de zor olmamıştır. Ama, 

sıkıntılı süreç geçip zafer kazanıldıktan sonra TBMM ve Mustafa Kemal’i kutlayan 

kimselerin bu tavrı da sorgulanabilecek yönler içermektedir. İşte böyle bir bürokrat Millî 

Mücadele’yi yazdığı methiyelerle destekleyen eski bir Osmanlı valisi Mehmed Halid Bey’dir. 

Bu zat, Büyük Taarruz’un 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanması ve sonucunda 11 Ekim 

1922’de imzalanan ateşkesle kesin zaferin elde edilmesinden on beş gün sonra Mustafa 

Kemal Paşa ve silah arkadaşları için iki methiye yazmıştır. 1896’da Diyarbakır valisi olup 

orada birçok bayındırlık ve hayır işleri yapmış, bu görevinden sonra da Elazığ valiliği yapıp 

son yıllarını işgal altındaki İstanbul’da geçirmiş, 30 Ağustos 1922 zaferinden sonra yapılan 

mütarekeden sonra da TBMM reisi Mustafa Kemâl Paşa ile silah arkadaşları için bir methiye 

ve bir de tarih kıtası yazmıştır. Birer arşiv belgesi olmaları açısından önemli olan bu 

manzumeler Osmanlı devlet adamlarının Mustafa Kemal Paşa ve TBMM’ye bakış açılarının 

ipuçlarını vermesi bakımından da önem arzetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 30 Ağustos Zaferi, Mehmed Halid Bey, Mustafa Kemal Paşa, Methiye. 

 

GĠRĠġ 

 

Türk ordusu Kurtuluş Savaşında 26 Ağustos 1922'de Yunan ordusuna karşı büyük bir taarruz 

başlatmış ve 30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Yunan 

ordusunun büyük bir kısmı tamamen yok edilip kesin bir zafer elde edilmiştir. Yunan ordusu 

18 gün içinde Anadolu’dan tamamen çekilmiş, 4 Ekim 1922’de İstanbul işgalden kurtulmuş, 

11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile de Doğu Trakya kurtulmuştur. Bu gelişmelerin olduğu 

sırada birçok Osmanlı devlet adamı İstanbul’da yaşamakta idi. Bunlar arasında bulunan 

Diyarbakır eski valisi Hacı Halid Bey de gelişmeleri yakından izlemiş ve ateşkesten 15, 

İstanbul’da işgalin sona ermesinden de 20 gün sonra yazdığı şiirlerle sevincini ve desteğini 

ortaya koymuştur. Yazdığı şiirler birer arşiv belgesi olduğundan Osmanlı arşivlerinin önemini 

ve burada bulunan milyonlarca belge ve yüz binlerce defterin ne anlam ifade ettiğini 

göstermesi açısından önemlidir. Her türlü bilim dalına hitap eden bu bilgi ve belge 

okyanusunda sadece rutin devlet yazışmaları değil, birer dil ve edebiyat mahsulü olan binlerce 

belge de bulunmaktadır. Bu belgeler Osmanlı Devleti’nin bir şiir ve edebiyat devleti olduğunu 

gösteren deliller olup cülus, bayram, kandil, doğum, atama, zafer, fetih vs. yıldönümleri için 

yazılmıştır. Bu belgeler arasında Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve TBMM için 
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yazılmış birer methiye ve tarih manzumesi de bulunmakta olup altı yıl Diyarbakır valiliği 

yapmış olan Mehmed Halid (Hacı Halid) Bey tarafından yazılmıştır. 

 

Mehmed Halid Bey 

Şaban 1268/Mayıs 1852’de Lefkoşe’de doğmuş olup Hacı Mustafa Necati Efendi’nin 

oğludur. Özel öğretmenlerden ders alıp çok iyi Arapça ve Farsça öğrenmiş; tefsir, hadis, fıkıh 

ve tarih kitaplarından çok sayıda ders görmüş; matematik, coğrafya ve geometri öğrenmiştir. 

Risâle-i Cihâd adlı bir eser yazmıştır. Daha on iki yaşında Rüsumat Nezareti Tahrirat 

Odasında stajyer olarak çalışmış, bazı taşra görevlerde bulunmuş, Aydın Vilayeti Tahrirat 

Kalemi müsevvidi, Sinop tahrirat müdürü, Suriye ve Van vilayetleri mektupçusu, Kosova ve 

Yanya müddeiumumisi, Diyarbekir İstinaf Ceza Dairesi reisi, Dersaadet İstinaf Mahkemesi 

müddeiumumisi ve reis-i evveli, Girid Vilayeti adliye müfettişi olarak görev yapmıştır. 21 

Ekim 1896’da atandığı Diyarbakır valiliğini 23 Nisan 1902’ye kadar sürdürmüş ve Mart 

1881-Mart 1886 tarihleri arasında da Diyarbakır İstinaf Mahkemesi ceza dairesi reisi olarak 

görev yaptığından bürokratik hayatının on yıldan fazlasını Diyarbakır’da geçirmiştir. Orada 

çok sayıda eser bırakmış, Çarşı-yı Kebir, Latifiye ve Hanzade Camileri ile İmâdiye, Hisarlı, 

İbn-i Müderris ve Kaşıkbudak mescitlerini onartmış, bayındırlık işlerine el atmış, birçok hayır 

ve hasenat yapmış, işini beğendiği memurları kollamıştır. O havali Hamidiye alayları 

hakkındaki şikâyetleri İstanbul’a iletip bu alayları sınırlamak isteyince o bölge askerî ileri 

gelenlerini rahatsız etmiş, orada Ziya Gökalp liderliğindeki muhalif çalışmaları bastırmak 

istemesi de düşmanlarının sayısını artırmıştır. Sarayın himayesini kazanmış birisi olarak orada 

birçok zorluğun üstesinden gelmiştir (Sicill-i Ahval 423, Kırmızı, 2008:265-274). 

 

30 Ağustos Zaferi Üzerine Methiyeler 

Mehmed Halid Bey, 1902’de ayrıldığı Diyarbakır valiliğinden sonra birkaç görev daha 

yapmış ve daha sonra umumi harp ve İstanbul’un işgal altında kaldığı yıllarda İstanbul’da 

Vefa ve Bakırköy semtlerinde yaşamıştır. Bu sırada Osmanlı’nın İstanbul’da kalan her ricali 

gibi o da Millî Mücadele’yi uzaktan takip etmiştir. Her ne kadar o sırada Osmanlı’nın son 

ricali ile İstanbul basını Millî Mücadele’ye genellikle mesafeli durmuş, hatta olumsuz 

yaklaşmışsa da onun bu konuda nasıl bir tepki verdiğini gösteren elimizde bir bilgi henüz 

mevcut değildir. Böyle olmakla beraber 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık 

Meydan Savaşı, devamında gelen galibiyetler ve nihayet mütareke ile İstanbul’un işgalden 

kurtulması gelişmelerinden sonra 26 Ekim 1922’de, gerek zaferin mimarı TBMM reisi 

Mustafa Kemâl Paşa ve gerekse silah arkadaşları hakkında iki kutlama manzumesi kaleme 

almıştır. Bu manzumeler Osmanlı Arşivlerinde bulunmakta olup birer arşiv belgesi olarak çok 

değerlidir. Dosyada iki belgede bulunmaktadır. 

 

1. Dosyadaki birinci belgede dosya ekindeki manzumeler hakkında bilgi verilmiştir. Bu 

belgeyi günümüz Türkçesi ile şu şekilde ifade etmek mümkündür: 

Bu aciz kulun maruzatı şudur ki; 

Sizin, aziz vatanımızın uğradığı büyük zayıflıktan istiklâl ve mutluluğunun korunması ve 

Müslüman milletin şeref ve talihinin iâdesi amacıyla sarfettiğiniz isabetli tedbirler ve büyük 

çalışmalar Allah’ın inayeti ve Hz. Peygamber’in yardımıyla olağanüstü büyük mucizeler 

göstermiş, talih ve olgunluğun parlak güneşinin ışığını İslâm âleminde seçkin ve kâmil 

manada yaymış ve muvahhitlerin gönüllerini övünç ve teşekkürler ile süslemiştir. Bu 

olağanüstü sevinçlerle en aciz kalbi sevinç çiçekleriyle dopdolu olmuş olan bu acizin, bir 

köleye yakışan acizlikle dolu olan kalemine gelen tebrik ve teşekkür manzumelerinin zinciri ve 

sevinçlerle dolu zaferin tarihi, bir kağıda yazılarak yüce eşiklerine sunulmaktadır. Bu konuda 

ve her hâlde emir ve ferman yüce zatınıza aittir. 5 Rebîülevvel 1341/26 Ekim 1922. 
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Dersadetde Bozdoğan Kemeri civârında Süleymâniye Caddesinde 7 ve 9 numaralı hânede 

mukîm Diyarbekir vâlî-i esbakı Hacı Hâlid bendeleri 
1
 

 

2.  İkinci belgede ise biri 10 beyitlik bir methiye, diğeri de 5 beyitlik tebrik ve teşekkürü 

içeren 30 Ağustos zaferine ait tarih kıtası bulunmaktadır. Birinci methiye 4 mefâîlün kalıbıyla 

yazılmış, ikinci tarih ise vezince karışık bir durumdadır. Manzumeleri günümüz Türkçesi ile 

aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür:  

 

Allah’ın yardımıyla 

TBMM yüce başkanı şanlı başkumandan Mustafa Kemâl Paşa’nın yüce huzuruna bir kula 

yakışır dilekçemdir: 

1. Cenâb-ı Hakka binlerce hamdolsun ki bütün müslümanları güldürdü, mutlu etti ve 

mükemmel bir şekilde bermurat etti. 

2. Milletin talihi bir hayli müddettir çökmüşken, Kemal ihsan edip Müslümanların 

gönlünü şenlendirdi. 

3. Mustafa Kemal Paşa gerçekten çalıştı da Büyük Meclis kararıyla bütün millet cihat 

etti. 

4. Birer kahramanlık nümunesi olduğunu ispat etti de herkes yüce dîne dayandı. 

5. Birer kahramanlık nümunesi olan Kemâl, Refet, İsmet, Fevzi, Nevruz gibi 

kumandan paşa hazretleri birlik ettiler. 

6. Şan ve şerefin olgun (Kemal) Dolunayı şark cânibinden doğdu da yardım ışıklarını 

saçıp müslümanları sevince boğdu. 

7. Kemal ehli, Allah’ın yardımıyla düşman askerlerini gam denizine döküp tümden 

perişan etti. 

8. Mustafâ Paşa gerçekten cihan kumandanı oldu ve büyük gazası her yerde sancaklar 

açtı. 

9. Gönül ülkesinde şenliklerle donanmalar kurup Müslümanların gönüllerini 

şenlendirdi. 

10. Bu Hâlid, Kemal Paşasına gazasını tebrik etti ve binlerce şükredip tebrikini 

defalarca söyledi. 

 

Zaferin tarihi 

1. Allah, Gazi Mustafa Kemal Paşaya yardım etti de düşünceler üstü yardım ona 

müsait oldu. 

2. Her görüşü ve hareketi yardıma mazhar olup, himmetiyle Müslümanlar talihin 

zirvesine ulaştı 

3. Dolunaya Kemâl denilmesi layıktır, çünkü on dört günde İzmir’e giden ışığı bunun 

delilidir. 

4. Ona cihan kumandanı denilmesi uygundur; elden gelen de duadır, onun hıfzı ise 

Allah’a aittir. 

5. Kemal Paşa’ya büyük gazası kutlu olsun ki; Hacı Halid bu tarihi cevherle söyledi 

Gazâ-yı 1017, ekberi 12, paşaya 312 

 

Târîh-i Zafer diye başlayan yukarıdaki ikinci manzume hem vezince, hem de ebced hesabınca 

hatalı ve kusurludur. Veznin aruzla mı, heceyle mi olduğu belli değildir. Ayrıca, ebced 

hesabında da kelimeler tutturulamamış ve verilen kelimelerle tarih doğru çıkmamıştır. Böyle 

olunca yazar üç kelime üzerinde harf eksiltme veya seçme yoluyla ta’miyeli tarih usulünü 

uygulamıştır. 

                                                            
1 BOA HR.İM, dosya nr.61, gömlek nr.47, 1922.10.26 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



Tamiyeli tarih 

Arap harfleri ile ebced usulüne göre tarih düşürmelerde bir kelimede istenilen tarih tam 

çıkmadığında ya o kelimeden harf eksilterek ya da harf seçerek istenilen tarih elde edilirdi. 

Buna göre yukarıdaki tarihte gazâ kelimesinden elif=1 atılıp 1017 sayısı; ekber kelimesinden 

b, i=12 seçilip 12 sayısı, paĢa’dan da iki elif ve h=7 atılıp 312 sayısı elde edilerek 1341/1922 

tarihi bulunmuştur.   
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SİCİLL-İ AHVÂL DEFTERLERİNE GÖRE MEHMED HALİD BEY 

MEHMED HALİD BEY ACCORDING TO SİCİLL-İ AHVAL BOOKS 

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK 

Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

ORCID : 0000-0002-5137-3275 

 

Özet 

Mehmed Halid Bey, TBMM Hükûmetinin 30 Ağustos 1922’de kazandığı büyük zaferi iki ay 

sonra yazdığı şiirlerle kutlamış bir Osmanlı bürokratıdır. Bu şiirlerde Mustafa Kemal Paşa, 

silah arkadaşları ve TBMM için sanatkârâne sözlerle övgüde bulunularak başarının sürekli 

olmasına dua edilmektedir. Bu övgü şiirlerini yazan Mehmed Halid Bey önemli ve güçlü bir 

Osmanlı bürokratı olup altı yıl Diyarbakır valiliği yapmıştır. 1896’da atandığı bu valilikte 

önemli işler yapmakla beraber birtakım yerel ileri gelenlerin de epey düşmanlığını kazanarak 

ayağı kaydırılmak istenmiştir. Hakkında kaynaklar fazla bilgi vermese de önemli bir memur 

olduğu, hakkında Sicill-i Ahval defterlerinde verilen ayrıntılı bilgilerden anlaşılmaktadır. 

Sicill-i ahvâl defterleri Osmanlı memurlarının biyografilerini içeren defterler olup, II. 

Abdülhamid devrinde Osmanlı devlet teşkilâtında görev yapan memurları izlemek amacıyla 

1879 yılında Sicill-i Ahvâl Komisyonu ve 1896’da bu komisyonun yerine kurulan Memûrîn-i 

Mülkiyye Komisyonu tarafından 1879-1909 döneminde düzenlenmiştir. Bu dönemde devlet 

görevinde bulunan memurların sicil kayıtlarını içeren bu defterler 200 tanedir. Hakkında 

kaynaklarda yeterli bilgi bulunmayan Mehmed Halid Bey için bu defterlerde epey ayrıntılı 

bilgi verilmiş, birçok bilinmeyen yönü açıklanıp yazdığı eserler bildirilmiştir. Şu bilgiler 

böyledir: “1268/1852 senesi Şabanında Kıbrıs ceziresi dahilinde kâin Lefkoşe şehrinde 

tevellüd etmiştir. Muallimîn-i mahsûsadan meânîye kadar arabî ve Mesnevî-i şerîfe kadar 

fârsî okumuş ve tefâsîr ve ehâdîs-i şerîfe ile kütüb-i fıkhiyye ve târîhiyyeden haylice ders 

görmüş ve fenn-i hisâb ve coğrafya ve hendese tahsîl eylemiştir. Türkçe kitâbet eder, arabî ve 

fârsîye âşinâdır. Risâle-i Cihâd nâmıyla fezâil-i cihâdiyyeye müteallik âyât-ı kerîme ve  

ehâdîs-i nebeviye ile tefâsîri hâvî ve ba’zı ma’lûmât-ı târîhiyyeyi muhtevî olarak bir küçük 

risâle te’lîf ve neşr etmiştir.” 

 

İşte bu şekilde, hakkında ayrıntılı bilgiler verilen yakın tarihimizin bu önemli siması bu bildiri 

ile gün yüzüne çıkarılıp bilinmeyen yönleri bilim dünyasının dikkatlerine sunulacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Mehmed Halid Bey, bürokrat, 30 Ağustos, Sicill-i Ahval defterleri. 
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MAREŞAL MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK VE ORDUSU 

 

Dr. Recep Bülent ŞENSES 

Girne Amerikan Üniversitesi 

ORCID ID: 0000-0003-1044-5778 

 

Özet 

Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak, Türkiye Cumhuriyeti ordusunun ilk genelkurmay başkanı 

olarak 21 yıl bu görevde kaldı. Çakmak’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilk günden 

emekli olduğu 1944 yılına kadar süren komutanlığında, Cumhuriyet’in her döneminde hissedilen 

sosyo-politik bir gücü vardı. Mareşal’in baştan aşağı iyi bir asker ve komutan olmasının nedeni, 

sadece ailesinden aldığı askeri terbiye ve küçük yaştan itibaren devam ettiği askeri okulların 

verdiği mesleki eğitim ve kültür değil aynı zamanda yaşadığı dönemin savaş ve iç 

karışıklıklarından elde ettiği askeri deneyimlerdir. Mareşal, subay çıktıktan sonra; 1897 Türk-

Yunan Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Millî Mücadele ve II. Dünya Savaşı’nın yanı 

sıra, 1908, 1909, 1912, 1913 siyasi dönüşümlerinin de şahidi olmuştur. Çakmak, bu 

deneyimlerinden çıkardığı derslerle, Cumhuriyet Ordusu’nun komutanlığını yaptığı süre 

içerisinde dünya siyaseti ve orduları aşırı ideolojilerin kafesindeyken, Türk ordusunun apolitik 

duruşunu korumasını bilmiştir. Bu anlamda Mareşal’in, gençlik yıllarının askeri rol 

modellerinden biri olan Mahmut Şevket Paşa’nın hayallerinden biri olan ordunun apolitik 

özelliğini bir miras alarak sürdürdüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Kazandığı bu özellik, 

askeri okul çıkışı olarak hepsinden kıdemli olmasına karşılık, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa 

Kemal Atatürk ve siyasi yaşamdaki diğer generaller ile uyum içerisinde çalışmasını da 

sağlamıştır. Mareşal’in komuta ettiği dönemdeki Türk ordusunun 1909, 1914 tasfiyeleri ve 1911-

1922 arasındaki savaşlarda verdiği kayıplar nedeniyle orta kademe komutan eksikliği gözden 

kaçırılmamalıdır. Bu kapsamda, Mareşal’in komuta yeteneği, Cumhuriyet ordusundaki her yıl 

Harbiye’den mezun olan yaklaşık 600 teğmen ve uzun yıllar görevde kalan Cumhuriyet’e sadık 

generallerin kültürel çelişkisini de ortadan kaldırabilmiştir. Belirtilenler kapsamında bu 

çalışmanın amacı, Mareşal M.F. Çakmak’ın askeri geçmişi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 

ordudaki terfileri incelemek ve böylelikle Türk sivil-asker ilişkileri için yeni bir veri ortaya 

koymaktır. Çalışmada, temel olarak; ATASE başkanlığının yayımladığı biyografiler ve dönem 

içerisinde basında yayımlanan subay terfilerinin doküman analizine dayanan nitel ve nicel 

araştırma yöntemleri kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Türk Ordusu, Mareşal M.F. Çakmak. 
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GİRİŞ 

 

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran generallerin ağabeyi Mareşal Çakmak, Türk ordusunda 19.yy son 

çeyreğinden itibaren başlayan modern eğitim sisteminin yetiştirdiği en iyi örneklerden biridir. 

Türkiye Cumhuriyeti ordusunun Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte iki mareşalinden biri olan 

Çakmak, meslek yaşamının ilk yıllarından itibaren zafer, yenilgi, askeri ayaklanma, siyasi sitem 

değişimi ve yeni bir devletin kuruluşu gibi tüm siyasi deneyimlere sahip olmuş; tüm bu 

deneyimlerini ve deneyimlerinden çıkardığı askeri ve siyasi dersleri, ilk genelkurmay başkanı 

olarak 12 Ocak 1944’e kadar komuta ettiği Cumhuriyet ordusuna uygulamıştır. Mareşal, yasama 

ve yürütmenin başındaki devletin kurucu generalleri yeni siyasi sistemi şekillendirirken, orta 

kademesi hemen hiç olmayan genç bir ordunun dizginlerini dönemin keskin ideolojilerine 

rağmen komutanlığı süresince elinde tutmayı da başarmıştır. Bu anlamda, Çakmak’ın 

genelkurmay başkanlığı yaptığı dönemdeki ordunun en önemli ancak gözle görülmeyen sorunu, 

uzun yıllar değişmeden görevlerine devam etmek zorunda kalan kendi gibi savaştan savaşa 

koşmuş generaller ve her yıl Harbiye’den yaklaşık 600 kadar mezun olan, çatışma deneyimi 

hemen hiç olmayan teğmenlerin oluşturduğu genç bir orduyu yönetmek zorunda kalmasıdır. 

Görev yaptığı sürede Çakmak ve ordusunun hiyerarşik ve organizasyonel anlamda normal bir 

yapıda olmadığını söylemek yanlış değildir. Bu hiyerarşik anomali 1940’lı yılların sonuna kadar 

sorun olmadıysa da 1950’li yıllardan itibaren, ordu içerisinde kültürel bir çelişki yaratmıştır. 

 

Belirtilenler kapsamında bu çalışmada önce Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak ve döneminin 

generallerinin siyasi sistem ve ordu içerisindeki yerleri, daha sonra aynı dönemdeki 

teğmen/üsteğmen dışındaki subayların terfi sayıları incelenecek ve sonuçta bu verilerin ileriki 

yıllara etkisi ortaya konacaktır.  

 

1. Mareşal M.F.Çakmak ve Dönemin Generalleri : 

Çakmak, bir Osmanlı albayının oğluydu
1
. Ortaokuldan itibaren askeri okullarda okudu. 

1897’deki Osmanlı-Yunan Savaşı’nda Harp Akademisinde öğrenciydi. Daha sonra Türk-İtalyan, 

Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşları’na katıldı. Öte yandan 1908, 1909, 1912 ve 1913’teki 

askeri müdahaleleri yaşadı. 1909 ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu’nda görev aldı. 

Zamanının hemen hemen tüm genç subayları gibi İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) üyesi oldu.; 

Atatürk, İnönü ve siyasettekiler de dâhil sistemdeki tüm diğer yüksek rütbeli generallerden askeri 

okul çıkışı olarak kıdemliydi. 
2
. Ailesinden aldığı kültürle birlikte, küçük yaştan itibaren içinde 

bulunduğu askeri okullar, savaşlar ve darbelerin anılarını ve mesleki deneyimlerini sindirmiş tam 

bir askerdi. Tüm bu özellikler Mareşal’i, 1944 yılında emekli oluncaya kadar yeni rejimin en 

fazla saygı duyulan figürlerinden bir yapmaya fazlasıyla yetiyordu. Denilebilir ki Mareşal yeni 

kurulan rejimin görünmeyen gücüydü.  

  

                   Çakmak 1944 yılında emekli olduğunda 68 yaşındaydı. Arkasında, göreve başladığında hemen 

hemen hiç olmayan bir Donanma ve Hava Kuvvetleri bıraktı. Ancak Çakmak döneminin kara 

ordusu, özellikle II. Dünya Savaşı döneminde askere alınanlarla birlikte personel sayısı çok 

artınca, yeni teknolojilere sahip olmak bir yana personelini ve hayvanlarını ancak idame 

edebilmiştir. Örneğin, II. Dünya Savaşı neredeyse bir tank savaşı şeklinde geçmişken, 

Türkiye’nin Tank okulu ilk subay ve astsubay mezunlarını savaş sona ermek üzereyken, 1944 

                                                            
1 M.F.Çakmak’ın ailesi ve bitirdiği okullarla ilgili bilgiler Toker&Aslan, 2009, C.2:129-133’ten derlenmiştir. 
2  Yurdabak, 1980’deki çeşitli sayfalardaki listelerden çıkarılmıştır. 
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yılının 17 Şubat’ında, Çakmak emekli olduktan bir ay sonra verebilmiştir (Cumhuriyet, 18 Şubat 

1944). Buna karşılık Çakmak, apolitik bir general olarak yeni rejimin tüm siyasi ve ekonomik 

zor günlerinin sınavlarını teker teker hasar almadan geçirmesinin yanı sıra. orduya da bu konuda 

önderlik etmiştir. 1924’ten itibaren başlayan askerlerin siyasetten tamamen uzaklaşmasını temel 

alan kültürde, Mareşal’in büyük etkisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır
3
. Bu anlamda 

Mareşal, kendi gençliğinin en önemli askeri figürü olan Mahmut Şevket Paşa’nın -kendi 

gerçekleştiremese de- kendisinden sonraki genç asker kuşaklara aşıladığı apolitik mirası, kendi 

Genelkurmay Başkanlığı döneminde, yarı-politikacı genç generaller yeni devleti kurmakla 

meşgulken, ordunun tümünde yaşatmayı başarmıştır. Atatürk tüm bu nedenlerle, Cumhuriyet’in 

kuruluşundan itibaren çok önemli olaylar dışında ordunun tüm yetkisini, bu yeni rejime sadakatle 

bağlı, saygın ve tecrübeli komutana bırakmıştır. Çakmak bu dönem içerisinde, komutanlığını 

yaptığı, kendisine yakın dönemlerde mezun olmuş, kendi gibi rejime sadık birçok generalle de 

uyum içerisinde çalışmıştır. Bu anlamda, yeni rejim ilk yirmi yılında, 1911-1922 arasındaki 

savaşlarda kaybedilmiş genç subayların yerine kendi subaylarını ve generallerini yetiştirmek için 

zaman harcarken, Mareşal ve komutası altındaki deneyimli generallerin sadakati olmasaydı yeni 

devletin hayatta kalması mucize olurdu.  

 

Devleti kuran yasama ve yürütmede görev alan askerler 1927’ye kadar, orduda görev almamış 

olsalar da rütbelerini koruyorlardı. Ancak siyasi anlamda ne kadar önemli görevde olurlarsa 

olsunlar, bu komutanların rütbelerinin yükseltilmesi hep yasal ve kurumsal bir meşruiyet 

içerisinde kalmıştır. Örneğin Başbakan İsmet İnönü’nün ve Meclis Başkanı Kazım Özalp’ın 

rütbeleri 1926 yılına kadar korgeneraldir. Her ikisi de bu rütbeyi 1922 yılında almış olmalarına 

karşın (Toker&Aslan, 2009, C.3:267,319), siyasi olarak ne kadar güçlenirlerse güçlensinler 

rütbelerinde dört yıl beklemişlerdir. 1927’de de siyasetteki tüm generaller, ordudan tamamen 

ayrılmıştır. 1927 yılında çıkan kanunla birlikte, seçimlere girmek isteyen askerlerin askerlikten 

ayrılması gerekince; Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, Orgeneral İsmet İnönü ve Orgeneral 

Kazım Özalp Paşalar dâhil olmak üzere siyasete girmek isteyen tüm askerler istifa etmiş veya 

emekliye ayrılmıştır. Böylelikle 1927’den itibaren, orduda general olarak sadece; Mareşal 

Mustafa Fevzi Çakmak ve geçmişin zaferlerinin ve harp yorgunluklarının onurunu taşıyan 

generaller kalmıştır. Bu generaller, Cumhuriyet ordusunun kendi yetiştirdiği generalleri yeterli 

sayıya erişinceye kadar yıllar içinde yavaş yavaş emekli edilinceye değin görevde kaldılar. 

Bunun anlamı ordudaki çaresiz ve süresiz bir organizasyonel kilitlenmedir. 1927’den Çakmak’ın 

emekli olduğu 1944 yılına kadar, sistemin çaresizliğinden kaynaklanan ancak kimsenin şikâyet 

etmediği ordudaki bu organizasyonel durağanlık, ister istemez ileriki yıllarda istenmedik 

hiyerarşik bir sorun yaratmıştır.  

Öte yandan, 1924 ve 1927’de ordudaki hiyerarşinin en üst kısmında yaşanan iki büyük 

değişiklik, ilgili generaller ile yeni devletin yürütme gücü arasında kalmış ve ordunun diğer 

                                                            
3 Atatürk TBMM’deki yedi yüksek rütbeli komutana 30 Ekim 1924’te aynı zamanda çektiği mesajla; kendilerinden 

mecliste milletvekili ya da birlik komutanı olmak arasında seçim yapmalarını istedi. Bu yedi komutan daha önce 

ordudan istifa etmiş olan Ali Fuat (Cebesoy) ve Kazım (Karabekir) Paşalar dışında kalan; Genelkurmay Başkanı 

Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak Paşa, 3’ncü Ordu Müfettişi (Komutanı) Cevat Paşa, 1’nci Kolordu Komutanı 

İzzettin Paşa, 2’nci Kolordu Komutanı Ali Hikmet Paşa, 3’ncü Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa, 5’nci Kolordu 

Komutanı Fahrettin Paşa ve 7’nci Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa’dır Yedi komutandan sadece Cafer Tayyar 

(Eğilmez) Paşa milletvekili olmayı seçti. Mareşal Çakmak, Atatürk’ün isteği doğrultusunda ilk istifa eden 

komutandır (Atatürk, 2015:640-643).  
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kademelerine yansımamıştır. Çok hissedilmese de her iki olay da herhangi bir orduda çözülmesi 

zor organizasyonel sonuçları olabilecek ciddi birer komuta birliği testidir. Türk ordusu bu 

testlerden komutanıyla birlikte başarıyla çıkmasını bilmiş ve iyi bir ordunun en önemli 

özelliklerinden biri olması gereken “kayıplardan sonra yeniden organize olma yeteneği” nin en 

iyi örneklerinden birini göstermiştir. 

Mareşal’in komutanlığı süresince, ordudaki general terfileri ile ilgili söylenmesi gereken bir 

başka önemli konu ise, terfilerin yapılırken komutanların liyakatlerine önem verildiğidir. Bu 

dönem içerisinde, siyasi iktidarda bulunan komutanların sınıf arkadaşı olup, rütbe alamayan 

birçok general vardır. Bu nedenle, dönemin generallerinin mesleki konumlarının büyük oranda 

liyakatlerine bağlı olduğunu söylemek en doğrusu olacaktır. Denilebilir ki, orduda liyakat ve terfi 

sisteminin Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında bu denli sağlıklı işlemesi, devletin sürekliliğini 

sağlayan en önemli etkenlerdendir. Bu hakkaniyetli sistemin sürdürülebilmesinin en önemli 

figürlerinden biri de kuşkusuz Mareşal Çakmak olmuştur. 

 

3. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Alt Rütbeli Subaylar: 

EK’teki Tablo’da gösterilen, teğmen ve üsteğmen rütbelerinden daha üst rütbelerdeki subay 

terfileri ile ilgili bilgiler incelendiğinde, Türk ordusunun Cumhuriyet’in ilk yıllarında orta 

kademeyi oluşturan Yüzbaşı-Albay arasında subay terfilerinin düzensizliği nedeni ile sağlıklı bir 

hiyerarşi oluşturamadığı görülmektedir. Bunun nedeni, 1911-1922 arasında süren savaşlardaki 

subay kayıplarıdır. 1930’lu yıllarda her yıl 500, hatta bazı yıllar 600 yeni teğmen orduya 

katılmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında mezun olmuş, bu rakama yakın sayıda teğmen de aynı 

zamanda üsteğmen olarak terfi etmektedir. 1930’ların ilk yıllarından itibaren giderek yaklaştığı 

belli olan ideolojik bir savaşın gölgesinde bu denli genç subayın orduya katılması normal 

karşılanmalıdır. Ancak bu sayıdaki teğmen/üsteğmen, Savaş sonrası dönemde bu kez orta 

kademe komutan sayısında şişkinlik yaratarak sistemdeki organizasyonel sorunun devam 

etmesine neden olmuştur. Bunun yanı sıra bu dönemde orta kademe subay terfilerinde anlamlı 

bir branş dağılımının olduğundan söz etmek de mümkün değildir. Örneğin 1932’de terfi eden 

veteriner binbaşı sayısı (26 Subay), terfi eden doktor sayısının (14 Subay) iki katıdır. Bu 

veteriner subayların fazlalığı, 15-20 yıl geçip birlikler motorize olmaya başladıkça ve Süvari 

sınıfı sembolik bir sınıfa dönüştüğünde sorun olmuştur. Bu yıllardaki, terfilerle ilgili sayısal 

dengesizlik, ordunun muharip subayları ve bunlar arasından seçilerek planlama branşını 

oluşturan kurmay subaylar için de geçerlidir. Bazı yıllar, terfi eden yardımcı sınıf subayların 

sayısı terfi eden muharip subay sayısına yaklaşmış, 1931, 1932, 1935, 1936 yıllarında ordu 

generalliğe terfi ettirebileceği tek bir kurmay albay dahi bulamamıştır. Tüm bunların sonucunda, 

1940’lı yılların ortasına kadar Türk ordusunun hiyerarşik yapısı; Genelkurmay Başkanı Mareşal 

Mustafa Fevzi Çakmak, hemen hemen hiç değişmeyen yedi ordu komutanı
4
, bazıları Mareşal’in 

yaşına yakın düşük rütbeli generaller, yetersiz sayıda ve dengesiz branş dağılımındaki orta 

kademedeki subaylar ve teğmen/üsteğmen rütbesindeki, yeni düzenle yetişmiş çok sayıda genç 

subaydan oluşmaktadır. Bu hiyerarşik bozukluk dışında, orduda görünmeyen ancak etkisi yıllar 

sonra ortaya çıkacak çok ciddi bir sorun daha vardır. 1930’lu yılların yeni yetişen askeri 

öğrencileri ile genç subayları, dünyadaki ideolojik değişikliklerden farkında olmasalar da 

etkilenmişlerdir. Böylelikle, ileride kurucu generaller sistem dışına çıktığında ve 1930’lu yılların 

                                                            
4 Belirtilen yedi general: Gen. Ali Sait Akbaytoğan, Gen. Fahrettin Altay, Gen. Asım Gündüz, Gen. İzzettin Çalışlar, 

Gen. Nafiz Gürman, Gen. Kazım Orbay ve Gen. Nuri Yamut’tur. General Kazım Orbay 1924-28, 1943-44 yılları 

arasında ve General Asım Gündüz 1923-24 ve 1929-43 yılları arasında Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak 

görev yapmışlardır. 
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genç subayları orta kademelere geldiklerinde, üst rütbeli generaller ve orta konumdaki subaylar 

arasında kültürel bir çelişki yaşanmaya başlanmıştır. 

 

Cumhuriyet ordusu, Cumhuriyet’in kurulmasından önce başlayıp Millî Mücadele sonuna kadar 

devam eden 1911-1922 arasında girdiği savaşların getirdiği kayıplar dışında, göç, 1909 ve 1914 

tasfiyeleri
5
 ve sürekli komuta ve organizasyon değişikliklerine dayanabilmek için de sınırsız bir 

enerji harcamıştır. Tüm bunlara karşın, ordunun Cumhuriyet’in ilk yıllarında mesleki ve kültürel 

direncini artıran en önemli konulardan biri savaş yıllarında bile akademik eğitimden taviz 

vermemesidir. Aslında savaş yıllarında verilen eğitimin şartları o denli zorludur ki Harbiye’deki 

eğitimlerinden sonra yüksek lisans seviyesindeki Kurmay subay eğitimine devam etmeye hak 

kazanan subayların devam ettiği Harp Akademisi, 1909-1924 yılları arasında birçok kez yer 

değiştirmiştir (İskora, 1966:138,139). Bu dönem içerisinde akademi öğrencisi subaylar aynı 

zamanda savaşlara da katıldıklarından cepheden zaman zaman çağrılarak eğitimlerini 

tamamlamak zorunda kalmışlardır (Yurdabak, 1980:3). Harp Akademisi eğitiminin sürekliliği 

sadece 1921 yılında bozulmuştur. Bu yıl, Akademi eğitimi alan subayların Anadolu’ya gitmeleri 

nedeniyle, İstanbul’da bir sınav yapılmış ve içlerinde Şehzade Faruk Efendi’nin de bulunduğu 25 

kadar subay Akademi’ye kabul edilmiştir. Kendi akranları Millî Mücadele’yi sürdürürken 

eğitime devam eden bu sınıfın Akademi öğrenimlerine İstiklal Savaşı’ndan sonra son 

verilmiştir
6
.  

 

Her ne kadar akademik anlamda bir sorun olarak görülse de savaşlar esnasında askeri eğitimin 

zaman zaman yapılmasının yeni rejim açısından çok hissedilmeyen önemli bir avantajı olmuştur. 

Eğitimin sürekliliğinin olmaması, geleceğin komutanlarının eski Osmanlı siyasi rejiminin 

kültüründen-bilinçli bir düzenleme olmasa da- yavaş yavaş kopmasıyla sonuçlanmıştır. Bu 

durum yeni ve eski arasında ideolojik bir geçiş yapan kurmay ve kurmay olmayan subayların 

yeni rejimin öğretilerine karşı ister istemez daha dirençsiz olmalarını sağlamıştır  

 

Çakmak’ın genelkurmay başkanlığı döneminde ordu, tüm dünyada gelişen ideolojik 

keskinliklere karşılık bu ideolojilerden hemen hemen hiç etkilenmemiştir. Bu kapsamda, 

ordunun Kurtuluş Savaşı’nda Sovyetler’den maddi yardım almış olmasına karşın, komünist 

ideolojiyi benimsememiş olması şaşırtıcıdır. Bunun nedenlerinden biri Mareşal Çakmak’ın 

komutanlık yetenekleri olsa da diğer nedeni dönemin askerlerinin Balkan Savaşları’nın 

travmasını henüz üzerinden atamamalarıdır. Bununla birlikte kurucu generallerin; faşizm, 

komünizm gibi toplumu konsolide etmede yararlanabilecekleri ideolojik enstrümanlardan 

faydalanmamaları, onların Anadolu’daki sosyal yapının liderleri tarafından reddedilmemelerine 

neden olmuştur. Öte yandan, Cumhuriyet’in kurulmasından sonra askeri okullara giren 

öğrencilerin geldiği toplumda, 1908’den itibaren süren göçler nedeniyle henüz ortak bir kültür de 

yoktur. Belirtilen konular, askeri öğrencilerini apolitik bir baskın kültürde eğitmek ve mezun 

olduktan sonra genç subayları siyasetten uzak tutmak konularında rejimin ve Mareşal Çakmak’ın 

işini kolaylaştırmıştır. Bu çerçevede Mareşal Çakmak’ın, 1925 yılında Cumhuriyet’in yeni 

yetişen kurmay adayı subaylarına geçmiş deneyimlerini aktarmak için Harp Akademisi’nde 

verdiği konferans konusu olarak, Balkan Savaşları’nın başarısızlıklarla dolu harekâtlarını 

                                                            
5 1909 yılında alaylı subayların, 1914 yılında 55 yaş altı subayların (1883 yılı öncesi mezun olanlar.) tasfiyesi. 
6 1921 sınıfı ile ilgili bilgiler Yurdabak, 1980:59’dan derlenmiştir. 
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seçmesi ilgi çekicidir
7
. Bu seçimin en önemli nedeni, politik olarak bölünmüş subayların ne denli 

iyi eğitilmiş olurlarsa olsunlar, cephede kaybedecekleri öğretisinin verilmesidir. 

 

SONUÇ 

Cumhuriyet’in ilk genelkurmay başkanı Mareşal M.F.Çakmak, 1911-1922 arasında süren 

savaşlardaki kayıplar nedeniyle orta kademesi olmayan bir orduyu uyum içerisinde yöneten bir 

komutan olarak tarihteki yerini almıştır. Mareşal’in 1944 yılında emekli oluncaya kadar 

komutanlık ettiği ordunun en önemli yapı taşları, tıpkı kendi gibi yıllar boyunca çatışma ve 

savaşlar içerisinde yoğurulmuş, ordunun siyasetten arınmasını prensip edinmiş, devlete sadakatle 

bağlı alt rütbeli generaller ve Cumhuriyet kültürüyle yetişen teğmen/üsteğmen rütbesindeki genç 

subaylardır. Ordudaki generaller, yıllar içerisinde rütbeleri aynı kalsa da yeni kurulan devlet 

kendi generallerini ve orta kademe komutanlarını yetiştirinceye kadar göreve devam etmişlerdir. 

Bu durağanlık devletin bir tercihi değil organizasyonel bir çaresizliktir. Buna karşılık 

Cumhuriyet kültürü ile yetişen ve her yıl Harbiye’den ortalama 500-600 kişi mezun olan genç 

subaylar, farklı bir kültürün ürünü olarak yıllar boyunca orduda kalmıştır. Genç subaylar ve yaşlı 

generaller arasındaki keskin kültürel çelişki Çakmak döneminde ortaya çıkmasa da 1950’li 

yıllardan itibaren kendini hissettirmeye başlamıştır. Öte yandan, Cumhuriyet’in ilk subayları, II. 

Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda bu kez orta kademede organizasyonel bir anomali 

yaratmıştır. Ayrıca bu subaylar 1950’lerden itibaren orta kademeye geldiklerinde, içlerinden 

bazılarının gençlik yıllarındaki dünya ideolojilerinden etkilendikleri de ortaya çıkmıştır. Bu 

nedenle 1960-1980 arasında ordu içerisinde yaşanan hiyerarşik olmayan siyasi hareketlerin 

nedeninin subayların yetişmelerindeki farklılıktan kaynaklandığını söylemek mümkündür.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Bu konferans daha sonra kitap haline getirilse de (Garbi Rumeli'nin Suret-i Ziyaı ve Balkan Harbi'nde Garp 

Cephesi) kitap 2015 yılında günümüz Türkçesi’ne çevrilinceye kadar raflarda kaldı. Kitaptaki Balkan Harbi’nin 

askeri strateji seviyesindeki değerlendirmeleri askeri bir başyapıt seviyesindedir.   
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YILLARA GÖRE ÖRNEK SUBAY TERFİLERİ (1930-1938)
9
 
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Gazete arşivlerinde sadece 1930-1937 yılı terfilerine ulaşılabilmiştir. 1937 yılından itibaren subay terfilerinin 
basında yayımlanması durdurulmuştur.1937 yılından itibaren küçük rütbelerde terfi eden subayların hem sınıfları 
çeşitlenmiş hem de sayıları önceki yıllarla kıyaslanamayacak seviyeye ulaşmıştır. Bu nedenle, yüzbaşıdan binbaşıya 
terfi eden kurmay subay sayısındaki artışı göstermek üzere bu yıl için sadece kurmay subaylar örnek olarak 
verilmiştir. 
9 Bazı albaylar tuğ bazıları tümgeneral olarak terfi etmişlerdir. Toplam sayı hesaplanmasına karşılık terfi eden 
albayların bazılarının sınıfına ulaşılamamıştır. Bu nedenle bazı toplam sayılara parantez içindeki sayılarla 
ulaşılamamaktadır. Terfi eden hava ve deniz subayları hesaplamaya katılmamıştır. 
10 K: KURMAY SUBAY, M: MUHARİP SINIF (PİYADE, SÜVARİ VS.), YS: YARDIMCI SINIF (DOKTOR, VETERİNER VS.),              
T: TOPLAM 
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M 

27 YS 

T:75 
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127M 
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89 YS 
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M 
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26 K, 33 

M 
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T:77 

T:10 

(2K) 

1934 12 K, 72 

M 

61 YS 

T:145 

2 K, 55 

M 

40 YS 

T:107 

2 K, 39 
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T:61 
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M 
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M 
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1YS) 
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8
 24K 1K 12 K  
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Özet 

Aristoteles retorik ilmini üç temel kavram ve yapı üstüne inşa etmiştir. Ethos, pathos, logos. 

Günümüze dek ulaşan bu sağlam yapı iletişimde olduğu kadar, edebiyatta, tiyatro eserlerinde 

ve senaryolarda da önemini korumaktadır. Etkili şiirleriyle Türk ve Dünya Edebiyatı’nda çığır 

açan şairimiz Nazım Hikmet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşunu ve özgürlük mücadelesini 

anlattığı “Kuvayı Milliye” eserinde olayları ve karakterleri anlatırken, retorik disiplininin 

gücünden de yararlanmıştır. Kuvayı Milliye kişilerini sağlam sözcükler, etkili tasvirlerle 

anlatırken, dönemin ruhunu, tutkusunu, hüznünü dinleyenlerin yüreğine ve zihnine kazımıştır. 

Bunda inanılmaz derecedeki kelime haznesinin ve bu haznedeki sözcüklerin güçlülüğünün de 

payı büyüktür. Örneğin bir tabur imamını şöyle anlatır eserin son bapında: “Tabur imamı, 

mevzideki biricik silahsız adam: ölülerin adamı, kırık bir söğüt dalı dikerek kıbleye doğru, 

durdu, boyun büküp el kavuşturup sabah namazıma, içi rahattır, cennet ebedi bir istirahattir. 

Yenilseler de yenseler de âdâyı, meydanı gazadan o kendi elleriyle verecektir rabbülâlemine 

şühedâyı”. Bir din adamını olabilecek en çarpıcı, en zarif sözcüklerle anlatmıştır bu 

cümleleriyle. Özellikle de eserinin son bölümü yani yine sekizinci bapı Mustafa Kemal 

tasviriyle başlayıp İzmir’de düşmanın denize döküldüğü bölümle sona erer. Türk Milleti’nin 

zaferini, kurtuluşunu yine çarpıcı tasvirlerle, dinleyenlerin gözünde canlandırabileceği güçlü 

görüntülerle anlatır. Mustafa Kemâl’in Kocatepe’deki çok bilinen resminden yola çıkarak 

anlatır Türk Milleti’nin zaferini. Nazım  Hikmet’in anlatımına göre orda Mustafa Kemâl’i 

“bıraksalar ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi 

kayarak Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktır”. Saat 2.30’da Kocatepe’de başlayan 

bölümü “Şayak Kalpaklı Adam” tasviriyle anlatmaya başlar. Şayak Kalpaklı Adam: Mustafa 

Kemâl’in umudunu onun güzel rahat günlere inancıyla anlatır, yanındaki paşaları tasvir eder, 

tek tek askerleri de anlatır, hem de meslekleri ve karakterleriyle: “Sağda birinci nefer 

sarışındı, ikinci esmer. Üçüncü kekemeydi fakat bölükte yoktu onun üstüne şarkı söyleyen…” 

Saat beşe beş var dağlar aydınlanıyor… Kokusu tütmeye başladı, Anadolu toprağı uyanıyor. 

Bir ulusun uyanışını ve zaferini hem tutkusuyla, hem ciddiyetiyle, hem kahramanlarıyla 

bundan iyi anlatabilmek mümkün görünmüyor: “Onlar ki toprakta karınca, havada kuş kadar 

çokturlar, korkak, cesur, cahil, hakîm ve çocukturlar ve kahreden ve yaratan ki onlardır, 

kitabımızda yalnız onların maceraları vardır”. Retorik sanatı hem güçlü gerekçelere, sağlam 

mantığa, hem sağlam duygulara, doğruluğa, etiğe başvurur. Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye 

Destanı şairin bir retorik dehası örneğidir. 

Anahtar Kelimeler: Retorik, Şiir, Nazım Hikmet.       

 

 

 

                                                 
1 ORCID : 0000-0002-5137-3275 
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İNSAN KAPİTALININ İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ TƏHSİLİN ROLU 
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Özet 

İnsan kapitalı — insanın biliyi, bacarığı və peşəkarlığıdır. Bir cəmiyyətdə insan kapitalının 

gücü yüksəldikcə, o cəmiyyətin təhsili, elmi, iqtisadi gücü və siyasəti də yüksəlmiş olacaq. 

Məhz, buna görə də insan kapitalının yüksəldilməsi daima cəmiyyətin diqqət mərkəzində 

olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, insan kapitalının inkişaf etdirilməsində əsas amil təhsildir, o zaman 

təhsil sisteminin inkişafı prioritet məsələlərdən olmalıdır. 

 

Təhsil insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında ən əhəmiyyətli amilidir. Təhsil 

müəssisələrində insanları erkən yaşdan savadı dərk etməyə, milli və ümumbəşər dəyərləri 

mənimsəməyə, xalqın mirasını öyrəniməyə, mədəniyyətin yüksək dərəcələrinə çatmağa və 

başqa qabiliyyətləri inkişaf etdirməyə istiqamətləndirmək lazımdır. 

 

Təhsilin sisteminin inkişafı xalqın, cəmiyyətin maariflilik səviyyəsinin yüksəldilməsilə ilə 

şərtlənir. Cəmiyyətdə insan kapitalının inkişafının əsas amili təhsildir. 

 

Ali təhsil müəssisələrindən məzun olan hər bir şəxsi insan kapitalı kimi qiymətləndirmək 

yanlış olardı. Çünki insanın kapitala çevrilməsi təkcə onun aldığı diplomla ölçülə bilməz. 

 

Təhsil sistemi elə qrulmalıdır ki, insanın yaşama tərzinə xidmət etsin. İstər məktəbəqədər, 

istər orta ümumtəhsil pilləsi insanın həyatı üçün yararlı biliklər verməlidir.   Məktəbəqədər 

təhsil pilləsi təməl pillə olduğu üçün burada pedaqoji iş daha ətraflı və möhkəm aparılmalıdır. 

Çünki insan kapitalının yaranması məhz, bu mərhələdən başlanır. Orta ümumtəhsil pilləsi isə 

insan kapitalının inkişafı üçün daha vacib vəzifələr daşıyır. Çünki bu pillə şəxsiyyətin 

formalaşması pilləsidir. Bu zaman verilən təlim və tərbiyə hərtərəfli inkişafına xidmət 

etməlidir.  

 

Təhsil sahəsində daxili amil dedikdə isə insanın öz daxili maraq, istək və qabiliyyətləri 

nəzərdə tutlur. Belə ki. əgər bir insanın rəsm çəkmək qabiliyyəti yoxdursa, onu hər hansı bir 

sərmayə gücünə rəssam etmək düzgün deyildir. Bu “insan kapitalı”nın inkişafından daha çox 

sərmayə itkisi kimi qiymətləndirilir. Yəni bir ali təhsilin “insan kapitalı”nın inkişafına xidmət 

                                                            
1 https://orcid.org/0000-0003-2998-0543 
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etməsi bu iki amilin (xarici və daxili amillərin) qarşılıqlı vəhdət şəklində nəzərə alınması 

qaçılmaz faktdır.  

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul qaydaları çox vaxt bu amillərin nəzərə alınmasının qarşısını 

alır. Çox təəssüf ki, bugün cəmiyyətimizdə ali təhsil anlayışı sadəcə diplom xatirinə oxumaq 

kimi qiymətləndirilir. Təhsilə belə yanlış yanaşma olan zaman “insan kapitalı”nın 

inkişafından da danışmaq düzgün olmazdır.  

 

İnsan cəmiyyətiylə biliklər tədricən toplanır. Onların bazasında təhsil və elm inkişaf edirdi. 

Bu olduqca məhsuldar elmi-texniki, idarə və bütovlükdə intellektual təbəqəni formalaşdırırdı, 

hansı ki, bəşəriyyətin inkişafında növbəti sıçrayış olurdu. 

 

İnsan kapitalının artırılması həmişəki kimi, onun dəyərinin artımı kimi östərilir, hansı ki, 

insan kapitalının inkişafında onun keyfiyyətinin artımı dayanır. 

Açar Sözlər: İnsan Kapitalı, Təhsil, Təlim, Ali təhsil. 
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ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ ALGILARINDA OKUL YÖNETİCİLERİNİN 

OTANTİK ve PATERNALİST LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ 

 

THE EFFECT OF AUTHENTIC AND PATERNALIST LEADERSHIP 

CHARACTERISTICS OF SCHOOL MANAGERS ON TEACHERS 'PERCEPTION 

OF JOB SATISFACTION 

 

Dr.Nurten AYDINOĞLU
1
  

MEB KUZEY KENT Anaokulu Müd. 

 

 

Özet 

Bu araştırmada öğretmenlerin iş tatmini algıların da okul müdürlerinin otantik ve paternalist 

liderlik özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Örneklem 2018 yılında Ankara iline bağlı 

merkez ilçelerinde özel okullarda görev yapan 413 öğretmenden oluşturmaktadır. Elde edilen 

verilere göre, iş tatmini ile otantik liderlik ve paternalist liderlik arasında pozitif yönlü zayıf 

bir ilişki saptanmıştır. Cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve kurumda çalışma süresi 

grupları arasında ölçek puanları bakımından anlamlı fark bulunamamıştır. Yaş grupları 

arasında yapılan analiz,36-45 yaş grubundakilerin içselleştirilmiş ahlak anlayışı, öz 

farkındalık ve yardımseverlik alt boyut puanları ve otantik liderlik ve paternalist liderlik ölçek 

puanlarının, 26-35 yaş grubundakilere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

 

Toplam hizmet süresi grupları arasında, 11-15 yıl arası hizmeti olanların ilişkilerde şeffaflık, 

içselleştirilmiş ahlak anlayışı, dengeli değerlendirme alt boyut puanları ve otantik liderlik 

ölçek puanları 1 yıl ve altı hizmeti olanlara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 11-

15 yıl arası hizmeti olanların öz farkındalık alt boyut puanlarının, 1 yıl ve altı hizmeti olanlar 

ve 6-10 yıl arası hizmeti olanlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Otantik liderlik, Paternalist liderlik, İş tatmini 

 

Abstract 

In this study, the relationship between teachers' job satisfaction perceptions and the authentic 

and paternalist leadership characteristics of school principals were investigated. The sample 

consists of 413 teachers working in the central districts of Ankara in 2018. According to the 

data obtained, a weak positive correlation was found between job satisfaction and authentic 

leadership and paternalist leadership. No significant difference was found in terms of scale 

scores between gender, educational status, marital status and working time in the institution. 

The analysis made between age groups, the internalized moral understanding, self-awareness 

and benevolence subscale scores of the 36-45 age group, and authentic leadership and 

paternalist leadership scale scores were lower than those in the 26-35 age group. 

 

Among the total service time groups, it has been determined that those with 11-15 years of 

service have lower transparency in relationships, internalized moral understanding, balanced 

assessment sub-dimension scores, and authentic leadership scale scores than those with 1 year 

or less. In addition, the self-awareness sub-dimension scores of those with 11-15 years of 

service were found to be lower than those with services of 1 or less and those with services of 

6-10 years. 

Keywords: Authentic leadership, Paternalist leadership, Job satisfaction 
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DĠVAN EDEBĠYATI ġAĠRĠ VE ġARĠHĠ PROF. DR. AMĠL 

ÇELEBĠOĞLU’NUN METĠN ġERHĠ DERSĠ, DERS ANLATIMLARINDA 

KULLANDIĞI YÖNTEMLER VE NÜKTELER 

DĠVAN LITERATURE POET AND COMMENTATOR PROF. DR. AMIL 

ÇELEBIOĞLU'S TEXT COMMENTARY LESSON, METHODS USED IN 

LECTURE AND HUMOROUS STORIES 

Dr. Öğr. Üyesi Bekir SARIKAYA
1

Afyon Kocatepe Üniversitesi ,bsarikaya@aku.edu.tr 

Özet 

Düzanlatım yöntemini kullanan öğretici kendi bilgisini duyuĢunu ve becerilerini, 

öğrencinin alanıyla ilgili kavramları, olguları ve ilkeleri alması, tepkide bulunması ve 

uyarılması için sunar. Düzanlatımda olguları, ilkeleri, kuralları, ölçütleri, kuramları ve 

sınıflamaları kullanır. Planını hazırlarken bu kavramlara göre hareket eder. Bütün 

anlatım türleri gibi düzanlatım da bilgi vermek, bilginin gerekliliği için öğrenciyi ikna 

etmek, öğrencinin bulunduğu alandan zevk almasını sağlamak gibi bazı hedef 

davranıĢların kazanılmasını sağlar. Düzanlatımı kullanan öğretici, mantıklı düĢünmeli 

ve tutarlı, geçerli, güvenilir önermelerle hem iç tutarlılığa hem de olgusal tutarlılığa 

dikkat etmelidir. Konu tanımlarla, örneklerle ve karĢılaĢtırmalarla açıklığa 

kavuĢturulurken, istatistiklerle ve uzman görüĢleriyle sağlamlaĢtırılmalıdır. Nükte, fıkra, 

espri, anı vb. ile öğrenci uyanık ve zinde tutulmalıdır. Aynı zamanda tanımlar, örnekler 

ve karĢılaĢtırmalar ise hedefe uygun, anlaĢılabilir, içerikle ilgili, ilginç, ne uzun ne kısa, 

gerçeğe ve öğrencinin yaĢına seviyesine cinsiyetine uygun olmalıdır. 

Prof. Dr. Amil Çelebioğlu hocamızın metin Ģerh ederken yukarıdaki bilgileri uyguladığı 

görülür. Amacımız, hem derslerde aktarılan divan edebiyatı bilgilerini sunmak hem de 

ders anlatımında kullanılan düzanlatım metodu ile program geliĢtirme kitaplarının bize 

sunduğu bilgiler arasındaki ortak noktaları belirlemektir. Beyitlere uygun olarak 

anlatılan nükteler, anılar, fıkralar, hayal mahsulü denilen birçok durumun aslında gerçek 

olduğunu ifade eden edebiyat mazmunlarının açıklandığı kısımlar ve anlam bakımından 

bütün yönleriyle irdelenen beyitteki kelimeler vb. Metin ġerhi dersini ilgi çekici hȃle 

getirirdi. 

Düzanlatım türü baĢlığı altında hazırlanan yazıdaki örnekler, Prof. Dr. Amil Çelebioğlu 

hocamızın Metin ġerhi dersinde tutulmuĢ Ders Notları’ndan alınan örneklerdir. Bu 

çalıĢmanın aynı zamanda divan edebiyatı dersine giren hocalarımıza gözlerinden 

kaçırdığı bazı durumları hatırlatmasını, bunun yanında yeni baĢlayanlar için bir ıĢık 

olmasını ümit ediyorum. 

Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Amil Çelebioğlu, düzanlatım, divan edebiyatı, metin 

Ģerhi.  

Abstract 

The instructor who uses direct instruction method presents his own knowledge and 

skills to take the concepts, facts and principles of the student, to react and stimulate. 

Uses facts, principles, rules, criteria, theories and classifications in direct instruction. 

1 ORCID ID: 0000-0002-9842-237X 
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When preparing his plan, he acts according to these concepts. Like all types of 

narration, providing information in direct instruction enables the acquisition of intended 

behaviors such as persuading the student for the necessity of the information and 

ensuring that the student enjoys the area where he is located. The instructor who uses 

direct instruction method should think logically and pay attention to both internal 

consistency and factual consistency through consistent, valid, reliable propositions. The 

subject should be clarified with definitions, examples and comparisons, and should be 

reinforced with statistics and expert opinions. With the help of literary texts such as wit, 

jokes, jokes, memories, the student should be kept awake and fit. At the same time, 

definitions, examples and comparisons should be appropriate for the target, age of the 

student, gender, and reality. It is expected to be understandable, content related, 

interesting. Prof. Dr. Amil Çelebioğlu appears to apply the above information while 

commenting on the text. Our aim is both to present the divan literature information 

transferred in the lessons and to determine the common points between the direct 

instruction method used in the lecture and the information provided by the program 

development books. Literary mazims who say that is actually real The parts in which 

the literary mazmuns who stated that wits, memories, jokes, and many situations 

thought to be imaginary in accordance with couplets is actually real and the words in the 

couplet, which were examined in all aspects in terms of meaning, would bring the "Text 

Commentary Lesson" interesting. The examples in the article prepared under the title of 

direct instruction are examples taken from Prof. Dr. Amil Çelebioğlu's Lecture Notes 

held in the text annotation. I hope that this study will also remind our teachers who have 

attended Divan Literature lessons about some of the situations they have missed, as well 

as a light for beginners. 

Keywords: Prof. Dr. Amil Çelebioğlu, direct instruction, divan literature, text 

commentary 

 

GĠRĠġ 

Metin Ģerhinin üstatlarından biri olan Prof. Dr. Amil Çelebioğlu’dan ders almanın 

mutluluğunu daha derslerindeyken doya doya yaĢadığımın farkındaydım. Hocamızın 

1990 senesinde hac vazifesini ifa ederken El-Müeysem Tüneli faciasında rahmetli 

olmasıyla son lisans öğrencilerinden olan bizler bir daha bu zevki yaĢayamayacaktık. 

Derslerinden sonra tuttuğum notları temize geçirir, özellikle de her konuya ait anlatılan 

küçük hikȃye, fıkra, nükte vb. diyebileceğimiz kısa notları da eklerdim. Bölümümüzün 

öğrenciye genel kültür kazandıran en önemli derslerinden birinin Metin ġerhi dersi 

olduğunu söyleyebilirim. Bu ders, divan edebiyatı bilgileri ile halk edebiyatı olsun, Türk 

dili olsun, yeni edebiyat olsun bütün alanlarla ilgili bilgileri harmanlayan bir dersti. 

 

Ders iĢleniĢinde önce yüzyılların özelliği verilir. Sonra Ģairlerin kiĢilikleri, eserleri vb. 

mukayese yoluyla anlatılır, örnek olarak sunulan Ģairin bir Ģiiri tahtaya Osmanlıca 

olarak beyit beyit yazılırdı. Kelimelerin sırasıyla asıl, yan ve mecaz anlamları verilir, 

etimolojilerine bakılır, terim, deyim ve atasözlerindeki anlamları gözden geçirilir, 

anlamdaĢları ve zıt anlamlıları bulunur, sonra mazmunlardaki ve çağrıĢımlardaki 

anlamlarına bakılır. Kelimelerin anlam münasebetine ve dil bilgisi kurallarına bağlı 

olarak kurallı cümlelere çevrilir. Herbir bağlama göre ayrı ayrı cümlelerle ifade edilen 

beyitlerin farklı farklı fikirler taĢıdığı ortaya çıkarılmıĢ olur. Bu çalıĢmada daha çok 

vurgu yapmak istediğim hususlardan biri de, hocamızın ya kelimelere bağlı olarak ya da 

kelimelerin çağrıĢtırdığı fikirlere bağlı olarak her dersi fıkralar, nükteler, ibretlerle 

süslemesidir. 
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Her akademisyenin bir görevi, alana adım atan kitleye edebiyatı sevdirmek, edebiyattan 

zevk almalarını sağlamak ve bu edebiyatı devam ettirme bilinci kazandırmaktır. 

Alanında bilgi sahibi olmayan kitleye bilgi aktaran hocanın bazı rolleri vardır. Bu roller 

bilgi yayıcılık, disiplincilik, yargıçlık, sırdaĢlık, ana-babalık, toplumsallaĢtırıcılık, 

metotluluk, önderlik ve nasihatçılıktır (Tezcan, 295-297). Aynı zamanda bir hocanın 

baĢarısını yükselten ve devam ettiren iki özellikten biri öğrencilerine sıcak ve samimi 

dostluğunu göstermek, diğeri düzenli ve planlı olarak çalıĢmasına devam etmektir 

(BaĢaran, 195). Prof. Dr. Amil Çelebioğlu ile yapılan yüz yüze görüĢmelerde samimi ve 

içtenliğini gösterir, baĢarının ve mutluluğun yolunun mesleği sevmek ve çok 

çalıĢmaktan geçtiğini ifade ederdi. Derslerinde kaynak kitaplarıyla gelir, kitapları tanıtır, 

sonra anlatıma geçerdi. Hocamızın düzanlatım türünün yöntemlerini nasıl kullandığı 

aĢağıda baĢlıklar hȃlinde sunulmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

1. DÜZANLATIMDA HEDEFLER 

Düzanlatım, bazı hedef davranıĢların kazanılmasını sağlar. Bunlar bilgi vermek, bilginin 

gerekliliği için kiĢiyi ikna etmek ve kiĢinin bulunduğu alandan zevk almasını 

sağlamaktır (Sönmez, 180). Sönmez, düzanlatım yöntemini kullanan öğreticinin 

bulunduğu alanla ilgili bilgi vermek için olguları, ilkeleri, kuralları, ölçütleri, kuramları 

ve sınıflamaları kullanabileceği, öğrencinin inancını ve tutumunu değiĢtirebileceği ve 

kiĢilerin eğlendirileceği bir yöntem olarak görür (Sönmez, s. 180). 

 

Düzanlatımın hedefleri bilgi kazandırmak, bilginin gerekliliğine ikna etmek ve bilgiden 

zevk alınmasını sağlamak olmak üzere üç ana baĢlık altında incelenebilir. 

 

A. Bilgi Kazandırmak 

Düzanlatım yöntemini kullanan öğretici, bulunduğu alanla ilgili bilgi vermek için 

olguları, ilkeleri, kuralları, ölçütleri, kuramları ve sınıflamaları kullanabilir. Ders planı 

hazırlanırken bu terimlerin gereğinin yapılması tavsiye edilir (Sönmez, 180). Metin 

ġerhi dersinin terimleriyle de eĢanlamlılık ifade eden bu terimlere karĢılık olan şerh, 

tefsȋr, te‟vȋl, meȃl, teşrȋh, müşkilât, telhȋs, icmȃl, ihtisȃr, ilm-i teşrȋh/anatomi ilmi, 

tahlȋl/analiz, tedȃȋ/çağrışım, terkȋb ve mazmȗn gibi terimler divan edebiyatının 

terimleridir. 

 

ġiirlerin Ģerhi yapılırken önce kelimelerin gerçek ve yan anlamları verilir, ardından 

edebiyata mahsus olan terime ve taʻbȋre iĢaret edilir, anlamı verilir. Böylece Ģiir 

açıklanmaya hazır hȃle getirilmiĢ olur: 

 

Mesela Fuzȗlȋ’nin aĢağıdaki beyiti Ģerh edilirken sevgilinin imalı hareketlerinden yola 

çıkılıp cilve kelimesinin tedȃȋleri aktarılır:   

Geh nȃz ü geh kirişme vü geh işvedür işüŋ 

Cȃnın sevenler olmasa yég âşinâ saŋa  Fuzȗlȋ (Tarlan, s. 76)
2
 

“Ey sevgili senin işin bazen naz, bazen imalı hareketler, bazen de işvedir. Canını 

sevenler sana aşina olmasa daha iyidir.” Tasavvufi açıdan nâz, cilve Allah‟ın (c.c.) 

kudretinin maddi ve manevi tezahürü ve tecelliyatıdır. Cilve; tecelli, tecelliyat, 

mücella,cila kelimelerini tedȃȋ ettirir. 

 

Nȃz ve işve kelimesinden hareketle cilve kelimesine geçilir. Böylece Ģiir, tasavvuf 

kültürüne uygun tarzda açıklanabilir hȃle getirilmiĢ olur. 

 
                                                            
2 Tarlan, Ģiiri tahlil ederken cilve ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmaz. 
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AĢağıdaki beyitte ise, uzun uzadıya Ģerh yapıldıktan sonra son kısımlarda telmȋh 

kelimesiyle Ģerhe katkı sunulmaya devam edilir: 

Aşkuŋda mübtelâlığum ayb eden sanur 

Kim olmak ihtiyȃr iledir mübtelâ saŋa Fuzȗlȋ (Tarlan, s. 76) 

beyitinde “Aşk rȃh- ı hidâyettir. Hz. Allah dilediğine hidâyeti verir, dilediğine dalâleti 

verir.” ayetine telmȋh vardır. Bana aşk sıfatını bahş eden Cenab-ı Hak‟tır. Yoksa benim 

elimden bir şey gelmez. Beni Allah (c.c) said insanlardan yaratmıştır.  

 

AĢağıdaki iki beyit açıklanırken baĢlama sözü mazmȗnlar kelimesi olur. Zaman zaman 

mazmȗnların batı kaynaklarında geçtiği Ģekli de ihmal edilmez, bilgilere eklenir:  

Olma kemale gırra ki dehr akibet seni 

Gencine-i hüner dahi olsan turaba kor  xxx 

Gün sonunda Güneşin ufukta batması, ufukla toprak arasında toprağa girer hale 

gelmesi mazmunu vardır. Karun-Krezus mazmunu vardır. Hz. Musa Karun‟a zekatı 

haber verdiğinde cimrilik eder. Hz. Musa da hazinesi ile beraber Karun‟u turabın 

yutması için Allah‟a dua eder. Karun yere girer. Maddi kültür olarak hazineler genelde 

toprakta saklanır. Mükemmellik ile mağrur olma. Zaman sonunda seni marifet hazinesi 

olsan bile toprağa kor. Yani ey insan “Dünya da kendini gurbette hissetmeyen 

aldanmıştır” hadisini unutma! İnsanın gözünü ancak bir avuç turab doyurur. 

 

Zaman zaman onu biz düşüneceğiz, biz bileceğiz gibi uyarı cümleleri kullanılır. Sonra 

klasik edebi sanatlar kısmına geçilir, buraya açıklamalarını almadığımız leff ü neşr 

sanatı anlatıldıktan sonra kelimelerin etimolojileri ve diğer kelimelerle anlam 

bağlantıları çözülür, sonra Ģiir Ģerh edilir: 

 

Uş olmış cânım u „ömrüm, yüregüm ü gözüm sensüz 

Biri bȃd u biri hâk, biri dȗzah u biri deryâ   Ahmedȋ (Batislam, s. 460) 

Bu beytin mazmȗnu anȃsır-ı erbaadır. (hava,toprak,ateş ve su). Dört unsur da burada 

geçer. Şayet geçmez de onları hatırlatacak kelimeler olursa biz düşüneceğiz. 

Cȃn - bȃd alakası: Cȃn; rüzgara, nefese bağlıdır. Havasız kimse yaşayamaz. Hz. Ȋsȃ 

(a.s.) için Rȗhullah tabirinin kullanılması, ölülere can verme mucizesine sahip olması 

kültürümüzde vardır. Bir kimsenin canlı olduğu,ağzına konan aynadan anlaşılır. 

Aynada nefesten hasıl olan bir buhar olur. Rȃyiha (koku), rîh (rüzgar) ve rûh (can) 

kelimelerinin kökleri aynıdır. ( راح ). Nane ruhu, tuz ruhu, rȗh-ı sȃnȋ (içki), spirit 

(ruh)dan ispirto (batıda) aynı düşüncelerle  kullanılan kelimeler, kavramlardır.  

 

Bazen uyarıcı sözler ve sorularla öğreten cümleler kullanılır. Mesela Ģerhin bir adımı 

olan tahlȋl teriminin açıklaması Ģöyledir: 

Kelimeleri tek tek ayırmalı, o kelimeleri lugat, istilah, mecaz, kinaye yönünden kelime 

hazinemize katmalıyız. Bu kelime mücerred midir, muşahhas mıdır? Atasözlerimizde 

veya kültüründen etkilenilen edebiyatın mensup olduğu milletin atasözlerinde niçin, 

nasıl, ne maksatla kullanılmıştır? Bunların bilinmesi gerekir. 

 

Bazen edebiyata ait olup konu dıĢında gibi görülen baĢka bir terim karĢımıza çıktığında 

bu terim biraz vurgulu ifade edilir, teferruatının öğrenilmesi istenir, örneği ise basit bir 

üslupla öğrenciye sunulur:  

 

Şâh-ı tûbâ serv-i kaddinle gelirse bir yere 

Her gören cânâ olur elbet taraf-dȃrın senin  Sümbülzȃde Vehbȋ
 
 (Çelebioğlu, s. 

48) 
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Bu bir muamma beytidir, bilmeceye benzer, yani üzerinde düşünülürse bir isim ortaya 

çıkar. “Tubanın dalı ile senin servi boyun bir araya gelse, bunu görenler senden yana 

olurlar.” 

Ģeklinde kurallı cümlelere çevirdikten sonra edebiyatla ilgili nazım türü, önce 

çağrıĢımlarla söylenir, sonra adı belirtilip muammȃnın çözümü aĢağıdaki gibi sunulur: 

Muamma olarak: Tȗbȃnın dalı „ط tı‟ harfidir. Servinin boyu ise „١ elif‟ dir. Bunlar bir 

yere gelirse „طا‟ olur. Bir de „هر her‟ kelimesi yanyana gelir, „طاهر tahir‟ olur. 

 

Çelebioğlu, karĢılaĢtırma yaparken daha önceden karĢılaĢtırılacak Ģeyler hakkında bilgi 

sahibi olunmasına dikkat ederdi. Bir sonraki karĢımıza çıkan muammȃ beyitte ise 

muammȃyı açıkladıktan sonra muammȃ ile lugȃz arasındaki farkı ortaya koyar, bilgide 

kalıcılığı sağlamıĢ olurdu: 

 

Mihnet ü derd ile pür-nemdir Nizâmȋnüŋ gözi 

Tutalı gözde makȃm ol kaşları nȗn ağzı mȋm  Karamanlı Nizȃmȋ (Ġpekten, s. 193) 

Nizȃmȋ‟nin gözü mihnet ve dert yüzünden nemle doludur. “Çünkü sevgilinin kaşları ve 

ağzı gözünde makam tutmuştur, yer etmiştir.” Burada konu harftir. Kaşlar  nûn‟a, ağız 

mȋm‟e  benzetilir. Kaşlar ters nûn gibi, noktası ise gözbebeğidir. Ağız kapalı olduğunda 

mȋme benzer. Lugȃz kabul edersek (نم nem) kelimesini buluruz. 

Beyti üç bakımdan şerh edebiliriz. Üçüncüsü aşığın sevgili yüzünde (نم) nem kelimesini 

görmesi yani sevgilinin yüzünde „‟nem‟‟ kelimesinin makam tutması. 

Not: Nizâmȋ Fatih devri şairlerinden, 25 yaşında vefat etti. 

Muammȃ beyit: Bir beyitle bilmece sorulur. Bu bilmecelerin cevabı isim, Esmȃ-i Hüsnȃ 

ise muammȃ beyt denir. Şayet cansız varlık ve nesne olursa lugȃz denilir.   

 

Bazen bir kelimenin anlamı öğretilirken örnek içinde örnek hissedilirdi: 

Deyimler: bedbîn=septimist “Bu gülün dikeni var‟‟ der. nîk-bîn=optimist. Her şeyi iyi 

düşünür. 

septik=reybî=şüphecilik; kinetik=bi‟l-fiil; potansiyel=bi‟l-kuvve; pîşdar=önder; 

dûndar=arkadan gelen 

 

PȋĢdȃr ve dȗn-dȃr kelimeleri için bir adab-ı muaşeret örneği verir. Yürüme adabı: 

“Geceleyin mürid önden, mürşid arkadan; gündüz ise mürşid önden mürid ise arkadan 

gider.” Adabın kabul edilebilir ve uygulanabilir olduğunu ispat eden baĢka bir örnekle 

pekiĢtirmeye çalıĢır, Mesnevȋ’nin etkisiyle olsa gerek: 

Osmanlı kültürü zevke bağlıdır. Mesela babası fırıncı olan bir şahsın ölüm tarihini, 

ekmek, açgözlülük, feleğe yemek sıfatı yüklemek ile düşmüşlerdir. 

Nedim ve Nȃilȋ’den bahsedilirken bazı kelimelerin etimolojileri ile, baĢka bir bölümde 

Arapça kelimelerin kullanım Ģekliyle ilgili bilgi verilir: 

Şarkının bugünkü gibi tam bir formu şekli yoktur. Şarkılar murabba olarak yazılmış 

şiirdir: 

çagırkı > şagırkı > şarkı (ihtimal) veya şarkȋ “şarka mensup” (ihtimal). 

Kaşı nȗnuyla kȃmeti elifin 

Gördük ayruk biz ansuz olımazız  Ahmed Paşa (Çelebioğlu, 51) 

Sevgilinin boyu ile kaşları „‟أن‟‟ kelimesini oluşturur. Ân ise Farsça güzellik ve Türkçe 

„‟o‟‟ zamirinin diğer bir şeklidir. Âşık bu güzelliği görmeden veya güzel olan o sevgiliyi 

görmeden duramaz. 

Her bulunan kelimesinin Arapça kaideye göre cem‟isinin bulunmasına çalışılmaz. 

Kelimenin Arapça olması gerekir. Meselâ Rumca “haydut‟‟ “ دودیخ ‟‟  kelimesinden  

Hayadit „‟ تیادیخ ‟‟ şeklinde cemisi uygun düşebilir ama yanlıştır. 
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Nedȋm, Şeyhülislam Yahya‟yı beğenir. Mülakkab lügat manası “lakaplanmış”,  

istilahda ise; sapık manasına gelir. Devrin şȃir-i a‟zamı Osmanzȃde Tȃib, mülakkab-

zȃde diye Nedȋm‟den söz eder. Bugün şarkı denildiğinde beste akla gelir. 

 

B. Bilginin Gerekliliğine Ġkna Etmek  

Öğretici bilgi vererek, sağladığı bilgi ile kendisinden bilgi alanların kendine güvenini 

sağlar, akıl yürütmeyi verdiği sağlam bilgilerle yapılırsa haklı ve haksızı ayırt edebilme 

yeteneği kazandırabilirse bilgi öğrenen kiĢide özgüven oluĢacak ve bilginin 

vazgeçilmezliğini kavrayabilecektir. 

 

Bazı durumlarda insanlar kesin tavrını koyar, kestirip atarlar. Bilgi tam olmadığından 

softaca yaklaĢırlar. Bu tür insanları ikna edebilmenin yolu bilgiye hakim olmaktan 

geçer. Birçok yanlıĢ telakki somut delillerle düzeltilebilir. Farklı fikirler sunulur, fikrin 

doğrusunun kabul edilmesi için zorlayıcı olunmazdı: 

Kurȃn-ı Kerȋm‟de Hurȗf-ı Mukattȃ vardır: سی  gibi. Hurufilik; 1339-1389 arasında ألم , 

yaşayan  Fazlullȃh-ı Hurȗfî İsfehan‟da Hurȗfȋlik akımını kurar. Tecelliyatın sesle 

olduğunu, sesi de harfin göstermesiyle harflerin kutsi olduğunu söyler. Her şeyi harfle 

açıklamaya çalışır. Kurȃn-ı Kerim 28 harf, kendi Farsça kitabı Cȃvidân-nâme‟de 32 

harf olup, bütün hükümler harf sistemine göre izaha çalışılır. Namaz, oruç vs. Bu şey 

İslamiyette merdûttur. Bu Hurȗfȋlikle, Divan edebiyatımızın harf kültürü birbirine  

karıştırılmamalıdır. 

Bazen de anlatımlarda ilmi tartıĢmaların sebebi açıklanır, sonucunun belirlenmesi 

dinleyenlere bırakılır: 

Hȃmid‟in Nâ-kȃfȋ redifli şiirinin tenkid edilmesi şu yöndendir. Nâ-kâfȋ kelimesini ele 

alırsak  „‟كافى‟‟  Arapça  kifayetli, yeterli demektir. Nâ „‟نا‟‟ ise Farsça olumsuz mana 

ifâde eder. Türkçe‟de  -siz ekidir. Nâ-kâfi o zaman yeterlisiz demektir. Bir olumlu, bir 

olumsuz ekin kullanılmasıyla yapılan olumsuz kelime tepki görmüştür. Nâ-kifâye dese 

idi tenkid edilmeyebilirdi. 

 

C. Bilgiden Zevk Alınmasını Sağlamak 

Metin ġerhi derslerinde kelimelerin, deyimlerin, terimlerin vb. anlamları sunulup metin 

açıklığa kavuĢturulur. Hep Ģiire bağlı kalınarak bilgi vermek ve almak sıkıcı olabilir. Bu 

bilginin hayatta karĢılığı veya kullanıldığı yerleri kavratabilmek için hayattan örnekler 

sunulmalıdır. Bunun için en makul yol söze bağlı olarak gerçekleĢen olaylar, anılar, 

nükteler vb. anlatılmalıdır. Bunlardaki incelikler kıvraklıkla zamanında algılanmalıdır. 

Bu alanla barıĢık olunursa bu kelimeler, deyimler, terimler, mazmunlar vb. ile yapılan 

kelime oyunlarının zevkine varılır. Konu aralarında anlatılan fıkra, nükte vb. anlam 

kazanır. 

 

C.1. Deyimler, deyime benzer sözler, atasözleri vb.lerinin nüktelerle Ģerhi  

Bazı yorumlarda araya duyulmadık, kulağa ve gönle hoş gelen sözler sokuĢturulur: 

“Rüyada beyaz at padişahlık alameti, beyaz cübbe şeyhülislamlık alametidir.” Bu 

cümlelerle yorum yapıldıktan sonra Ģu deyim eklenir: “Gemiyi duvarda, denizi 

bardakta seyretmek kolaydır.” 

“Süzülüp o çeşm-i ȃhȗ dedi zevk-i vasla Yȃ Hȗ 

Bu değildi neyleyim bu yolum intizara düştü  Şeyh Gȃlip (Alparslan,  s. 128) 

Hȗ: O, Allah. Yȃ Hȗ: Yeter, Ey Allah. Tarikat Ehli hȗ der. Kişi hanımına  hȗ ile hitap 

eder. Bir de eyvallah manasına gelir. 

Nükte: Mürşidin biri müridine bir cübbe verir. Yolda ilk karşılaştığın ne olursa olsun 

eyvallah diyeceksin, der. Yolda birini öldürürler. Mürid de orada hazırdır. Sorulan 
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sorulara hep eyvallah cevabını verir. Bunu idam sehpasına getirirler. Tam asarken bir 

arzusunu sorarlar. O da olanı biteni anlatır. Sonra mürşidinin  yanına gelir, cübbeyi 

çıkarır, şeyhine verir. Tam giderken geri döner: “Eyvallahı da  içinde!” der, çeker 

gider. 

Bir söz vardır. “Allah pes, baki heves” sadece Allah var, gerisi hevesten ibarettir. 

İntizar: Beklemek, nazar etmekten gözleyerek beklemek. Bir söz vardır: El-intizȃru 

eşeddü mine‟n-nȃr “Beklemek ateşten şiddetlidir.” 

 

Bazen da Ģiirin içindeki her kelimeyi açıklayacak nükte fıkra vb. bulunur. O kelimelerle 

ilgili anlatımlar yapılır: 

O bahr-i cezbede kim gönlüm iztırȃba gelür 

Güher derȗn-ı sadeften çıkıp habȃbe gelür Şeyh Galib (Alparslan, s. 84) 

cezbe: çekicilik, zerreden güneşe kadar her şeyin ecram-ı semainin vs. cezbesi vardır. 

Çekim kuvveti (fiziki), meczub(deli) 

Nükte: Akıllının biri içki içer. O arada delinin biri oraya gelir. Akıllı olan der ki; buyur 

içer misiniz? Deli de: “Siz bana benzemek için içiyorsunuz, bu sizin işiniz. Peki ben içip 

de kime benzeyeyim!” 

Habbe: hava kabarcığı, insanın içinde de habs-i hava vardır. Yani duygu, arzu ve 

hırsları içinde vardır. Bir çoğu boşa çıkar. Görüntü olur: Birkaç hikaye ve söz: 

Hikâye: Köylünün biri züppe İstanbulluya sorar. Ateşiniz var mı acaba? Cebinden 

feneri çıkarır verir. Köylü yarım saat, bir saat sigarasını yakmaya uğraşır, yakamaz. 

Ayrılırlar. Şehirli züppe kahvede „‟ ne enayi köylüler var. Fenerle bir saat sigarasını 

yakmaya çalıştı‟‟ diye anlatırken, köylü köyünde „‟ ne enayi şehirliler var. Bir saat 

pilini bitirdim de farkına varmadı‟‟ der.  

Şairin biri: İçkimiz yok içelim, yaranımız yok ki sohbet edelim, günaha imkan yok bari 

kalkıp namaz kılalım der. 

Tarikatlar iki yönden Allah‟a ulaşmaya çalışırlar. Halvetiye ; yalnızlıkla, celvetiyye;  

halkın arasında. Celve, Türkçede cilve oldu.” 

 

Bazen bir beyit açıklanırken konu geniĢse herbir kelime, herbir deyim vb. her durum 

için anlatılacak fıkra, söz yapılacak açıklama hazırdır. Konu değiĢtirilmeden hepsi 

uygun yerlerde anlatılır: 

Miyan-ı güft-ü güde bed meniş izhar eder kubhın 

Şecaat arz ederken merd-i Kıpti sirkatin söyler.  Rȃgıp Paşa (Kabaklı, 1973, s. 425)  

Kıbt: Mısır Hıristiyanı. Kabt sanatı, kıbt sanatı: Mısır için Avrupa‟da kullanılır. Kıbt 

ülkesine Kıbtȋ denir. Kıbtȋ: Mısırlı veya Çingene (ing) 

Laf arasında ahlakı kötü olan kişi, konuşurken kabahatini ortaya koyar: 

Fıkra: Ben insanın köylü olduğunu konuşmasından anlarım der birisi. Diğeri: “Ya 

konuşmazsa nasıl anlarsın?” der. Adam: “O kadar akıllı adam nerede?” der. Atasözü: 

Kişi dilinin altında gizlidir. 

Çingene olan kimse yiğitliğini ortaya koyarken hırsızlığını söyler. Özrü kabahatinden 

büyüktür. Farkına varmaz. Akl-ı selim sahibi anlar. İntȃk-ı Hak: Yalan söylerken hakkın 

ortaya çıkmasıdır. Allah‟ın söyletmesi. Çingenelerin genelde hırsız olması; 

Çingenelerin maşaları vardır. Çingene olan Hakkı Paşa‟ya Maşalı Hakkı Paşa denir. 

Fıkra: Adamın biri avlanırken yanlışlıkla birini öldürür. Cesedini ortadan kaldırır. 

Sadece keklik vardır. Bu adam rütbeler alır, paşa olur. Bir gün padişahın sofrasında 

keklik yerlerken güler. Padişah gülmesinin sebebini ısrarla sorar. Paşa anlatınca keklik 

şahidi olur. Cezasını verirler. 
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AĢağıdaki beyit uzun uzadıya açıklandıktan sonra kozun yapısındaki dört katman 

hakkında tasavvufi açıklamalar yapılır. Mevlana’dan bir hikaye ile açıklama bitirilir. Bir 

baĢka örnekte hastalıktan hareketle ders niteliğinde bir hikaye eklenir: 

Çıktım erik dalına anda yedüm üzümü 

Bostan issi aydur uğurladın kozumu
3
 Yunus Emre 

Yeşil kısmı/şeriat (şu senin bu ise benimdir), tahta kısmı/tarikat (şu hem senin hem 

benimdir), zar kısmı/marifet (şu ne senindir, ne de benimdir) ve öz kısmı/hakikat ifade 

eder. Üç yolu geçen derviş hakikate ulaşır ve Allah‟ın (cc) sevdiği şeyhlerden olur. 

Nükte: Mevlana‟dan yirmi kadar şeyh isterler. O da sevinir, gönderir. Der ki iyi ki 

mürşid gönderin dediniz. Mürşidlik kolaydır göndeririz. Mürid isteseydiniz ne 

yapardık? der. 

Muvafıktır yine elbet mȋzȃca şȋve-i hikmet 

Tabȋbin olsa da kizbi merȋzin sıhhatin söyler (Kabaklı, 1973, s. 425) 

Şeyh Sadi: Fitne koparan doğrunun söylenilmemesini söyler. 

Fıkra: Zatın biri cariyelerini dener. İki cariyesi vardır. Biri yokken diğerine der ki; 

öbürki cariye senin için “gevezedir, iş yapmaz, ağzı kokar, şöyle çirkin, böyle çirkin 

vs.” dedi. Cariye şiddetlenir: “Asıl kendisi öyledir!” der. İkincisini çağırır aynısını 

söyleyince o: “Haklıdır o” der. Zatı muhterem iyi cariyeyi bulmuş olur. 

 

Bazen Ģiir okunur, Ģiirdeki fikir daha açık cümlelerde sade bir Ģekilde anlatılır. bazen de 

Ģiirdeki fikrin karĢıtını ifade eden deyim ortaya konulur. ġairlik, kalenderlik ve derviĢlik 

hissettirilir: 

 

Perȋşȃn hȃtırımda nükte-i serbeste-veş kaldı. 

Ne kimse hikmetin anlar ne Rȃgıp illetin söyler (Kabaklı, 1973, s. 425) 

Gönlümün dağınıklığının ıstırabı var. Anlaşılamayan, çözülemeyen, düğümlü ve esprili, 

manalı söz gibi kaldı. Bunu kimse anlayamadığı gibi ben dahi sebebini anlayamadım. 

Ders: Mühim olan başkasını anlamaktır. Yoksa anlaşılabilmek değildir. Mühim olan 

sevilmek değil sevebilmektir. 

Safa-yı nur-i sabuhi bulan siyeh-mestin 

Gözüne hȃne-i hȗrşȋd bir harȃbe gelür (Alparslan, s. 84) 

Sendeki güzellik para etmez 

Bendeki aşk olmasa 

Eğlenecek yer bulamam 

Gönlümdeki köşk olmasa  Aşık Veysel  (Kabaklı, 1991, s. 680) 

Sabah vaktinde uyanık olanlar, akşamdan kalanlar, geceden kalanlar ıztırab ile 

sevgiliyi beklerken umdukları nimete kavuşurlar. Herkes uyandığında zaten güneş 

doğmuş olacaktır. Burada bir de seher vaktinden de bahsediliyor. Hz. Allah (c.c.) seher 

vaktinde kendini zikreden uyanık kimseleri çeşitli ayetlerde methediyor. 

 

Bazen farklı kültürün aynı anlamlardaki cümleleri bir araya getirilir: 

Es‟sabru miftahü‟l ferah Hadis-i.Şerif // Demiri pas insanı yas eritir. Atasözü 

 

C.2. KiĢi psikolojilerini Nükte, fıkra vb.lerle ġerhi 

AĢağıdaki beyit açıklanırken maddi ve manevi kültürden bahsedildikten sonra 

öğrencinin sıkıntılı psikolojisini yansıtan fıkralar eklenir:  

Gȃvı inletti, belin büktü,basȋt-i arzın 

Zȋr-i rȃnındaki pȗlȃd bilekli tevsen  Nedim (Mazıoğlu, s. 78) 

                                                            
3 Çıktım erik dalına anda yedim üzümü Bostan issi kakıyıp der ne yersin kozumu (Toprak, s. 174) 
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“Onun ayağının altındaki (üzerine bindiği) çelik bilekli at öküzü inletti. Ve arz 

döşemesinin (yaygısının) belini büktü.” Maddi kültürde; çelik bileklik; kola takılan 

deriden bileklik, bilezik, vs. eklemlerin yıpranmaması için. Öküzün üzerinde balık, balık 

üzerinde dünya telakkisi. “Senin atın o kadar güçlü ki yer yüzünü çökertti. Sadece arz 

yaygısını büzmedi. Dünyanın altındaki öküzü bile böğürttü.” 

Hadis yönü: Peygamberimize soruyorlar; dünya neyin üzerinde duruyor. Balık üzerinde 

duruyor demiş. O zaman balık burcu imiş. Bir zaman sonra sorduğunda öküz üzerinde 

demiş. O zaman boğa burcu imiş. Vs. (?) 

İlmi yönden ele alırsak dünyanın dörtte üçü su, dörtte biri ise karadır. Karalar suların 

ortasında durur. Bunlar birbirine bağlıdır. Veya yeraltı sularıyla birbirlerine 

bağlıdırlar.  

Fıkra: Hocanın biri hiç dersini erken bırakmazmış. Bir öğrenci demiş ki ben ne dersem  

aynısını hocaya söyleyeceksiniz. Hoca geldiğinde “Hocam yüzün sararmış” der. Hoca: 

“Yoo, yalan!” der. Diğerleri de aynısını deyince hoca şüpheye düşer. Dersi biraz erken 

bırakır.  

 

AĢağıdaki mısraların kelimelerini, maddi kültürünü anlattıktan sonra gidip çeĢmeden su 

içmenin sanatkarane olarak anlatıldığı ifade edildikten sonra konuya uygun olan bir 

hikaye eklenir ve hikaye farklı bir duruma da bağlanabilir:  

Görelim ȃb-ı hayȃt akdığın ejderhȃdan  

Gidelim serv-i revȃnım yürü sȃdȃbȃda  Nedim (Mazıoğlu, s. 194)   

“Yılanın ağzından ab-ı hayat aktığını görelim. Ağaçların, çayır-çimenlerin bulunduğu 

sadabada gidelim. Cennet gibi olan yeri görelim.” Mazmunu ise Sȃdȃbȃt çeşmesidir. O 

devir çeşmelerinde ejder başlı yılan motifleri vardır. Nedim: “Sevgilim, gel şu 

çeşmeden su içelim.” sözünü sanatkarane olarak söyler. 

Fıkra: Osmanlılarda bir zafer kazanıldığında kendi topraklarından geçerken valilik vs. 

top atışıyla selamlar. Bir vezir zaferle dönerken bir adanın önünden geçerler. 

Selamlayan yok. Derhal rotayı değiştirip adaya çıkarlar. Vezir soruyor: “Niçin top atışı 

yapıp selamlamadınız?” Vali de otuz sebep var diyor. Söyle dediğinde vali diyor ki: 

“Birincisi barutumuz yok efendim, ikincisi ise…‟. Vezir de: “Tamam, anlaşıldı.” der. 

Şimdi öğrencinin mazeretleri çok. Çalışmadıysanız tamam, gerisini söyleme, şöyle oldu, 

böyle oldu. 

 

Hele konu Mevlana’nın Mesnevi’sini çağrıĢtırıyorsa mutlaka anlatılacak ibretlik olaylar 

vardır. Ġbret denilip söz ibretlerle süslenir ve yaşanıyormuş gibi anlatılır, insana ders 

verilir: 

Harȃbȃtı görenler her biri bir hȃletin söylerler 

Letȃfet
4
 nakl ider rindȃn, zȃhid sikletin söyler Koca Rȃgıb Paşa  (Solmaz, s. 180) 

Rindan ile zahit arasında tezat vardır. Harabatı görenlerin her biri ayrı ayrı 

özelliklerini söyler. Rindler güzelliğini hoşluğunu anlatırken zahid ise çirkinliğini 

söyler. 

İbret: Herkes her şeyi kendisine göre değerlendirir. Bir gün peygamberimiz ashabıyla 

dururken; Ebu Cehil gelip “ne kadar çirkinsin” der. Peygamber haklısın der. Ebu Bekir 

“Ne kadar güzelsin” der. Hz. Peygamber: “Haklısın.” der. Eshab sorunca: “Ben ayna 

idim, onlar bende kendilerini gördüler” der. 

İbret: Peygamberimize bir beldeden iki kişi ayrı ayrı  gelir. İki ayrı cevap alır. Birisi 

içki ve kumarın alıp yürüdüğünü, birisi ise abidlerin zahidlerin  olduğunu söylemesi 

neticesinde bir yerin hem iyi hem kötü olmasının mümkün olmadığını bunun nasıl 

olduğu sorulunca: “Onlar kendi çevresine göre değerlendirdiğinden öyle dediler.” der. 
                                                            
4 letȃfet: safȃsın (Kabaklı, 1973, s. 425) 
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İbret: Sȃdȋ Şirȃzȋ “Oğlum meyhaneye gitme demem. Git ama sabaha doğru git!” derken  

meyhanenin sabahki durumunu; herkes bir yere sızmış, kusmuş olacağından, tiksinilen 

durum olacağından beğenmeyecektir.” Bir musibet bin nasihatten yeğdir. 

Rindan fiziki zevkini düşünüp, hayvani hayat yaşayarak eksiztansiyalizmin etkisinde 

kalırken, zahid olanlar ise ahireti talep ettiklerinden  bu dünyanın zevklerinden 

faydalanmayacaklardır. Dünyaya harabad dersek; Bu virane dünyayı görenlerden  

maddi hayatı yaşayanlar zevkinden, zahidler ise gamlı kasavetli olduğundan 

bahsederler. 

İbret: Dünya müminlerin zindanı kafirlerin cennetidir. Çünkü Mevlȃnȃ şöyle der: 

Cennetin ve cehennemin zevk ve ızdırapları dünya ile kıyaslanmayacak 

olduğundandır.” 

 

C.3. Kelime etimolojileri ve Nükteler 

ġiir açıklanırken kelimede anlam farkları veya değişen kelimeler üzerinde durulur:  

Erişip behara bülbül yenilendi sohbet-i gül 

Yine nevbet-i tahammül ü.dil-i bi karare düştü  Şeyh Gȃlib (Alparslan, s. 126) 

Adalet; hak edene hak ettiği şeyi vermektir. Tahammül ise hak ettiği şeyi alabilmek için 

beklemek sabır göstermektir. Fakat yine istediğim olmadı. Yine tahammül etmek 

zorunda kaldım. 

Makamın hakkı adalet // Kasanın hakkı infak // Güzelliğin hakkı iffet. 

Nevbet ˃ nöbet  “-b-“ dudak evvelini yuvarlaklaştırır. mahabbet=muhabbet, nebat 

şekeri=nöbet şekeri. 

 

Dudak harflerindeki değiĢikliklerden bahsedildikten sonra kelimelerde harf 

değiĢiklikleri yapılarak insanın sonraki durumuna uygun baĢka isimler tesis edildiği 

örnekler sunulur: 

Makbul İbrahim Paşa Kanuni‟nin paşası sonra Maktül İbrahim Paşa oldu. Bir paşa 

gül-şiken iken, Tanzimat zamanındaki İbrahim Paşa put-diken İbrahim Paşa oluyor. 

 

Bazen kelimelerle ilgili hiç bilinmeyen farklı anlamların yer aldığı etimolojik 

açıklamalar yapılır: 

Hançer be-kef çıkarsa kemȋninden ol nigȃh 

Behrȃm-ı fitne bȋm ile tȋğın kırȃba kor XXx 

Et pişirildiğinde köpük çıkar. Buna “etin kefi” derler. Bu köpüğü almaya yarayan alete 

kefkir>kevgir köpük tutan denir. Köpüğü alana da kefçe>kepçe denir. Keffe>kefe 

terazinin iki yönüne denir. 

 

Benzerlik gösteren kelimelerin sesteĢlikleri üzerinde durulup, anlam farklılıkları 

açıklanır: 

Tezkire Şuara Tezkireleri edebiyat tarihidir. (İnşaatlarda kullanılan tezkereler Dest-

gire‟den gelir.) 

Tezkirenin 3 önemli hususiyeti vardır: 1. Biyografik yön 2. Bibliyografik yön 3. 

Antolojik yönü 

 

C.4. Nüktelerle ġahsiyet Tanıtımlarında KarĢılaĢtırma 

Bazen kalıcı eserleri bulunan Ģairleri eseriyle tanıtmaya çalıĢır, tarihe mal olmuĢ nükteli 

anılarını da ekler: 

Ragıp Paşa: Sırrolması 1176. Klasik tahsili yok, özel hoca, kendi gayreti ile küçük 

kâtiplikten sadrazamlığa kadar çıktı. Mezarı; Ragıp Paşa kütüphanesinin olduğu yerdir. 
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Hayr u hasenat sahibi,  çeşmeler, kütüphaneler yaptırdı. Kütüphane binasına kitaplarını 

koydu, katalogu yapıldı. Zeki, esprili, nüktedan, alim, idareci, şair çok yönlü bir zat. 

Fıkra: Ahmet paşa ile Kâtip Ragıp İran‟a elçi giderler. İran elçisi havalıdır ve onlara 

şöyle der: “Bizim şahımız Kitab-ı Seyf‟ten okur.” Ahmed Paşa cevap veremez. Ragıp‟a 

bakar cevabı sen ver dercesine. O da cevaben: “Bizde iki tane var, hangisinden 

okuyalım.” diye sorar. Yani o dönemlerdeki 1. Selim ile IV Murad‟ın galibiyetini 

hatırlatır. 

Fikri ve hikemi tarzda Nȃbȋ kadar olmamakla Rȃgıp Paşa meşhurdur. Fıkra: Adamın 

birinin gözü ağrımış, baytara gitmiş, ilaç istemiş. Baytar anlamam demiş. Adam: “Ben 

anlamam!” deyince baytar bir eşek merhemi yazmış vermiş. Adam sürünce kör olmuş. 

Kadıya gitmişler. Sonunda baytar berat etmiş ve adama şöyle demiş: “Merkep 

olmasaydın ceza alırdım da, merkepliğinden cezadan kurtuldum. 

 

Yanlışlara da zaman zaman vurgu yapardı: 

Bir yerde “Hümȃ vü Hümȃyün” yanlış anlaşılmış ve anlatılmış. Bu ta‟bir aynen “Leylȃ 

ile Mecnȗn” gibi kız ve erkek hikâyesi kitabıdır. Bir de şuna dikkat edilmelidir. Her 

kaside övgü demek değildir. İçinde yer yer nasihat övgü ve hiciv dahi olabilir. 

 

Anlatılacak konuda karıĢıklık olma ihtimali varsa hep mukayese yolu ile her iki duruma 

da açıklık getirmeye çalıĢılırdı. Seyyid Vehbi anlatılırken Sümbülzȃde Vehbȋ’den 

ayırmak için satır satır bu gayrete Ģahitlik edilir: 

Seyyid Vehbȋ: 18. asırda iki Vehbȋ var. Seyyid Vehbȋ (Ö.1736), Sümbülzȃde  Vehbȋ 

(Ö.1809). Seyyid Vehbȋ şairdir. Sȗrnȃmesi meşhurdur. Tuhfe-i Vehbȋ, Türkçe Arapça 

lügat kitabıdır. Tuhfe hediye demektir. Buradan şimdi tuhafiye “hediyelik eşya satan 

yer” kelimesi vardır. 

Asıl adı Hüseyin‟dir. İstanbul‟da doğdu ve öldü. Ecdadının peygamber soyundan 

olması hasebiyle seyyid denir. (Kadınlar için “seyyide” kullanılır. Seyyid genel manada 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin soyundan gelenler için kullanılır. Dar manada Hz. Hasan 

soyu için kullanılırken, Şerif Hz. Hüseyin soyu için kullanılır.) İlmiye sınıfındandır. (3 

sınıf vardır. Erbab-ı ilim, erbab-ı seyf, erbab-ı kalem)(ilmiye, seyfiye, kalemiye)(bilim, 

asker, memur-bürokrat)  

S.Vehbi 80 tane tarih yazar. (Tarihçilik de moda olmuştur. Müverrih şair dediğimizde 

tarih düşüren şair akla gelir. Tarih ilmiyle uğraşan değil. Tarihçiliği ile de önemli bir 

şairdir. Ayasofya‟nın arkasındaki Sultanahmet çeşmesine Sultan Üçüncü Ahmed  

“Besmele ile iç suyu, Han Ahmed‟e eyle dua” mısraına Elif ve cimden mürekkep “اچ 

aç” 4 sayısını ilave ederek yapılış tarihinin 1143 olduğunu belirtir). Osmanzade Taib 

melikü-ş şuaradır. Şairleri kasidesinde medheder. Kalanları zikretmesi için Seyyid 

Vehbi‟ye Şȃir-nȃme‟yi (Vekalet-name türü)  yazması için havale eder. 

Surname-i Vehbi: Düğünlere sur denir. Küçüğüne ise suriyye denir. Amerikalılar daha 

çok ilgilenmişlerdir. Agah Sırrı, Nabi‟nin 600 beytlik surnamesini yayınlar. Fakat en 

önemlisi Vehbi‟ninkidir. Düğün sosyal açıdan önemlidir. Görsel sanatlarla meşgul olan 

Özdemir Nutku ve Metin And yabancılardan yararlanarak ortaya bir şeyler 

çıkarmışlardır. Bu surnamede eğlenceler, minyatürler, kukla karagöz vs. bir çok şeyden 

bahseder. III Ahmed‟in dört oğlu, İbrahim Paşa‟nın oğulları, Ağa oğulları ve fakir 

çocuklarından 5000 çocuk için 15 gün düzenlenen, devam eden bir düğündür. Dünya 

çapındadır. Kadınlar içinde Okmeydanı‟nda bir yer ayrılır.10.000 ağaç sini şeker, 

8.000 kaz, 2.000 güvercin, vs. yemekler hazırlanır. Denizaltını andıran Julie‟nin 

hayallerini gerçekleştiren bir timsah gibi kayık denizaltına gider, bir saat durduktan 

sonra ağzını açar, beş rakkase çıkar, oyun oynar. Osmanlı İmparatorluğunun 
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haşmetinin devam ettiği zannedilen bir devir. Gerileme tabiri tarih bittikten sonra 

çıkıyor.” 

 

Bazen konular tenkitvȃri bir tarzla anlatılır, kalıcı olması istenen yerlere güzel örnekler 

serpiĢtirilir, bulunulan alandaki boĢluklardan, eksikliklerden veya ilgilenilmemiĢ 

kısımlardan net ve uyarıcı mesajlar verilir. Mesela tasavvufi edebiyatın genel 

değerlendirilmesi kitabȋ cümlelerden uzak ve net cümlelerle Ģöyle yapılır: 

14. yy.‟da gelişen tekke edebiyatı veya Türk tasavvuf edebiyatında 16. yy.‟dan itibaren 

divanȋ edebiyat özellikleri artarak devam eder. Halk edebiyatı ile divan edebiyatı 

gelişme, ilerleme veya gerilemede birbirleriyle paralellik gösterirler. Bir ilerleme 

olursa bütün sahalara sirayet eder. Halk edebiyatına önem verilmiyordu vs. demek 

araştırılmadan hüküm vermek demektir. 18. yy.‟da psikolojik ıztırabın artması 

dolayısıyla tasavvufi edebiyat en müessir şiir olarak zirve dönemini yaşadı. Sanat bir 

model olarak alınır. Maneviyat, aşk, toplumun ıztırabı terennüm edilir. Sebk-i Hindi 

ekolünün temsilcileri de bu konuları işlerler. Bugünkü tabirle sanatı toplum için kabul 

etmiş ve kullanmışlardır. Mesela Bursalı İsmâil Hakkȋ‟nın yüzden fazla eseri vardır. 

Erzurumlu İbrâhim Hakkȋ‟nın ansiklopedik birçok eseri vardır. Sezaȋ-i Gülşenȋ, 

Abdullah Salahattin-i Uşşakȋ, Neccȃrzȃde Rızȃ (Beşiktaş‟ta). Rızȃ‟nın divanının şerhi, 

yanlışların da olduğu, baskısı yapıldı. 

Millet iki kısma ayrılır. Okumamış, cahil, avam tabaka ile okumuş, münevver, havas 

tabaka vardır. Bir edebiyat her iki zümreye hitap edemez. Halk edebiyatı avama hitap 

ederken, divan edebiyatı da tabiî ki münevver zümreye hitap edecekti. Mesela bir 

Şekspir ve Molier‟i normal halk tabakası anlayamaz. Sadeleştirmelerle Molier halk 

tabakasına inebiliyor. Şairler tasavvuf edebiyatında iki türlü eser veriyorlar. Bir halkın 

dini heyecanlarını dile getiren edebiyat ki şairleri vezinle kaside gazellerle yazdığı gibi, 

hece ölçüsü ile yazdığı koşma ve manileri vardır, bunların yanında aruzla yazılan 

maniler vardır. Mesela Erzurumlu İbrȃhȋm Hakkȋ‟nın var. İki tekke ve tasavvuf nesri 

vardır. Bu yön incelenmelidir. İhmal edilmiştir. Çünkü meşayihin hitap ettiği zümre 

halk olduğundan gayet sade yazmışlardır. Küçük hacimli, hissi, ilahi aşk yanında uzun 

tahkiyeler de vardır. 

Halk edebiyatını divan edebiyatı ile birleştiren edebiyat tekke edebiyatıdır. Çünkü 

tekkeler okumuş ve okumamış insanların kaynaştığı yerdir.  

 

2. DÜZANLATIM METOTLARI 

Düzanlatımda mantıklı düĢünme, sözel destek ve görsel-iĢitsel destek olmak üzere üç 

kısma ayrılır. Ġlim deryası gibi gördüğümüz hocamız mantıklı düĢünme yeteneğini veciz 

Ģekilde ifade ederken edebiyat ilminin bütün verilerini kullanmıĢtır. Üçüncü metotta 

sadece kitapları getirip göstererek dikkatlerimizi toplarken günümüzdeki gibi baĢka 

yardımcı iletiĢim araçlarını kullanmamıĢtır. Bu metotları aĢağıda dersin örnek 

metinleriyle göstermeye çalıĢalım. 

 

A. Düzanlatımda Mantıklı DüĢünme 

Sönmez’e göre, mantıklı düĢünmede tutarlılık, geçerlilik ve güvenirlilik esas olup, 

yapılan önermelerde hem iç tutarlılığa hem de olgusal tutarlılığa dikkat edilmelidir 

(Sönmez, s. 185) 

a. Çelebioğlu, geçmiĢteki insanların karakterini tahlil ederken zamanın 

özelliklerini düĢünür, araĢtırır, o zamanın penceresinden bakar, sonra değerlendirmesini 

kırıp dökmeden nezaket çerçevesinde yapar, asla saldırgan ve saygısız olmazdı. 
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Eser nüshalarında aranan özelliklerden bahsedilirken hattatlar zamanının Ģartlarına göre 

ve yaptıklarında haklılık payının olabileceği düĢünülür. Hattatların yazılarında anlam ve 

doğruluktan ziyade yazının Ģekli önemlidir, anlamı ikinci planda kalabilmektedir. 

Hatalarıyla iĢ bulabiliyorlarsa insan karakterinin gereği kendini yetiĢtirmeyecek ve 

hatalar görülecektir: 

Şairin dest-i hattı var mıdır? Kendisi yazarsa yanlış ihtimali hiç yok gibidir. Başkası 

yazdığı zaman kendi eseri olmadığı için dikkati dağılabiliyor. Böyle değil de şöyle 

demek istemiştir diyerek şairin yazısını değiştirebiliyor. Nushadan nushaya geçerken 

yüzyılların getirdiği yanlışlıklar olabiliyor. ‟Gül hattat cahil‟ sözü de hattatların 

çoğunun aklını, fikrini şekil üzerine teksif ettiğinden ilmi açıdan zayıf kaldıklarını ifade 

eder. İşleri hattatlık olduğundan ilmi bir gailesi olmadığından „İyi kötü sağlık, 

padişahdan aylık‟ diyebilirler. 

 

YaĢanılan zaman ve mekanın kiĢilik üzerine etkisi deyimlerle ve nüktelerle sunulur:  

Mesela İsmȃil Hakkȋ Bursevȋ, “Bir kimse bir yerde dört sene kalınca oralı kabul edilir” 

der. Zahiri ve batıni ilimlerde yed-i tula sahibidir. Çok yönlü, çeşitli sahalarda bol 

bilgisi olana hazer-fen “bin ilme sahip” denir. Tarikatlardan Celvetiyeye mensuptur. 

Celvetiye halkla kaynaşma karakterine sahip olanların tabi olduğu tarikattır yani 

şehirde evliyalıktır. Zıddı gibi görünen tek başına kalmayı karakter edinenlerin tarikatı 

halvetiyedir. Selahattin-i Uşşaki bu koldandır. Son cerrahiye şeyhi Muzaffer Ozak idi. 

Aziz Mahmȗd Hüdȃyȋ 17. Asırda Celvetiye temsilcisidir. İşte şimdi Kısıklı‟dan 

Ümraniye‟ye giderken Şeyh Camii vardır. Burası Celvetiyye Tekkesi idi. Bursalı İsmȃȋl 

Hakkȋ burada şeyhlik yapmıştır. Pek çok yer gezmiştir. Balkanlar, Tekirdağ, Edirne, 

Bursa, ve Antalya gibi yerler. Fakat en son Bursa‟da yerleşir. Burada vefat eder. 

Bursa‟nın Tuzcular Mahallesi Mescid-i Muhammed‟de çilehanesi vardır. 

Rȗhu‟l beyȃn:  Kur‟an tefsiridir, hadislerle ve genel kültürle yapmıştır. Özelliği Arapça 

yapılmasıdır. 23 senede tamamlanmıştır. Tefsirler türlü türlüdür: dirayet, rivayet, 

tasavvuf.. 

Not: Mutezileden olan Zemahşerȋ‟nin Keşşȃf tefsiri Osmanlı uleması Sünnȋ olmasına 

rağmen Anadoluda kabul edilmiştir. 

Not: İbn-i Hacer El-Askalȃnȋ‟ye “Hacer Sıfatı” veriliş sebebi şudur: İlim tahsilini 

yarıda bırakıp köyüne dönerken bir kuyu taşı üzerinde ipin izini görmesi üzerine: 

“Benim kafam taştan da mı sert?” der. Geri dönüp ilim tahsilini bitirir. 

b. Bir beyitte bulunan mübtela kelimesi açıklanırken önce etimolojisi yapılmıĢ, 

lügat manası verilmiĢ sonra tanıklar gösterilmiĢtir. Bu iĢlemlerden sonra Ģerhe 

geçildiğinde verilen bilginin doğruluğu ve mantıklılığı ortaya çıkarılmıĢtır: 

Aşkında mübtelâlığımı ayb eden sanur 

Kim olmak ihtiyar iledir mübtelâ sana  Fuzȗlȋ (Tarlan, s. 76) 

Mübtelâ: Belâ kelimesinden gelir. Belâ‟nın eskiden lugat manası elbisenin eskimesi‟dir. 

Belâ kelimesinde kötülük, felâket manası vardır. Arapçada ise belâ ve belȋ kelimesi 

geçer, evet manasına gelir. Tasavvufi açıdan ele alırsak can ruhun elbisesidir. 

Canından vazgeçen ruhunu da teslim etmek ister. Hz. Allah (c.c) ruhları yarattığı vakit 

„E-lestü bi-rabbiküm‟ diye bezm-i elestte sorduğunda bütün ruhlar „belâ‟ dediler. İşte 

bu bezmde insanların kaderleri tayin edildi. Mübtelâ ise; düşkün olan „belâ‟ sözüne 

bağlı olanlar veya belâya uğrayan kişilerdir. Çünkü söze bağlı kalmak zordur. Çeşitli 

zorluklar ortaya çıkacaktır ki bir kimsenin bağlılığı o nisbetle ölçülecek. 

c. Zaman zaman mesleklerden insanların iĢlerinden detaylı bir Ģekilde bahsedilir 

ve mesleklerin iĢleniĢinin bilinmesi hȃlinde Ģiir Ģerhlerinin daha iyi yapılacağı ifade 

edilir. Meslekteki yapılan iĢler anlatıldıkça Ģiirdeki mananın anlaĢılır hȃle geldiği 

görülür: 
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Rağbetle nigâh eyleme minâ-yı sipehre 

Ol ayinede sûret-i ümmid görünmez  (?)  

“Ümidin görünmediği felek aynasına murad bekleyerek bakma.” Felek aynası denildiği 

zaman gaybı okuma, gelecekten haber verme akla gelir. Gelecekten haber veren 

müneccimler göğe doğru bakarlar. Yıldızlardan, hareketlerinden vs.den bir şeyler 

çıkarırlar. 

Ümid mücerred, ayna ise muşahhastır. Mücerred olan bir şey muşahhas olan şeyde 

tezâhür etmez. Sehl-i mümteni: Suret aynada tecelli eder ama içinde ümid var mıdır, 

yok mudur belli olmaz. 

 

Yine bir baĢka Ģiirde ciltçilik mesleğinin iĢleri ile beyit uzlaĢtırılır: 

Tenimde za‟f  ile mister-veş üstühan görünür 

Yed-i tabib-i ecelde kitâb-ı mesturum (?) 

“Ecel tabibinin elindeki satırlanmış kitap gibi, vücudumda zayıflıktan ötürü kemikler 

satır aleti gibi görünür.” Mücellit tarafından normal bir kitap satırlanırken kitabın iki 

tarafından delik açılır. Bir iple düzgün çizgi oluşturulur. İpin bastığı yer derin iz yapar. 

Zamanla kaybolur ya da belirli belirsiz kalır. Dikkat edilirse görünür. İnsanın 

göğsündeki kaburga kemikleri zayıf olursa belli olur. Zayıflayan kimsenin de ölümü 

yakın düşünülür. Sanki ecel yazılmak için o satırları belli etmiştir. Ecel vakti gelince ne 

uzar, ne de kısalır. Ecel yazılmak tabiri vardır. 

 

ġair kendisinin toplumdaki durumunu çoban veya kafile mazmunuyla açıklamaya 

çalıĢırken Ģerh yapılırken çobanlık mesleği veya kafilenin yol alması ile ilgili bilgiler 

verilir: 

Râh-ı ışkında şehâ inledüğüm ayb eyleme 

Bȋ-ceres olmadı hiç şimdiye dek ehl-i sefer (?)
5
 

“Ey şah! Şimdiye kadar sefer ehli çıngıraksız olmadı. Bunun için aşk yolunda inlediğimi 

ayb eyleme.” Bu beytin mazmunu: çoban ve sürüsüdür veya kafiledir. Bir yerden diğer 

bir tarafa gittiğini duymak anlamak için sürüde, kervanda hayvanlara çıngırak takılır. 

Bu bir âdettir. Aksi takdirde her şey zor olur. Ben de aşk yolunun yolcusuyum. Benim 

ağlayıp, inleyip, feryâd etmemin onlardan hiç farkı yoktur. Zaten yolcu olduğum bu 

inlemelerimle anlaşılıyor. Ey şah gibi sevgili sen bunu ayıp görme.  

 

Hem astronomi hem de askerlik mesleğinde gerçekleĢen olayların Ģerh edildiği yani 

birden çok mesleğin iç içe anlatıldığı  zamanlara da rastlanır: 

Bir şahdır ki ahter-i na‟l-i semendine 

Rassad-ı mihr hîre bakar ka‟r-ı çarhdan (?) 

 “O, gökyüzü çukurundan güneşin gözleri kamaşarak baktığı, nalından kıvılcım çıkan 

atın sahibi olan şahdır.” Bu beytin mazmunu güneş batması ve astronomik gözlemdir. 

Bunlarla beraber Sebk-i Hindi tarzı da unutulmamalı, girift mana, hayal içinde hayal 

vardır. 

Astronomik gözlem: mesela Konya Karatay (M.1251), Kütahya Vacidiye (M.1308) 

medreselerinde (13-14. yy.) yapılırdı. Medreselerin açık kubbeli olan kısımlarının 

altında havuz vardır. Yukarıya bakmak zor olduğundan havuzdan seyredilir. Ona göre 

falanca yerde şu oluyor gibi hükümleri verebiliyorlardı. Astronotlar bazen derin bir 

kuyuya iner, oradan ayı yıldızı gözetlerdi. 

Fıkra: Bazen rassatlar leğende ayı seyrederken “Ne yapıyorsunuz? diye sorulduğunda, 

“Hilâli leğende seyrediyoruz.” derler. Bunun üzerine soruyu soranlar “Boynunuzda 

çıban mı var?” diyerek nükte yaparlardı. 
                                                            
5 “Sefer” terimi üzerine çalıĢma yapan Solmaz’da “Ehl-i sefer” mazmunu bulunmamaktadır. 
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Padişah atını dört nala sürmektedir. Nalları altın çividendir. Her taşa vurmasında 

kıvılcımlar çıkarmaktadır. Yolda bulunan su gölcüklerinde dalga yapmaktadır. 

Gökyüzünden suya akseden güneş bu kıvılcımları görünce bir görünür, bir görünmez; 

bir bakar gözleri kamaşır çekilir, sonra bir daha bakar, çekilir. Bu şekilde güneşin 

aksinin devri daiminden ilham alan şair bu beyti söylemiş olabilir. 

 

Beyitler Ģerh edilirken çokça rastlanan mesleklerden biri olan tıpla ilgili Ģu özellikler 

açıklanır:  

Olur ne mısra-ı bercestelerde sekte bedȋd 

O dem ki nabz-ı suhan dest-i intihȃba gelür (?) 

Mazmunu tıbbi kelimeler olarak alırsak; Nabız damarın atması, bilekte yer alan 

hastalık teşhisinde yardımcı olur. Eskiden bileğe ince ip bağlanır, aşağıya sarkıtılır, 

ucuna da ağır metal takılırdı. Böylece nabız ölçülürdü. Şiirin sözün sağlamı, hastası, 

güçlüsü, güçsüzü, anlaşılması için erbabı bu temyizi ayırmayı, yaptığı zaman nice güzel 

sanılanlar ölü ve değersiz sayılır. Nice kuvvetli görünen şahıslar vardır ki tabip bileğini 

eline alıp nabzını ölçtüğünde kuvvetten kesilmiş olarak bulur. 

 

B. Düzanlatımda Sözel Destek 

Tanımlar, örnekler ve karĢılaĢtırmalar konuyu açıklığa kavuĢtururken istatistikler ve 

uzmanların görüĢleri konuyu sağlamlaĢtırır, nükte, fıkra, espri, anı vb. ise öğrenciyi 

uyanık ve zinde tutar. Sönmez, tanımların ve örneklerin hedefe uygun, anlaĢılabilir, 

içerikle ilgili, ilginç, ne uzun ne kısa, gerçeğe ve öğrencinin yaĢına seviyesine 

cinsiyetine uygun olması gerektiğini ifade eder. (Sönmez, 187) 

a. Konuları açıklığa kavuĢturan en önemli destek tanımlardır. Tanımlar yapılırken 

daima farklı metotlar denenir, ansiklopedik bilgi verilmez. 

 

Bazı kelimelerin tanımını yaparken peĢpeĢe kısa üç beĢ somut örneğin sıralandığına, 

basmakalıp gibi görülen tanımların, örneklerin basmakalıplıktan çıktığına Ģahit oluruz.
6
 

Mesela tedaȋ kelimesini açıklanırken örnekler Ģöyle sıralanıp gider: 

“Tedaȋ; kelimeler arası çağrışımdır. Leylȃ denildiğinde Mecnȗn, kan söylendiğinde 

kırmızı, Hızır zikredildiğinde  âb-ı hayat. Ağzın fırın kapağı gibi açıldı sözünde 

esnemeyi aklımıza getirerek şerhe başlamalıyız.” 

“Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.‟‟ diyoruz. Develer çölde birbirine sağlam 

olmayan iplerle bağlanır. Niçin sağlam iple bağlanmaz. Yar başında bir ota uzanırken 

inadı tuttu, otu koparmaya uğraşırken ayağı kayıp gittiğinde ip kopar. Yardan aşağı bir 

deve gider, gerisi yoluna devam eder.”  

“İki dirhem bir çekirdek tabiri Koçi Bey Risalesi‟nde geçer. Bir dirhem on altı çekirdek 

eder. İki dirhem otuz iki çekirdek bir çekirdek daha otuz üç çekirdek bir tesbihi 

oluşturur. Tesbih gibi dizili olmak düzenli ve güzel olduğunu gösterir.” 

“Hilal‟in bilenmesi tabirini ele alırsak hilâl gökyüzündeki aydır. Ay bileniyor. Bir şey 

bilendiğinde kıvılcım çıkar, o kıvılcımlar da yıldızlardır. Dolunay olan ay gittikçe 

inceleşir ve hilâl şeklini alır. Hilâl şeklinde iken ay etrafında yıldızlar daha çok olur.” 

 

Konunun anlatımı yapılırken kısa, özlü ve net bilgi verilirdi. Mesela koca bir yüzyıl iki 

paragrafla can alıcı noktalarla anlatılıverilir. Dönemler anlatılırken dönemin şartlara 

göre değerlendirilmesinin daha uygun olacağı ifade edilir, her türlü sonucun meydana 

gelebileceğine vurgu yapılır. Mesela 18. yüzyılın tanımı veya tanıtımı Ģöyle yapılmıĢtır: 

                                                            
6 Derslerde öğrencilere böyle çağrıĢımlar yaptırabilirsek ne kadar iĢlenen deyimler, terimler çok olursa o kadar da 

anlama kavrama gücümüz artar kanaatindeyim. “Nasıl olsa sonra öğrenirler .” cümlesiyle tecrübe ötelenmekte ve 

öğrenme süreci zamanından sonraya atılmaktadır. 
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Bu yüzyılda çöküntü vardır. Yeniçerinin bozulması (bir savaş olduğunda kayıtta 10.000 

kişi ise savaşa giden 5.000 kişi vs.), ticaret zayıflıyor. Aşağılık kompleksi; nasıl ki 

ihtiyar bir kadın gençliğini hatırlamak suretiyle, ah gençliğim neler yapardım demesi, 

süslenip püslenmesi gibi… Bu devirde eksiklik fark ediliyor. Fakat çare ilaç yanlış 

olabiliyor. Çünkü ilacın etkisini zaman gösterir. Güçlü mimarlarımız olsa da dışarıdan 

mimar getiriyoruz. İmar hareketleri genişler. Teşkilatlar sistemleşir. Su Teşkilatı, 

tulumba (bugünkü itfaiye) teşkilatı vs. Not: Kağıthane ve Yalova‟da kağıt fabrikaları 

kurulur. Bunun üzerine protesto için İstanbul‟da 10.000 hattat; sırtlarında tabut, 

tabutta hokka, hokkada kalem sokağa dökülmüşlerdir. Bu devirde edebiyatta 

mahallileşme vardır. Hezeliyat artar. Geniş manada mizahi manzum, mensur şiirler, 

saçma sapan, malayani, müstehcen porno şiirler var, halk deyimleri şiire girer. 

Kadınların argosu bile şiire girer. Bu devirde Şeyhülislam Yahya‟nın devamı Nedim 

gazelde, Naili-i Kadim‟in devamı Şeyh Galip Sebk-i hindi tarzında, Nabi‟nin devamı 

Ragıp Paşa hikemi üslupta meşhurdur. 

 

Bu arada kısa özetlenen devre ait özel nükteli hikayeler ve gelenekler de araya 

sıkıĢtırılarak anlatılır: 

Marifet iltifata tabiidir. Mesela Ali Çelebi, Kelile ve Dimne‟nin Farsçası olan 

Humȃyun-nȃmeyi tercümesiyle yedi senelik terfi kazanmıştır. Bu kitabı padişah gece 

elinden bırakamayıp sabaha kadar okumuş sonra kararını vermiştir.  

II. Murat Topçuluk alanında adam araştırırken vezirlerden biri: “Falan yerde adam 

var ama geçimsizdir.” gibi laf eder. II. Murat da: “Bana ilmi lazım, huyu değil!” 

diyerek karşılık vermiştir. Ve sonraları Osmanlı topçulukta bir numaralı devlet 

olmuştur. 

Arz odasının önüne yapılan çeşme ses duyulmaması içindir. Bir odada padişahın 

dökülen kanına hürmeten yuvarlak taş konmuş. Herkes o taşın etrafından geçer oraya 

basmazdı. Bu bir dini vazife değil, saygının ifadesidir. 

Hafızın lügat manası koruyucu, Esmȃ-i Hüsnȃ‟dan, Kur‟an-ı Kerim‟i ezberleyen veya 

şu kadar Hadis-i Şerif‟i ezbere bilen kişi için çifte hafız tabiri vardır. 

Kalıcı olan camii, han, hamam gibi eserleri eskiden paşalar yapardı yani devlet yapardı 

ki bu da devletin zengin olduğunu gösterir. Halkın maddeye karşı tavrı anlaşılır. 

Mendiller motifli olur. “Mendilim benek benek, ortası çarh-ı felek” deki çarh-ı felek; 

çiçek süsünü oluşturur. Mendilin doğuda bir adı da makromadır. 

 

Bazen toplumumuzun Ģiirlerde  saklı olan güzel adetleri ele alınıp iĢlenir:  

Vȃiz çeşm-i kürisne pȋç ü tȃb-ı cȗ ile 

Mevsim-i iftȃrda ve‟t-tȋni ve‟z-zeytȗn okur Nedȋm  (Macit, s. 222) 

“Açlıktan dolayı kıvranan açgözlü vaiz iftar yaklaşırken vettini vezzeytuni suresini 

okur.” Aç gözlü olan vaiz orucun mahiyetini idrak edememiştir. İşin madde tarafında 

kalmıştır. Vaizi bu şekilde tenkitten sonra şu adet-i seniyye vardır: Orucun bozulması 

genellikle zeytin, hurma ve su iledir. Bunlardan zeytini ayetle hatırlatıyor. 

 

Bazen de Ģiirin anlaĢılabilmesi için maddi kültür bilgilerinin verilmesi gerekli olur: 

Yine zevrak-ı derȗnum kırılıp kenȃra düştü. 

Dayanır mı şȋşedir bu reh-i senk-sȃra düştü Şeyh Gȃlib  (Alparslan, s. 126) 

Zevrak: gemi,kayık (şişe:dışı hasırla sarılı) // seng-sar: taşlık yer. (-sar>-sal) (kumsal?) 

servi> selvi  güneş>güleş gibi // derȗn: gönül, kalb. 

“Benim gönül kayığım parçalanıp, yine sahile vurdu. Bu gönül sırçadır, şişedir. Taşlık 

bir yola düştü. Kırılmadan kalabilir mi hiç?” Zevrakı kayık olarak aldık. Gönül şişesi 

olarak düşünürsek ikinci mısrada şişe geçtiğinden uygundur. Kenar kelimesi geçiyor. 
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Dolayısıyla sahil olunca deniz ve suyun varlığı anlaşılır. Ve gönül kayığı olur. Sebk-i 

Hindi olarak düşünürsek deniz-şişe münasebeti realitesi vardır. Mesela: Alaattin‟in 

lambası; şişe içinde cinlerin olması, mektubun şişeye konulup denize atılması meselesi. 

Yine edatıyla başlaması bu işin devamlılığını gösterir. Evvelden de gönlü kırılmıştır. 

Kayık olunca su gerekir. Parçalanması için dalga ve fırtına olması gerekir. Sahilinin de 

çakıl ve kayalı olması gerekir. 

Gönül kayığı fırtınalarla dolu aşk dalgaları sahile vurdu. Onu parçaladı. Vuslata 

eremedi. Gemi şayet karayı görürse bu kurtuluşa alamettir. 

Taşlık yol kesreti ifade eder. Gönülün dünya hayatına aldanmadan hakikate varabilmesi 

kolay değildir. 

Denizde dalgalarla sallanan şişe denizde kırılmaz da sahile vurunca kırılır. 

 

Bir Ģiirde de kadere razı olmak kültürü, anlayıĢı ele alınır: 

O zaman ki bezm-i cȃnda bölüşüldü kȃle-i kȃm 

Bize hisse-i muhabbet dȋl-i pȃre pȃre düştü Şeyh Gȃlib  (Alparslan, s. 126) 

Bezm: meclis-i ervah, Araf Süresi // Can: Ruh, can // Hisse: pay // Kale: kumaş // Kam: 

murad, istek, arzu (kam: damak) “Can meclisinde dilek kumaşları bölüşüldüğü zaman 

bize parça parça olmuş bir gönül muhabbet hissesi olarak düştü.” Can meclisinde 

herkes istediğini aldı gitti. Bize de kala kala parça parça olmuş gönül kaldı. Bu bize 

kaderde tayin edildi. Onun için gönlümüz yaralıdır. 

 

Bazen Ģiirlerde birden fazla kültüre rastlandığı görülür. Hastanın, sarhoĢun ve derviĢin 

bir beyitte   aynı anda aĢığın hal ve hareketlerini temsil etmesi söz konusudur. Bu 

mazmunlar ayrı ayrı açıklanarak aĢığın durumu Ģerh edilir:  

Gehi zȋr-i serde destȋ geh ayağı koltuğunda 

Düşe kalka haste-i gȃm der-i lutf-i yâra düştü (Alparslan, s. 126) 

Gam hastası bazen eli başının altında bazen de ayağı koltuğunda olduğu halde düşe 

kalka sevgilinin lütuf kapısına gelip yıkıldı. 

Aşık olan biçare bazen içki testisi başının altında, kadehi de koltuğu altında olarak 

sevgilinin lütuf dağıtan kapısına gelerek ondan medet umarak beklemeye başladı. 

1. Mazmun: adetler: Hasta olan bir kişinin doktor kapısına varış şekli 

2. Mazmun: Yatarken sünnet-i seniyye‟ye göre hareket. 

Eli baş altında olması: insanın uyurken sağ tarafına dönerek, elini de yanağının altına 

koyması sünnet-i seniyyedendir. 

Ayağı koltuğunda: ayağı uzatmamak, bükmek. 

1. Mazmun: Aşık; dilenci ve düşkündür. Sevgilisinin kapısına düşmüştür. 

2. Mazmun: Sarhoş olan bir insanın elinde kadeh olduğu halde gamını onunla 

gidermeye çalışıp, düşe kalka sokakta yürümesi ve sevdiği kimse varsa onun kapısına 

gitmesi vs. 

b. Her öğreticinin kullandığı gibi Metin ġerhi dersinin temel taĢı olan örnekler 

sözel destek olarak derslerde kullanılır. 

Çelebioğlu, örneklerinde ilginç sözleri kullanır, bazen sözleri bir iki cümle ile Ģerh eder, 

bazen de bu sözlere kendi buluşlarını eklerdi: 

Birkaç söz söyleyelim: Su-i misal misal olmaz (o ibrettir); misal eşittir visal; bilgi eşittir 

ilgi; ilgi olmazsa silgi. 

Küçük hastalık büyür. Dört şeyin küçüğü olmaz “Borç, hastalık, ateş, düşman” 

(Kutadgu Bilig‟te ise son üçü ve bilgi vardır.) 

Alemde her sözde hakikat payı vardır. İlmin mertebeleri: 1. Zanne‟l Yakin ( ilm-i 

tahmȋnȋ) 2. İlme‟l  Yakin 3. Ayne‟l  Yakin 4. Hakke‟l Yakin (o işin kendisi). Türkçe 

deyimle ilm mertebeleri; bilmek, bulmak ve olmak. 
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Bilgili olan kişiyle sohbet laʻl, mercan ve incidir. Cahil ile sohbet etmek en sonunda 

canı incitir. 

 

Bazen verilen örnekler ilginç olduğu kadar pek duyulmamıĢ olan örnekler olurdu. 

ġerhin bir adımı olan tahlil/analiz konusuna Ģöyle açıklık getirir: 

Kelimeleri tek tek ayırmak, kelime hazinemize o kelimeyi lugat, istilah, mecaz, kinaye 

yönünden katmaktır. Bu kelime mücerred midir muşahhas mı mıdır? Atasözlerimizde 

veya kültüründen etkilenilen edebiyatın mensup olduğu milletin atasözlerinde niçin, 

nasıl, ne maksatla kullanılmıştır? Bunların bilinmesi gerekir. 

Sonra hiç duymadığımız sakallı bebek tabiri örnek olarak sunulurken eski zamana bir 

yolculuk yaptırılır:  

Mesela: “Sakallı Bebek” Osmanlı Devletinde kullanılmış. O gün için biliniyordu. Fakat 

bugün kullanılmaz olmuş. Bu sözü okuyan önce duraklayacak, belki esas manası olan 

bebeklikle alaka kuracak, sakalla bağdaştıramayacak, işin içinden çıkamayacaktır. 

Bunu şöyle anlatabiliriz. Yaşlı, başlı, kavuklu, saygılı insanlar kar yağdığında evleri 

yokuş başlarında olanlar yokuş sonuna kadar kaymak maksadıyla akşamdan su 

dökerler. Sabaha kadar soğuktan donar. Diğer adamları davet eder. Sabah gönderirken 

misafirleri yokuşun başına getirir. Hepsini ordan uğurlar. Kerliferli adamlar küçücük 

çocukların kaydığı gibi kayarlar. Buradan da ilham alan şair veya nâsir „Sakallı Bebek‟ 

tabirini kullanır. 

 

Çelebioğlu, örnekleme yaparken konudan pek ayrılmayan bir üslup yanında anlattığı 

konularda daha çok karşılaştırma yapardı. Mesela Türklerin ve Arapların kelimelerini 

araĢtırırken milletlerin ve insanların karakteri üzerinde durarak bunun da tabii olduğunu 

ve birbirlerini etkilediğini, araĢtırmanın buna göre yapılması gerektiğini ifade ederdi. 

KiĢi karakterlerini ortaya koymak için zaman zaman aĢağıya aldığımız örnekler gibi 

birbirinden ayrı örnekler verirdi:  

“Diller milletin karakterini ortaya koyar. Arapçada isimler, Türkçede fiiller zengindir. 

Fiil hareketliliği ifade eder, isimler ise süküneti ifade eder.” 

 “Padişahın biri iki çadır kurduruyor. Bir beyaz, bir de kırmızı çadır. Kazak erkekler 

kırmızı çadıra, kılıbıklar beyaz çadıra  girsin diyor. Herkes beyaz çadıra giriyor. Bir 

miskin adam da kırmızı çadıra giriyor. Soruyorlar, tebrik ediyorlar. Nasıl oldu da sen 

kazak çıktın diyorlar. O da diyor ki: Hanım dedi ki kalabalık nereye giderse sen tersine 

git dedi. Ben de oraya girdim, diyor.” 

“Adamın birinden teraziyi istemişler. Süpürge yok demiş. Süpürge istemiyoruz, teraziyi 

ver demişler. Bu sefer kürek yok demiş. (devamı haftaya... bitirilmesi içın ısrar edilince) 

Bir daha istemişler süngeri yok vs. Velhasıl vermek istemezmiş, bahane edermiş.”  

 

Ġnsan karakterlerinin bir Ģekilde farklılığı ortaya konur, her birinin hareketinde haklılık 

payının olabileceği belirtilirdi. Bazen genel karakterden öğrenci karakterine geçiĢ yapar, 

bu arada Ģuur altına bazı bilgiler depolanmıĢ olurdu, fakat hiçbir din. dil, ırk, mezhep 

sahibini incitmeden konuyu bağlardı: 

Bir İki Hikâye: Padişah, oğluna remil hocası tutar. İmtihan zamanı gelir. Babası 

imtihan eder. Eline bir yüzük alır, sorar: “Avucumdaki nedir?” Çocuk: “Yuvarlaktır.” 

der. Daha “Ortası delik!” der. Padişah „‟Aferin oğlum, söyle bakayım, nedir‟‟ der. 

Şehzade de: “Değirmen taşı!” der. Babası kızar, hocaya döner: “Ne biçim öğrettin?‟‟ 

der. O da: “Oğlunuzda idrak yoksa ben ne yapayım, kocaman değirmen taşı avuca 

sığar mı?‟‟ der. 
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Yahudi ölmüş, mizanda melekle konuşur. Melek der ki: “Dünyanın bin yılı buranın bir 

saniyesi, dünyanın bin altını buranın bir altını.” der. Altını duyan Yahudi: “Bir altın 

versene!‟‟ der. Melek de: “Bir saniye bekle!” der. 

 

Düzanlatım yapılırken alandaki tecrübe ve etkinlik anlaşılır, basit, kısa ve akılda kalıcı 

olan örneklerle sunulur. Metin tamirinin ve ıslahının gerekliliği ve yapılıĢ tarzı ile ilgili 

aĢağıda verilen örnekler gözden geçirilmelidir: 

Metin tamiri: Cesîm kelimesi aruzuna bakılır ya cism‟dir ya cismim‟dir ya da cesȋm‟dir. 

Aruz kalıbına göre tamir edebiliriz. 

Metin ıslahı: Kelime değişikliği ile güzel olursa değiştiririz. Mesela hȃlet-i sohbet 

kelimesi Hȃle-i sohbetle daha geniş mana ifade ediyor. Hȃlet-i sohbet; sohbet halimizde 

fakat hȃle-i sohbet dense sahȃbinin yıldız olması, ışık saçan hȃle, hâlenin yuvarlak 

olması, sohbetin etrafını manen aydınlatması, geri kalan yerlerin gökyüzünde olduğu 

gibi karanlık kalması gibi bilgileri çağrıştırır. 

c. Düzanlatımda konu açıklığa kavuĢturulurken karşılaştırmaların yapıldığı iki 

farklı olgunun da kendi içinde anlaşılır olması gerekir. Böyle olmazsa karıĢıklığa neden 

olabilir, çözümü biraz geç olabilir: 

Karşılaştırmalar konuyu açıklığa kavuştururken, Arapça ve Türkçenin ortak 

kullanımına giren kelime ve kelime grupları anlaşılabilir şekilde bir araya getirilirse, 

şiir doğru şerh edilebilir: Mesela: yaprak kelimesi Türkçede defter ve ağaç için 

kullanılabilir: ağaç yaprağı, defter yaprağı. Yaprak manasındaki Arapça „varak‟ 

kelimesi de defter ve ağaç için kullanılır: varaku‟d-defter, varaku‟ş-şecer gibi. 

 

Bazen divan edebiyatı Ģiirlerindeki bulunan hayal ve hakikat unsurlarının sentezi 

yapılırken basmakalıp bir fikir olan divan edebiyatı hayal ürünü bir edebiyattır görüĢü 

kabul edilmez, Ģiirler Ģerh edilirken, kendinizi gerçeklerle baĢ baĢa bulursunuz:  

Külhan-ı düzah gibi deryâ-yı ahker-zâd ider 

Düşse kemter katre-i hûn-i dil-i   âteş-nâkimiz (?) 

külhan: hamamda ateş yanan kısım // ahker-zâd: ateş  yaratılışlı // düzah: cehennem // 

kemter: küçücük // katre: damla // ateşnâk: ateşli 

“Şayet ateşli gönlümüzün kanının bir damlası denize düşse, onu cehennem külhanı gibi 

ateş tabiatlı kılar.” 

 

ġiir açıklanırken önce kelimelerin anlamı ve cümle anlamı verilir, sonra edebiyat 

mazmunlarına geçilir, sanki sosyal gerçeklerden uzaklaĢıp hayal alemine yolculuk 

yapılırken birden sanatın olmadığı ve anlatılanların hayatın gerçeği olduğu fikrine 

dönüĢ yaptıran anlatımla Ģiir tahlili bitirilir:  

Şiirin mazmunları: Aşığın mayası aşk ateşiyle yoğrulmuştur. Bir kimsenin âşık olması, 

utanması gibi durumlarda yüzüne kan vurur. Yüzü ateş gibi sıcak olur. Maddi olarak; 

insan hasta olduğu zaman yüzü kızarır, başı ateşli olur. Her iki yönden ateşin küçüğü 

büyüğü olmaz. Küçük olan şey büyür. Küçük bir ateş her şeyi yakar. Küçük hastalık 

büyür. Dört şeyin küçüğü olmaz „Borç, hastalık, ateş, düşman‟ (Kutadgu Bilig‟te ise son 

üçü ve bilgi). Tezad sanatı vardır. Ateşin deryâyı ateş haline getirmesi tezattır. Aslında 

tezad yoktur. Meselâ ateşin üstündeki suyu buhar yapıp yok eden ateştir. Ateşi 

söndürmek için de su kullanılır. Aslında bir devr-i daim vardır. 

Yukarıda geçen örnekteki gibi hayallerden bahsedildiği düĢünülen beyitlerin gerçekle 

bağlantısına geçilip açıklandığında Ģiirin hayalden ziyade gerçeğin ele alındığı 

intibaını bırakan birçok Ģiir vardır. Bunlardan biri de aĢağıdaki beyittir. 

Riyȃz-ı reng-i cemȃle gider bu hȗn-i sirişk 

O rȃhdan ki geçüp bȗy-i gül gül-ȃba gelür (?) 
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Gülün renklenmesi için su gerekir. Yetiştiğinde ise alınarak kalıcı olması için gülsuyu, 

gülyağı yapılır. Gülsuyunun da yapılması için formülleri vardır. (Bir kitapta 20 kadar 

formül görünür.) Gül imbikte kaynatılır. Kıvrım kıvrım olan hortumlardan ıstırap 

çekerek geçerek şişeye dökülür. “Beni sana geçmişler”  Ordu türküsündeki gibi 

geçmek, yermek anlamındadır. 

 

Burada Çelebioğlu, geçmek yermek kelimelerinden hareketle kendisinin de iyi tanıdığı 

mekanla ilgili hemen fıkrayı yerleĢtirir: 

Fıkra: Hükümdar adamlarını dünyaya salar. En güzel yeri bulun da haber verin. 

Adamları Kadıköy‟ü bulur. Hükümdar gelir. Sarayburnu‟nu görür. Oraya gider. Orası 

daha güzeldir. Kadıköy‟e adamlarına nispetle “Körler diyarı” der. 

 

Bazen hayatın gerçeği olan hȃl Ģiirde anlatılırken biz onu hayal gibi görürken, 

Çelebioğlu, Ģairin aslında gerçeği dile getirdiğini basit bir üslupla ifade eder:  

Şȗ‟le-i âteş-i âhımla benim hemvâre 

Gûy-ı eflâk döner beyzâ-i fevvâre misâl xxx 

Havuzda fıskiye vardır. Suyu havaya fışkırtır. Ritimli olduğundan beyaz bir top üstüne 

konduğunda hem onu döndürür hem de arada kalmasını sağlar. Mazmunu budur. 

“Benim ahımın ateşinin alevi ile feleklerin topu daima, fıskiyenin yumurta gibi olan 

topunu döndürdüğü gibi, döner.” 

 

Hemen çağrıĢım olmayacak gibi görünen beyitler ustaca anlaĢılabilecek tarzda basit bir 

anlatımla sunulur: 

Alınca micmere-i mihri zîr-i dâmâne 

Tutuşdı dȃmen-i pîrâhen-i şeb-i deycȗr  Şeyhülislam Bahayi Efendi (Uludağ, s. 3) 

 “Gökyüzü güneş buhurdanını eteği altına alınca, gece gömleğinin ucu tutuştu.” 

Mazmun: Güneşin doğma ve batma zamanıdır. Burada gökyüzü - insan arasında teşhis 

sanatı vardır. İnsan buhurdanı eteğinin altına alınca eteğinin ucu tutuşabilir. Ufuktaki 

kızartılık, ateş tutuşma akla getirir. Zifiri karanlığı siyah elbiseye benzetirsek, eteğin 

ucu yanıyor demektir. Mecazen  eteğin tutuşması telaş ifade eder. Zaman olarak da az 

bir vaktin kaldığını gösterir. Güneşin bu hali de kısa sürer. 

 

Bazen Ģiirler Ģerh edilirken kelimeler lügat, terim, deyim gibi  anlam bakımından 

incelendikten sonra açıklama yönleri ayrı ayrı ifade edilir, her anlama göre beyitlerin 

farklı Ģekilde anlaĢıldığı ifade edilir ve kurallı cümleye çevirilir. Böylece beyitin farklı 

Ģerhlerinin mümkün olabileceği ortaya konur, istenilen hedefe giderken atılacak adımlar 

tek tek sıralanır: 

Bin cȃn olaydı kâş men dil-şikestede 

Ta her biriyle bir kez olaydım fedâ sana  Fuzȗlȋ  (Tarlan, s. 76) 

 

ġiirin kelimeleri açıklanır, kelimelerin birbiriyle tenasübü açıklandıktan sonra 

çağrıĢımlar dikkate alınarak Ģiir üç farklı yönden açıklanır:  

a. Bin can olmayı istemek: Hz. Ebubekir‟in (r.a) “Ya Rabbbi benim vücudumu o kadar 

büyük kıl ki cehennemi kaplayayım başka kimselere yer kalmasın” duasına telmihtir. 

b. Tasavvufi açıdan ele alırsak dil-şikeste gönül günahkâr kişinin gönlüdür. Günahkâr 

olan kibirlenmez, gururlanmaz, boynu büyük, başı eğiktir. Hz.  Allah (c.c) “Ben gönlü 

kırık kullarımın gönüllerindeyim‟‟ buyurur. Mesnevi‟de de “Aşık gönlü kırık olduğu 

müddetçe Hakk‟a yakın olacaktır‟‟ sözü geçer.  

c. Bin cân - bir kez - dil-şikeste: Üçü bir arada zikredildiğinde kırık ayna mazmunu 

anlaşılır. Ayna kırılınca pek çok parçaya ayrılır. Bunun için “bin‟‟ kullanıyor. Kırılsa 
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da her parçasında bir sûret görülür. Sûreti aynanın gösterebilmesi için ışığa ihtiyacı 

vardır. Tasavvufta bir ayna olan gönlün ışığı ise Hz. Allah‟ın (c.c) tecelli ettirdiği 

nurdur. Bu nur zikir sayesinde ortaya çıkacak, tevhid‟in sırrı yansıyacaktır. her bir 

parça vahdeti gösterecektir. 

a. Ey sevgili! Sen benim kalbimi kırdın. Bin parçaya ayırdın. Her bir parçasında can 

olaydı  da herbirini tek tek sana feda edeydim. 

b. Ey Allah‟ım benim gibi kalbi kırık, boynu bükük, başı eğik kulunda bin tane can 

olaydı da ehadiyyete ulaşmak için bütün dünya nimetlerinden ve kesretten vazgeçerdim. 

c. Ey sevgili sen benim kalbimi kırdın. Ben zaten sana ulaşmak için yaşıyordum. Sen 

bana yüz vermeyeceksen ben de canımı feda edeceğim. Ölümle vahdete erdikten sonra 

senin gibi dünya güzellerine ihtiyacım olmayacak. 

d. Düzanlatımda sözel destek türlerinden biri de istatistiklerin sunulmasıdır. 

Bazen bir güzel söz söylendikten sonra onu çağrıĢtıran baĢka birkaç söz peĢinden tablo 

gibi eklenir. Öğrencilerde sözleri yazma öğrenme derleme ve söyleme merakı 

oluĢturulmuĢ olur:  

Her gün yeni bir şey öğrenmek yeniden doğmak gibidir. 

Ulemanın hocası kocadıkça koç olur // Cühelanın hocası kocadıkça heç olur. 

Hz. Ali (r.a.):Malın bekçisi sahibidir. Bilim ise sahibinin bekçisidir. 

Alim isen bir gül yeter kokmağa // Merkep isen gir ahıra yıkmağa 

Bir metni şerh ederken bazı şeylerde hassas olmak gerekir: Haydut, fasulye, ıspanak, 

mum, kiraz, anahtar kelimeleri Rumcadır. 

e. Düzanlatımda sözel destek türlerinden biri de uzman görüşlerinin sunulmasıdır. 

Bazen yabancı bilim adamlarının görüĢlerini sunarak konuyu destekleyen bilgiler 

aktarılırdı: 

Henry Wolfnekin „Hakiki eser tefsire ve şerhe imkan vermeli‟ sözü ile Arapların „Mana 

şairin karnındadır.‟ sözleri herhangi bir eserin güzel anlaşılabilmesi için eserin şerh 

edilmeye  ihtiyacı bulunduğunu gösterir. 

Frenk yazısı; Ahmedi (14.yy.) için kullanılır. Arap harflerine göre ters yazı resim 

olmadığı için bizde hat sanatı gelişti. Pikasso resimlerinden ilhamını doğu yazısından 

aldı. Batı yazısı çirkin telakki edilirdi. 

f. Düzanlatımda Sözel destek unsurların biri olan nükte, fıkra, espri, anı vb. 

anlatma unsurlarıyla öğrenci uyanık ve zinde tutulur.  

 

Çelebioğlu bazen Ģiire geçmeden hemen bir nükte anlatır, sonra Ģiire geçer: 

Mektebe vardıkda evvel î elif kȃmet bana 

Ayn ü sȋn ü kȃf ta‟lim etmiş üstȃdım benim  Zȃtȋ  (Çelebioğlu, s. 47) 

Nükte: Hȃfız‟a soruyorlar: “Sen kim oluyorsun da Semerkant‟ı, Buhara‟yı fedâ 

ediyorsun?” O cevaben: “Bağışlaya  bağışlaya bu hâle geldim.” diyor. 

 

Bazen baĢka baĢka alakasız gibi fıkra, nükte, anı vb. örnekler ardı ardına sıralanır, 

sonraki derslerle bağlantısı olduğu hissettirilmeden örnekler çoğaltılırdı:  

Elif-i kaddüñle dȃl zülfüŋe teslȋm-i rȗh ettim 

Bu dahi zümre-i uşşȃk içinde başka ad olsun  Ulvȋ (Çelebioğlu, s. 48) 

 ‟‟.kelimesi ortaya çıkar.‟‟ Adın çıkacağına canın çıksın ”أد“

“Boy ve saçların için ölüşüm aşıklar arasında meşhur olsun. Adım böylece çıksın.” 

 

Bu beyitteki adı çıkmaktan baĢlayıp sonraki konuya bağlanan veya geçmiĢ konuları 

içine alan nükte fıkra faslı baĢlar. Bazen böyle üç beĢ fıkra birbirini takip eder: 

Nükte: Pekçok kişi meşhur olmak için bazı şeyler yapar. Mesela: bir şahıs gidip zemzem 

suyuna işemiş. Adı “Bevvâl-i zemzem‟‟ (Zemzeme işeyen adam) diye şöhret bulmuş. 
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Nükte: Adamın biri hazırcevapmış. Bir adam evvelden soru hazırlayıp köşebaşında 

hazırcevap kişinin karşısına çıkıp:”Eyne hȃçȗ kançaru. (-. / -- / -.-)”diyerek sorusunu 

sorar. Hazırcevap hemen cevap verir, hem de aynı  vezinle: “Fevka bâlâ yûkarû (-. / -- / 

-.-)” 

Fıkra: Türkçe „‟ض‟‟ harfi yok. Arapçaya mahsustur. Üst damak ve dişlerden çıkar. 2. 

Mahmut döneminde dȃd harfinin mahrecini tartışmak yasak edilmiş. Beyazıt Camii 

avlusunda tartışıyorlarmış. II. Mahmut‟u görünce kaçışmışlar. Padişah, askerlerini 

yakalamak için mollaların peşlerinden göndermiş. Bir kişiyi köşede yakalamışlar. O 

molla da köşede sarığını atmış mollalığım belli olmasın diye. Asker mollaların nereye 

gittiklerini sorunca, molla: “Bazısı o tarafa, badısı şu tarafa  gitti‟‟ deyince asker onu 

hemen yakalamış. 

Nükte: Bir köylüye sormuşlar: “Peteklere nasıl yaklaşırsınız?‟‟ O da: “Tütsütürüz, 

arılar kaçışır. Biz de petekleri alırız.” demiş. Hayvan hayvanken dumandan kaçarken 

bizim insanlar niçin dumanın esiri oluyorlar. Fesübhanellah. Dumanını yeller alır // 

Parasını eller alır // Derdi de size kalır  

Ders: Azerbeycanlı Cemâl Rûsî Bey‟i Abdulhȃmid Han‟a şikâyet ederler. Bâbȋ 

olduğunu söylerler. Abdulhȃmid, Cemȃl Bey‟i sever aslında. “Bâbîlik  Şiiliğe mensup, 

Osmanlıya zıt fikir akımıdır.‟‟ Evet,  Bâbîyim ama nasıl? bâ-hamiyyet, bâ-muhabbet, 

bâ-….. sayar. Sonra, bî-metelik, bî-hırs, bî...  sayar. Ben böyle bâbîyim der. 

 

Sınıfta biraz gürültü olunca da Ģöyle benzetmeler yapılmıĢtır: 

Kalabalık, gürültü olan yerlere verilen adlar: kadınlar hamamı, bayram yeri, pazar yeri 

vs. 

 

Bir Ģairden bahsedilirken birden ilgili fıkralar anlatmaya baĢlanır, herbirinde bir tecrübe 

aktarma gayreti hissedilir:  

Şeyh Galib Mevlevi şeyhi olur. (Galata Mevlevihanesi) 

Fıkra: Fasih dede içkiye düşkündür. Yokuştan sallanarak çıkarken Galata‟nın bir 

mescidinin imamı ona hakaret edermiş, zemmedermiş. Bir gün rüya görüyor. Kuş bunu 

havalandırıyor. Göklere yükselince bırakıyor. Parçalanmayı beklerken Fasih dede‟nin 

kucağına düşer. Ertesi gün nasıl davranacağını düşünürken Fasih dede durumu açıklar. 

İbret:  İman ile paranın kimde olduğu bilinmez. 

Fıkra: Bir gün mevlevihaneye Bektaşiler ve aleviler çok gelmeye başlayınca rahatsız 

olurlar. Şeyh der ki; basit bir şeyle onların gelmesini önleyebiliriz. Ve bir levha asarlar: 

“Yȃ Hazret-i Muȃviye!” 

Fıkra: İmam-ı Azamın kapısına sabah erkenden Yahudi‟nin biri senelerce pislik 

koymuş. O da temizleyip geçmiş. Seneler sonra Yahudi bu nasıl bir din ki bu kadar 

sabrettirebiliyor, der ve Müslüman olur.” 

Esrȃrını Mesnevȋden aldım 

Çaldımsa da mȋri mȃlı çaldım  Şeyh Gȃlib (Kabaklı 1973, s. 413) 

Fıkra (Nȃbȋ‟den): İlm-i simyȃ sahibi adam gelir. Padişaha: “Sana şu kadar altın 

yapayım, fakat araç, madde vs. gerekir.” der. Avans alır gider. Padişah gezerken şehrin 

delisine rastlar. Delinin elinde bir liste vardır: Deliler listesi. Bakar ki başta kendisi 

vardır. Padişah: “Ya o adam gelirse!” der. O zaman da deli: “Padişahı siler yerine 

onu yazarım.” der. 

Aşk birinci planda yer alır. Aşksız hiçbir şey olmaz. Aşk olmaz ise sevilen olmaz, değeri 

olmaz. Armut piş ağzıma düş yoktur. 

 

Bir Ģahsiyet, bir nazım türü vb. hakkında bilgi verirken onu çağrıĢtıran fıkralar eklenir. 

Fıkra akılda kalır fakat niçin anlattığı bazen akılda kalıcı olmayabilir. AĢağıdaki fıkra 
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herkesin aklında yer ederken öğretici tarafından hammȃmiye türü bağlamında anlatıldığı 

dikkatten kaçabilir: 

Hammȃmiye: Eski hamam elbisesi. Bir nazım nevi vardır. 

Adamın bir kolay meslek arıyormuş. Dilenciliğe karar vermiş. Usta çırak münasebeti 

vardır. Dilencilerin pirini sormuş. Hamamda demişler. Gitmiş. Pir üç prensip saymış: 

“Kim olursa, nasıl olursa, nerede olursa isteyeceksin” demiş.   

Hemen adam pȋre yönelir: 

- Şey‟en lillȃh. 

 - Benden mi? 

- Kim olursa demedin mi? 

 - Peştemalle mi? 

- Nasıl olursa demedin mi? 

 - Hamamda mı? 

- Nerede olursa demedin mi? 

 - Tamam evladım sen bu işi yaparsın! 

 

Bazen Mevlana’nın hikaye içinde hikaye veya hikayeden hikayeye geçme metodunu 

kullandığı gibi derslerde bu metodun kullanıldığı görülürdü. Mesela Hızır Çelebi ile 

ilgili bir fıkradan, alaka kurularak Mevlana’nın bir fıkrasına geçilir: 

Hızır Çelebi‟nin oğlu Hoca Sinan paşa‟yı Sivrihisar‟a sürerler. Bir gün Konyalı 

talebesine sorar: “Sizin memleketinizde bu kadar ahlaksızlık vs. niye vardır?” deyince 

talebesi: “Sizin memleketle hem-huduttur efendim!” der. 

Mevlana‟ya densizin biri Şems-i Tebrizi‟yi yalan yere müjdeleyince, Mevlana çıkarır 

kürkünü verir. Yakınında olanlar “O yalan söyledi, niçin kürkünüzü verdiniz?” deyince 

Mevlana “Doğru söyleseydi, kürkümü değil canımı verirdim.” der. 

 

Bir ayetten sonra onunla ilgili yanlıĢ bilinen bir olay nükteli olarak dile getirilir:  

Araf Süresinde geçen “Elestü bi-rabbiküm” sorusunun sorulduğu bu meclis 

şiirlerimizde bezm-i elest, meclis-i ezel, bezm-i can olarak geçer. 

Nükte: Eskiden bir ta‟bir çocuklara öğretilir. Kalü diyenler Müslüman oldu. Bela 

diyenler belasını buldu. Kâfir oldu. 

 

Bazen de önce kavramlar, deyimler ve atasözleri yardımıyla açıklanır, anlatılacak 

fıkranın konusu karĢıt kavramın temsilcisi de olabilir: 

Edeble damen-i zülfün öper gelüp bir bir 

O fitneler ki şeh-i hüsne intisaba gelür. 

El etek öpmek:Dalkavukluk, hürmet, “El etek öpmekle el aşınmaz” 

Edeb: Edebiyat, ilm-i edeb idi. Edebiyatçıya edip denirdi. Buradan da Edebiyat edep 

telkin etmelidir, fikri çıkar.  

 

Sevgili fitne münasebeti anlatıldıktan sonra edebin tersi olan davranıĢla ilgili yine hoĢ 

bir fıkra eklenir: 

Fıkra: Saraya perdedaz bir nüktedan getirir. Güzel hikaye vs. anlatır. Birinci gün iki 

mecidiye alır. Perdedaz birini alır. İkinci gün yine aynı. Üçüncü gün: “Ne istiyorsun?” 

denilince “Canım dayak yemek istiyor.” der. 30 sopa atacaklar, on beşini yiyince: 

“Durun, benim ortağım var.” diyerek paşaya durumu haber vermiş olur. 
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C. Görsel-ĠĢitsel Destek 

Anlatımlar seçilen materyallerle desteklenir de uygun sunum yapılırsa öğrenmeyi 

kolaylaĢtırır. Bazen Ģekiller basit olarak tebeĢirle çizilirdi. Yıldızlar, gülyağının yapımı, 

lale devrinin aslan baĢlı çeĢmeleri basit bir Ģekilde çizilerek görsel destek sağlanırdı. 

 

SONUÇ  

 

Düzanlatımın hedefleri bilgi kazandırmak, bilginin gerekliliğine ikna etmek ve bilgiden 

zevk alınmasını sağlamak olmak üzere üç ana baĢlık altında incelenebilir. 

 Ġyi bir Ģerh dersi örneğinde Ģerh edilen Ģiirdeki kelimelerin sözlükteki geçen 

anlamları bütün yönüyle incelenmeli, kelimenin ilk anlamı ve yan anlamları, gerçek, 

mecaz, terim vb. anlamları yanında deyimlerdeki ve atasözlerinde kazandığı anlamlar 

sunulmalı, sonra Ģiirin farklı bağlamlarda kazandığı anlamlar açıklanmalı ve farklı 

Ģekillerle Türkiye Türkçesine göre kurallı cümleye çevrilmelidir.  

 Her bilimin kendine mahsus terimleri olduğu gibi Ģiirler Ģerh edilirken divan 

edebiyatına mahsus olan mazmȗn, leff ü neĢr, telmȋh vb. edebi sanatların da terim 

anlamları ortaya konulmalı, anlamın ve bağlamın gereği düĢünülmeli, sonra beyite 

anlamlar yüklenmelidir. 

 Beyitler açıklanırken zaman zaman emredici anlatım kullanılabilir. Mesela 

beyitteki farklı mazmȗnlar hatırlatılır ve bu mazmȗnlar için “Onu biz düşüneceğiz, biz 

bileceğiz gibi uyarı cümleleri kullanılır.  

 Edebiyata ait olup konu dıĢında gibi görülen bir terimle karĢılaĢıldığında, terim biraz 

farklı vurgu ile  ifade edilebilir, örneği ise basit bir üslupla öğrenciye sunulur, 

teferruatının öğrenilmesi istenir. ġayet öğrenilmesi istenen konuya benzer bir konu ile 

karĢılaĢılırsa iki konu arasındaki ortak ve farklı yönler karĢılaĢtırma metodu kullanılarak 

ele alınabilir. 

Mesela evvelden iĢlenen muammȃyla benzerlik gösteren lugȃz ile karĢılaĢıldığında bir 

baĢka muammȃ ile bilgi pekiĢtirilir. Örnekteki lugȃz bu muammȃ ile karĢılaĢtırılır, 

farklılıklar ortaya çıkarılır, böylece bilgide kalıcılık sağlanmıĢ olur. 

 Kelimelerin etimolojileri ve diğer kelimelerle anlam bağlantıları çözülür, sonra Ģiir 

Ģerhine geçilir. 

 Metin Ģerhinde kalıcı bilgiyi sağlayan en önemli araçlardan biri örneklendirme 

kullanılırken en alakalı örnekten baĢlanarak ya aynı türden örnek içinde örnek ya da 

farklı türlerde örnekler sunulabilir. 

 Öğretici anlatım türünün sağladığı bilgi öğrencinin kendine güvenini sağlar. 

Akıl yürütme, verilen sağlam bilgilerle yapılırsa haklı ve haksızı ayırt edebilme yeteneği 

kazandırır, özgüven oluĢturur ve bilginin vazgeçilmezliğini kavratır. Bazı durumlarda 

bazı insanlar cahilce kesin tavrını koyar, kestirip atarlar. Bilgileri tam olmadığından 

softaca yaklaĢırlar. Bu tür insanları ikna edebilmenin yolu bilgiye hakim olmaktan 

geçer. Birçok yanlıĢ telakki, somut delillerle farklı fikirler sunularak düzeltilebilir. 

Çelebioğlu ise, fikrin doğrusunun kabul edilmesi için zorlayıcı olma taraftarı değildir. 

Bazen ilmi tartıĢmaları ilmi açıdan açıklar, fakat haklı haksızın belirlenmesini 

dinleyenlere bırakırdı. 

 Metin ġerhi derslerinde kelimelerin, deyimlerin, terimlerin vb. anlamları sunulup 

metin açıklığa kavuĢturulur. Hep Ģiire bağlı kalınarak bilgi vermek ve almak sıkıcı 

olabilir. Bir bilginin hayattaki karĢılığını veya kullanıldığı yerleri kavratabilmek için 

hayattan örnekler sunulmalıdır. Bunun için, sözel anlatıma bağlı olarak gerçekleĢen 

olaylar, anılar, nükteler vb. anlatılabilir. Bu türlerle anlatılan incelikler, kıvraklıkla 

zamanında algılanmalıdır. Algıda seçicilik olursa kelime, deyim, terim, mazmȗn vb. ile 
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yapılan kelime oyunları kavranır, konu aralarında anlatılan fıkra, nükte vb. anlam 

kazanır ve edebiyattan zevk alınır. 

 Deyimler, deyime benzer sözler, atasözleri vb.lerinin Ģerhinde yapılan 

yorumlarda araya duyulmadık, kulağa ve gönle hoş gelen sözler sokuĢturulmalı, 

kelimeleri açıklayacak nükte fıkra vb. bulunmalıdır. O kelimelerle ilgili anlatımlar 

yapılmalıdır.  

Verilen örneklerde ilginç sözler bulunmalı, bazen gizemli gibi görünen sözler açık bir 

iki cümle ile Ģerh edilebilmeli, sözlere şahsi buluşlar eklenebilmelidir. 

 Her öğretici kendisine alanında kaynaklık yapabilecek bir eseri rehber edinmelidir. 

Bu rehberi de kendi kiĢiliğiyle ve diğer kaynaklarla beslemelidir.  

 Beyit açıklanırken maddi ve manevi kültürden bahsedilmeli, farklı fikirleri 

çağrıĢtıran Ģiirler de okunmalı, böylece Ģairin kiĢiliği, kalenderliği veya derviĢlik ruhu 

ortaya çıkarılarak öğrencinin dersin kaynaklarına inebileceği yol gösterilmelidir. 

Dinleyenin/öğrencinin psikolojisine de dokunuĢlarda bulunulmalı, öğrencinin 

psikolojisini yansıtan anı, fıkra vb. eklenmelidir. 

Mesela örnek olarak sunulan kısa ve sade açıklaması çeşmeden su içme olan ve 

sanatkaraneliği ortaya konan beyitten sonra konuya uygun hikaye eklenmiĢtir. Konu 

Mevlȃnȃ’nın Mesnevȋ’sinde iĢleniyorsa Çelebioğlu için mutlaka anlatılacak ibretlik 

hikaye vardır. Bazen ibret denilip söz ibretlerle süslenir, yaşanıyormuş gibi anlatılır, 

bazen Mevlana gibi hikaye içinde hikaye veya hikayeden hikayeye geçme metodunu 

kullanılır. Mesela bir anlatımda Hızır Çelebi ile ilgili bir fıkradan, alaka kurularak 

Mevlȃnȃ’nın bir fıkrasına geçilmiĢ, baĢka bir anlatımda ise önce kavramlar, deyimler 

açıklanmıĢ, sonra anlatılacak hikayenin konusu edep olması beklenirken,  karĢıt kavram 

olan edepsizlik olmuĢtur.  

 ġiir açıklanırken kelimenin etimolojik anlamı, fonotik ve morfolojik değiĢimleri 

üzerinde de durulur. Mesela dudak harflerindeki değiĢikliklerden bahsedilir, harf 

değiĢtirimi yapılarak kiĢinin sonraki durumu için baĢka isimler tesis edildiği örnekler 

sunulur. Bazen kelimelerle ilgili hiç bilinmeyen farklı anlamların yer aldığı etimolojik 

açıklamalar yapılabilir. Benzerlik gösteren kelimelerin sesteĢlikleri üzerinde durulup, 

anlam farklılıkları açıklanabilir. 

 ġahsiyet tanıtımlarında anı türü veya tezkirelerde geçen tarihe mal olmuĢ nükteli 

anılar kullanılabilir. Anlatılacak konuların veya kiĢilerin karıĢtırılma ihtimali varsa 

mukayese yolu ile açıklık getirilmeye çalıĢılır. Mesela Seyyid Vehbȋ anlatılırken 

Sümbülzȃde Vehbȋ’den ayırmak için satır satır bu gayrete Ģahitlik edilir. Bazen konular 

tenkitvȃri bir tarzla anlatılır, kalıcı olması istenen yerlere güzel örnekler serpiĢtirilir. 

Bulunulan alandaki boĢluklardan, eksikliklerden veya ilgilenilmemiĢ kısımlardan net ve 

uyarıcı mesajlarla öğrenciler haberdar edilebilir.  

 Düzanlatımda destekleyici ögeler mantıklı düĢünme, sözel destek ve görsel-

iĢitsel destek olmak üzere üç kısma ayrılır. Çelebioğlu hocamız, mantıklı düĢünme 

yeteneğini veciz Ģekilde ifade ederken edebiyat ilminin verilerini kullanmıĢtır. Ne yazık 

ki görsel-iĢitsel metotta sadece kitapları getirip göstererek dikkatlerimizi toplarken -

zamanımızdaki teknolojik Ģartlar onun zamanında olmadığı için- baĢka yardımcı 

iletiĢim araçlarını kullanamamıĢtır.  

 Çelebioğlu, geçmiĢteki insanların karakterini tahlil ederken zamanın özelliklerini 

düĢünür, araĢtırır, o zamanın penceresinden bakar, değerlendirmesini kırıp dökmeden 

nezaket çerçevesinde yapar, asla saldırgan ve saygısız olmazdı. 

Mesela Türklerin ve Arapların kelimeleri araĢtırılırken milletlerin ve insanların 

karakteri üzerinde durulmalı, farklılıkların ve birbirlerini etkilemelerinin tabii olduğu 

bilinmelidir. AraĢtırma bu duruma bakılarak yapılmalıdır. Buna göre kiĢi ve toplum 

karakterlerinin farklılığı ortaya konmalı, her birinin farklılık arz eden hareketinde 
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haklılık payının olacağı düĢünülmelidir. Genel karakterlerden öğrenci/zümre karakterine 

geçiĢ yapılabilmeli, öğrencilerin Ģuur altına olumlu bilgiler bırakılmalıdır, hiçbir din. 

dil, ırk, mezhep sahibini inciten üslup kullanılmamalıdır. ġiirlerde  toplumumuza ait 

saklı olan ȃdetler de ortaya çıkarılmalıdır: Yukarıda örnekleri verilen kadere razı olma 

kültürü, hastanın, sarhoĢun ve derviĢin hȃl ve hareketleri vb.leri gibi. Böylece toplum 

yapısının çözümlenmesine katkıda bulunulur. 

 Yapılan iĢin, yaĢanılan zamanın ve bulunulan mekanın kiĢilik üzerine etkisi 

deyimlerle ve nüktelerle anlatılabilir. Mesleklerden ve insanların iĢlerinden detaylı bir 

Ģekilde bahsedilmesi ve mesleklerin iĢleniĢinin bilinmesi hȃlinde bu durumların Ģiire 

yansımaları daha çabuk kavranır. Mesleğin iĢleyiĢi anlaĢıldıkça Ģiirdeki mananın 

çözümünün kolaylaĢtığı görülür. Mesela bir Ģiirde kitabın maddi yapısının ciltçilikle 

alakası, aĢığın hȃlinin çobanlık mesleği ve kervan yolculuğu ile maddi kültür 

bakımından alakası yakalandığında Ģiir daha iyi kavranmıĢ olur. 

Yine eser nüshalarında aranan özelliklerden bahsedilirken hattatların yazılarında anlam 

ve doğruluktan ziyade yazının Ģekline önem vermelerinin, anlamı ikinci planda 

tutmalarının normal olduğu söylenir. Hattatlar, hatalarıyla iĢ bulabiliyorlarsa insan 

karakterinin gereği kendini yetiĢtirmeyebileceği ve hatalarıyla beraber mesleğini icra 

etmeye devam etmeleri bir gerçektir. ġiirlerde astronomi, askerlik, tıp gibi bütün 

mesleklerin mazmȗnları ait olduğu meslek kültürü ile açıklanmıĢtır. 

 Düzanlatımda sözel destek olarak tanımlar, örnekler ve karĢılaĢtırmalar konuyu 

açıklığa kavuĢtururken istatistikler ve uzmanların görüĢleri konuyu sağlamlaĢtırır, 

nükte, fıkra, espri, anı vb. ise öğrenciyi uyanık ve zinde tutar. 

 Ansiklopedik bilgi derslerde daima sıkıcı olur, kelimelerin tanımı yapılırken kısa, 

özlü ve net bilgi verilebilir, kısa, akılda kalıcı, üç beĢ somut örnekle açıklanabilir. 

Böylece basmakalıp gibi görülen tanımlar, basmakalıplıktan çıkarılmıĢ olur. 

 Metin ġerhi derslerinde metin tamirinin ve ıslahının gerekliliği için örnekler 

gözden geçirilmeli, öğrenciye meslekte tasarruf etme yetkisinin yolu gösterilmelidir. 

 Derslerin basmakalıp fikirlerine kendimizi teslim etmemeliyiz. Bazen divan 

edebiyatı Ģiirlerindeki bulunan hayal ve hakikat unsurlarının sentezi yapılırken 

basmakalıp bir fikir olan divan edebiyatı hayal ürünü bir edebiyattır görüĢü kabul 

edilmemelidir. Mesela Ģiir açıklanırken önce kelimelerin anlamı, cümle anlamı, sonra 

edebiyat mazmȗnları anlatılır, tahlilde sosyal gerçeklerden uzaklaĢıp hayal alemine 

yolculuk yapıldığı görülür. Açıklama geniĢledikçe birden sanatın olmadığı ve 

anlatılanların hayatın gerçeği olduğu fikrine dönüĢ de yapılabilir. Birçok örnekteki gibi 

hayallerden bahsedildiği düĢünülen beyitlerde kelimelerin terim, deyim vb. farklı 

anlamları yakalandığında gerçekle bağlantısına geçilip açıklandığında Ģiirde hayalden 

ziyade gerçeğin ele alındığı izlenimi oluĢmuĢtur.  

 Hemen çağrıĢım olmayacak gibi görünen beyitler öğretici tarafından anlaĢılabilecek 

tarzda ustaca basit bir anlatımla sunulmalıdır. Burada Ģiirler Ģerh edilirken kelimeler 

lügat, terim, deyim gibi  anlam bakımından incelenirken gizemli kelime bulunmuĢ ve 

Ģiiri açıklama yönleri ayrı ayrı ifade edilerek, her taĢıdığı farklı anlamda beyitlerin farklı 

anlaĢılması gerekliliği ifade edilip her bağlama göre ayrı ayrı kurallı cümleye 

çevrilmiĢtir. Böylece beyitin farklı Ģerhlerinin mümkün olabileceği ortaya konmuĢtur. 

Öğrenciyi doğruluğuna ikna etmek için de istenilen hedefe giderken atılacak adımlar tek 

tek sıralanmıĢtır. 

 Düzanlatımda sözel destek türlerinden biri de istatistiklerin sunulmasıdır. Bir güzel 

söz söylendikten sonra onu çağrıĢtıran baĢka birkaç söz peĢinden tablo gibi 

eklenebilmeli, Ģiir, beyit, vecize vb. sözleri yazma, öğrenme, derleme ve söyleme merakı 

oluĢturulabilmelidir. Bu durumda da öğrenci ilgilendiği herhangi bir konuda küçük 

antoloji düzenleme fikri kazanmalıdır.  
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 Düzanlatımda sözel destek unsurlarından olan nükte, fıkra, espri, anı vb. öyküleyici 

anlatımla öğrenci uyanık ve zinde tutulur. Çelebioğlu, bazen Ģiire geçmeden hemen bir 

nükte anlatır geçer, bazen baĢka baĢka alakasız gibi fıkra, nükte, anı vb. örnekleri ardı 

ardına sıralar, sonraki derslerle bağlantısı olduğunu hissettirmeden örnekleri çoğaltırdı, 

bir Ģairden bahsederken birden ilgili fıkralar anlatmaya baĢlar, herbirinde bir bilgi, bir 

tecrübe aktarma gayretini dinleyicisine hissettirirdi. 
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Özet 

Fotoğrafın icadıyla beraber, makineye sahip olmayı maddi olarak karşılayabilecek zengin ve 

entelektüel sınıfa mensup az sayıda insan adeta yeryüzündeki her şeyin kataloglanmasını 

kapsayan bir çaba içine girerek neredeyse gördükleri her şeyin fotoğrafını çekmeyi bir görev 

edindiler. 1850‟li yıllarda Londra, Paris ve New York sokaklarına çıkan fotoğrafçılar 

karşılaştıkları her şeyi hayatın pozsuz dilimlerine çevirmek üzere doymak bilmez bir 

açgözlülükle çalışarak günlük hayatın somut ve tekil durumlarını kayıt altına aldılar. Oysa 

ressamların tarihin hiçbir döneminde böyle bir gayret içine girdiği görülmez. Fotoğrafın 

beslediği toplumsal gerçeklik, sınırsız sayıdaki görüntü olasılığıyla parçalanmış, atomize 

olmuş bir evren algısı meydana getirir. Bütün bu çok parçalılık içinde, fotoğrafın modern bir 

anlatı biçimi olarak yeni bir gerçekliği ikame etmesi ve resim sanatından devraldığı tekillik 

özelliği onu resme kıyasla modern edebiyata bir adım daha yaklaştırır. Edebiyatın fotoğrafla 

kurduğu hem biçime hem içeriğe dayalı girift ilişki, edebiyatçıların hayatı bir fotoğraf 

makinesi merceğinin ardından görmeye/göstermeye çalışmaya başlamalarıyla modern 

edebiyat için devrimci bir değişimi beraberinde getirir. Türk ve dünya edebiyatları nitelikli 

edebiyatın fotoğraf sanatıyla aynı karede poz verdiği örneklerle doludur.  

 

Bu makalede edebiyatın fotoğrafla modernizm üzerinden kurduğu ilişki, başta Orhan 

Pamuk‟un Kara Kitap (1990) ve Gizli Yüz (1992) adlı kitapları odağında olmak üzere, bazı 

eserler üzerinden ele alınmıştır. Fotoğrafın edebiyata modernleştici etkisi, fotoğrafın 

nostaljisi, her ikisinde yüzün anlamının tartışıldığı yazıda ayrıca resim sanatıyla ve diğer diğer 

edebi türlerle ve sanatlarla karşılaştırmalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, fotoğraf, resim, Orhan Pamuk, Kara Kitap, Gizli Yüz  

 

Abstract 

Few people belonging to the rich and intellectual class have made it a task to take pictures of 

almost everything they see, trying to catalog almost everything on earth. Photographers 

showing the streets of London, Paris and New York in the 1850s, worked with insatiable 

greed to turn everything they encounter into spontaneous parts of life, recording the concrete 

and singular situations of daily life. However, it is not seen that painters have not made such 

an effort in any period of history. The social reality published by the photograph creates a 

perception of the universe that has been fragmented and atomized by an unlimited number of 

images. In all this fragmentation, photography as a modern narrative form substitutes a new 

                                                            
1 Bu bildiri metni, Edebiyatta Jest ve Mimik (2020) kitabında yer alan “Yüzlerdeki Bilmeceler”: Fotoğrafın 

Edebi ve Ebedi Etkisi Üzerine” başlıklı yazının kısmen değiştirilmiş halidir.  
* Arş. Gör. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  

ORCID:  0000-0002-7283-3621 
** Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı  

ORCID:  0000-0002-1447-3736   
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reality and the singularity feature inherited from painting brings it one step closer to modern 

literature. The intricate relationship of literature with both form and content with 

photography, brings together a revolutionary change in the context of literary work as literati 

begins to see / show life after a camera lens. Turkish and world literatures are full of those 

posed in the same frame as the photographic art of excellent literature. 

 

This article examines the relation between literature and photography in the context of 

modernizm in some works, mainly focusing on Orhan Pamuk‟s books Black Book (1990) and 

Secret Face (1992). The article discusses the modernizing effect of photograph in the 

literature, nostalgia of photography, the meaning of the face in both, and also includes 

comparisons with painting and other literary genres and arts. 

Key Words: Literature, Photography, Painting, Orhan Pamuk, Black Book, Secret Face 

 

GĠRĠġ  

 

Modernizmin Avrupa ve Kuzey Amerika edebiyatlarını şekillendirdiği 19. yy. sonu ve 20. yy. 

başına kadar edebiyatın resim sanatıyla oldukça yakın bir ilişkisi vardı. Gerek Romantikler 

gerekse de karşıt fikirlerle yola çıkan Realistler ve Natüralistler görkemli tabloları andıran 

ayrıntılı ve özenli manzara, mekân ve karakter tasvirleriyle okurlarını anlattıkları hikâyenin 

gerçekliğine dâhil ettiler. Ancak Modernist yazarlar Claude Monet gibi empresyonist 

ressamların eserlerinde yapmaya çalıştıklarını yazınsal alanda denemeyi, böylelikle 

görüntülerin gerçekçi yorumlarını yadsıyarak dış dünyanın kişide uyandırdığı izlenimler 

üzerinde yoğunlaşmayı tercih ettiler. Virgina Woolf‟un Deniz Feneri (1927) romanında 

yaptığı doğa tasvirlerinin gerçekçi manzaralar sunmaktan çok karakterlerin bilinç akışlarını 

tetikleyen birer çarpık ayna görevi görmesi bu durumun iyi bir örneğidir. Bunun gibi, Türk 

edebiyatında Sembolist/Parnasçı akımın ilk örneklerine yer verilen Servet-i Fünûn dergisinde 

resim altlarına yazılan şiirler, temalarını “insan-tabiat kompozisyonu”nun (Akyüz, 1995: 101) 

başarıyla kurulduğu, manzaranın bakan kişi üzerinde uyandırdığı derin duygu ve düşüncelere 

borçludur. Resimlerin gösterdiği çoğu hareketten yoksun mevsim manzaraları, figürsüz doğal 

güzellikler izleyici/okurda uzatılmış bir ânın katharsis‟ini yaşatırlar. Göllerin, dağların bütün 

ihtişamıyla sergilendiği bu resimlerde yer verilen insan figürleri, çoğu zaman, yalnızlığı, 

melankoliyi ve varoluşun gelip geçiciliğini düşündürür.  

 

Büyük manzaraların insanın acziyetini hatırlatan bir yönü daima bulunur. Rönesans‟ın en 

kudretli ressamlarından Titian‟ın mitoloji ve din temalı, büyük kompozisyonlardan oluşan 

eserleri Tanrı‟nın kadir-i mutlaklığını gösterir. Oysa İzlenimciler, bakanın huşuya yakın 

hislerle hayranlığını ve çaresizliğini tetikleyen,  ölümlülük duygusunu besleyen büyük 

kompozisyonlar yerine nispeten küçültülmüş doğa parçaları üzerinde çalışırlar. Van Gogh gibi 

İzlenimcilerin çokça etkilendiği Japon resimleri de kaynağını böyle bir dünya algısının 

egemen olduğunu haiku‟lardan alır. Bonsai sanatının ağaçları küçük saksılara yerleştirmesi 

gibi haikular da minyatür bir edebiyat yaratırlar. Yine Claude Monet‟nin birbirinin benzeri 

onlarca su zambağı, kavak ağacı, saman yığını ve minyatür köprü resimleri küçültülmüş doğa 

peyzajları sunması açısından önemlidir. İzlenimcileri, Romantik ressamlardan ayıran temel 

özelliklerinden biri doğadan tuvale yansıyan perspektifin daralmasıdır.  

İzlenimci ressamların bir diğer özellikleri de, kendilerinden sonra gelecek olan Fütüristler, 

Sürrealistler, Kübistler ve Dadaistler gibi gerçeği/dış dünyayı kırık/parçalı olarak algılamaya 

imkân veren yaklaşımlarıdır. Manzara resimlerinden portre resimlerine daralan, ancak aynı 

anda görüleni parçalayan, dönüştüren bu bakış açısı, aynı yıllarda büyük atılımlar yaşayan 

fotoğraf sanatını da etkisi altına alır. Joseph Nicéphore Niépce‟in 1826 (veya 1827) yılında 
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çektiği ilk fotoğraf ortaçağ ressamlarının çizdiği türden büyük bir alanı kapsar. Ancak Walter 

Benjamin‟in işaret ettiği gibi, fotoğraf sanatının manzaradan figüre, figürden portreye, yani 

yüze odaklanması için uzun yıllar geçmesine gerek kalmaz (2017: 60).  

Buna benzer bir daralma edebiyatta da yaşanır. Yazarlar manzara tasvirlerinden mekânlara, 

mekânlardan eşya ve insanlara doğru odaklanan bir mercekten bakmaya başlarlar. Modern 

anlatılar realist romanlarda olduğu gibi karakterlerin dış görünümünün tasviriyle 

ilgilenmezler. Hatta karakterlerini tümüyle silikleştirir, vücutsuz birer gölgeye dönüştürürler. 

Onları salt birer bilinçten ibaret varlıklar olarak gösterirler. Kullanılan bilinç akımı, iç 

konuşma gibi tekniklerin zorunlu bir sonucu olarak fiziksel görünüm neredeyse bütün 

önemini kaybeder. Ancak, söz konusu ettiğimiz romantik ve realist eserlerdeki kurmaca 

karakterler fiziksellikleriyle ilgili bazı özellikleri modern haleflerine olduğu gibi miras 

bırakmış gibidirler.  

MODERN BĠR ANLATI OLARAK FOTOĞRAF  

Fotoğrafın kültür endüstrisiyle ilişkisi üzerine kafa yoran isimlerin başında gelen Walter 

Benjamin, fotoğrafın popülerliğini yüzyılın başındaki yoğun sanayileşmenin ve 

küreselleşmenin bir sonucu olarak görüyordu. Ancak o, Frankfurt Okulu‟ndan düşünce 

arkadaşı Adorno‟dan farklı olarak fotoğrafı toplumun demokratikleşmesi için kıymetli bir 

vaat sayıyordu. “Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” başlıklı ses getiren 

makalesinde Benjamin‟in demokratikleşme olarak addettiği tekniğin olanaklarıyla sanat 

yapıtının seri üretimi bütün deneyimlerin sonsuz biçimde paylaşılması ve sanat eserlerinin 

üzerindeki kutsallık halesinin ortadan kalkması şeklinde değerlendirilir. Benjamin‟e göre, 

“sanat eserinin tekniğin yardımıyla yeniden çoğaltılabilirliği, kitlenin sanatla olan ilişkisini 

değiştirmektedir” (2017: 69). Modern döneme kadar sanat yapıtında kısıtlı bir izlerçevre 

tarafından takip edilebiliyordur. Görsel malzemenin (gravür ve litografi tekniklerinin çok 

ilerisinde imkânlarla) milyonlarca kopyasının üretilebilmesi sayesinde sanat ürünleri çok 

geniş kitlelere ulaşabilir hâle gelir. Ancak tek olan sanat eserinin üzerinde bir kutsiyet 

illüzyonu gören Benjamin fotoğrafın sınırsız yeniden üretime imkân veren teknolojisiyle tekil 

yaratımın büyüsünün bozulduğunu dile getirir. Sanat eserinin biricik ve tek olma niteliği ona 

törensel bir ulaşılamazlık verirken fotoğraf sayesinde “sanat yapıtının teknik yoldan yeniden-

üretilebilirliği, dünya tarihinde ilk kez yapıtı kutsal törenlerin asalağı olmaktan özgür 

kılmaktadır” (Benjamin, 2017: 58).  

 

Fotoğraf teknolojisinin gelişimiyle modernitenin başlangıcı olarak kabul edilen zaman 

aralığının mükemmel biçimde uyuşması fotoğrafı modernizmin en güçlü medya araçlarından 

biri olarak kabul etmemiz için yeterli tarihi bulguyu sunmanın ötesinde moderniteyle başlayan 

medya/fotoğraf bombardımanını da açıklaması bakımından önemlidir. Fotoğrafın teknik 

imkânlarını toplumun demokratikleşmesi yolunda bir imkân olarak gören Benjamin‟in aksine 

“kültür endüstrisi”ni totaliter ve manipülatif bir ideolojik aygıtı olarak değerlendiren Adorno 

ve Horkhaimer‟a göre fotoğraf “eski olanla tanıdık olanı yeni bir nitelikle birleştir(en)” 

estetiğiyle kültür endüstrisi ve tam da o yıllarda boy gösteren totaliter rejimler için biçilmiş 

kaftandır. Hitler faşizminden kaçarken Port Bou‟da intihar ederek 1940‟ta hayatına son veren 

Benjamin göremese de, Adorno ve Horkhaimer faşist rejimin büyük ordular, askeri alaylar ve 

lider fotoğraflarıyla beslediği medya bombardımanının nasıl yıkıcı bir silah olabileceğine 

yaşayarak şahitlik ettiler. Bizce, Benjamin‟in “Hiçbir kültür ürünü yoktur ki, aynı zamanda bir 

barbarlık belgesi olmasın.” (2018: 47) şeklindeki tespiti, fotoğrafın tarihini en iyi özetleyen 

söz kabul edilmelidir.  
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Fotoğrafı, resme göre teknolojik bir gelişme olarak ele alan Benjamin onun gerçekliği 

atomlarına ayıran, parçalı yapısından etkilenmiş olmalıdır. Ancak bilginin yayılması 

bakımından korkunç hızlara imkân veren fotoğrafın icadı, fotoğraf makinesinin 

kullanılmasından önce yapılan resimlere yaklaşımı da değiştirmiştir. Berger, Da Vinci‟nin 

“Azize Anne ve Vaftizci John‟la Birlikte Bakire ve Çocuk” adlı taslağının National 

Gallery‟deki bütün kopyalardan daha fazla satılmasını bu konuda çarpıcı bir örnek olarak 

sunar. Resmin böyle birdenbire tanınması bir Amerikalı koleksiyoncunun resmi iki buçuk 

milyon pounda satın almak istemesinden sonra olur. Resim, kurşun geçirmez plastik bir 

kafesin içinde sergilenir ve müzeyi gezen neredeyse her kişinin evlerinde onun bir kopyası 

bulunur. Berger, Benjamin‟in sanat eserinin biriciklik büyüsü görüşüne katıldığı gibi, 

fotoğrafı demokratik bir medya olarak gördüğünü şu sözlerle ifade eder:  

“(Ö)zgün sanat yapıtlarını çevreleyen, aslında onların satış değerlerine bağlı olan bu yalancı 

dinsellik havası, fotoğraf makinasının resimleri yeniden canlandıralabilir kılmasından sonra 

resimlerin yitirdiği şeyin yerini almıştır. Bu dinsellik havasının işlevi, özlem uyandırmaktadır. 

Oligarşik, demokrasi dışı bir kültürün sürgitmekte olan değerlerinin son boş direnişidir bu. 

İmge artık biricik, eşsiz olmasa bile sanat nesnesi o şey, gizemlilik katılarak biricik ve eşsiz 

kılınmalıdır.” (Berger, 2018: 23)  

Fotoğrafın icadıyla beraber, makineye sahip olmayı maddi olarak karşılayabilecek zengin ve 

entelektüel sınıfa mensup az sayıda insan adeta yeryüzündeki her şeyin kataloglanmasını 

kapsayan bir çaba içine girerek neredeyse gördükleri her şeyin fotoğrafını çekmeyi bir görev 

edindiler. 1850‟li yıllarda Londra, Paris ve New York sokaklarına çıkan fotoğrafçılar 

karşılaştıkları her şeyi hayatın pozsuz dilimlerine çevirmek üzere doymak bilmez bir 

açgözlülükle çalışarak günlük hayatın somut ve tekil durumlarını kayıt altına aldılar. Oysa 

ressamların tarihin hiçbir döneminde böyle bir gayret içine girdiği görülmez. “Fotoğrafik 

görüntü, yeni bir bilgi anlayışı etrafında kurulmuştur.” (Sontag, 2011: 27). Fotoğrafın 

beslediği toplumsal gerçeklik, sınırsız sayıdaki görüntü olasılığıyla parçalanmış, atomize 

olmuş bir evren algısı meydana getirir. Bütün bu çok parçalılık içinde, fotoğrafın modern bir 

anlatı biçimi olarak yeni bir gerçekliği ikame etmesi ve resim sanatından devraldığı tekillik 

özelliği onu resme kıyasla modern edebiyata bir adım daha yaklaştırır.  

Söz ile Ġmge Arasında Bir Form  

Fotoğrafın icadına kadar tekeline aldığı gerçekçi görüntü oluşturma görevini fotoğrafa 

devreden resim sanatı Sontag‟ın “en büyük modernist işi” (2011: 114) dediği soyutlamadan 

kurtulur. “Modernist tutumun fotoğrafla en ilintili olan versiyonunu resimde aramamak 

gerekir” diyen Sontag‟a göre, “Şiirin somutluğa ve şiir dilinin özerkliğine bağlılığı, fotoğrafın 

„saf görme‟ye bağlılığıyla paralellik taşır” (2011:115-116). Devamsızlık, gerçekliğin yeni ve 

farklı biçimlerde algılanması, evrenin ayrı ayrı parçalarına yöneltilen çocuksu bir dikkat 

fotoğrafla şiiri birbirine yaklaştıran özelliklerdir. Şiiri resme kıyasla fotoğrafa daha yakın 

bulan Samih Rifat‟a göre fotoğraf “belirli bir anlatı yapısı taşır çoğu kez, resmin konudan, 

„anekdot‟tan kolayca kurtulduğu yerde, fotoğrafın neredeyse her zaman, açık ya da kapalı bir 

konusu vardır; biçimlendirilme aşamasında ölçüye, uyağa benzer istif/çerçeveleme kaygıları 

güder; anlatımda çağrışımlardan yararlanır, söz sanatlarına benzer „görsel‟ sanatlara, görsel 

mecazlara, eğretilemelere, eksiltmelere, vb. başvurur.” (1998: 147)  

 

Samih Rifat‟ın yazısında konu ettiği, Litvanya asıllı Fransız fotoğrafçı Izis Bidermanas‟ın 

çeşitli şair ve yazarın katkısıyla 1950‟de hazırladığı Paris de Reves (Düşlerin Paris’i, 1950) 

adlı kitap, edebiyat ve fotoğraf sanatları arasındaki kuvvetli bağın güzel bir örneğidir. Paris‟e 

ait çeşitli manzaraların yanına sanatçıların el yazılarıyla sunulmuş kısa metinler fotoğrafların 
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çağrışım gücünü ve fotoğrafın edebi (veya tam tersi olarak, şiirin görsel) yönünü gözler önüne 

serer. Türk edebiyatında bu birlikteliğin yakın tarihli bir örneğini Erhan Sunar‟ın Diğer 

Yarısı-Fotoğrafçının Elkitabı (2018) adlı romanında buluruz. Adının da çağrıştırdığı gibi, yarı 

yarıya fotoğrafın tarihi, teknikleri, uygulamaları ve fotoğraf sanatı üzerine deneme niteliğinde 

metinlerden oluşan roman, iki foto muhabiri arkadaşın Diyarbakır fotoğrafları ve bu 

fotoğrafların altına eklenen açıklamalardan, izlenimlerden oluşan kitaplarının hikâyesini 

anlatır. Sunar Diyarbakır‟ı foto muhabirlerinin şehrin sokaklarında fink attığı, boyunlarda 

fotoğraf makineleriyle turist kafilelerinin her an her yerde ansızın belirdiği manzaralar, 

enstantaneler ve “karar ânları”yla dolu, büyük bir fotoğraf stüdyosuna dönüştürdüğü 

romanında iki fotoğrafçı arkadaşın birlikte hazırladığı bu hayali metin üzerinden sokaklara, 

surlara, gündelik hayat görünümlerine, insanlara ve yüzlere odaklanır. Romanda oluşum 

süreci anlatılan hayali metnin iki tür arasında kurduğu ilişki şöyle açıklanır: “Birinin 

gösterdiğini diğerinin düşündüğü, birinin unuttuğunu diğerinin hatırlattığı bütün bu çaba, 

kitabımız, bundan sonrası için de, daima şuna inanır: Bir fotoğrafı, sadece anlatarak 

anlayamazsınız; o anda ve orada olabilmeniz gerekir” (Sunar, 2018: 93).   

19‟uncu yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak fotoğrafla edebiyatın bir araya geldiği örnekler 

(Brunet, 2009), iki türün de kendi özgün dillerini, yenilikler üretmeyi amaçlayan ve fotoğrafın 

sözle imge arasındaki konumunu sergileyen deneysel nitelikleriyle de dikkati çeker. Örneğin, 

“tam bir yüz romancısı” (Le Breton, 2018: 178) Michel Tournier ile fotoğrafçı Edouard 

Boubat‟ın 1973‟te birlikte yaptıkları antropolojik deneyde yüze yakın yazardan yüzlerine ait 

portre fotoğrafları yorumlamaları istenir. Rachid Boudjedra kendi portresi hakkında şunları 

söyler: “Çekilmiş tek tük fotoğraflarımı yırtmışımdır her zaman, her türlü portreye kuşkuyla 

yaklaşmak benim için değişmez bir ilkedir… Şu ikizim, gerçekten ben miyim? Hiç emin 

değilim.” Michel Butor ise kendini “Ben bir başkasıdır” cümlesiyle uyumlu olarak 

algıladığını ifade eden şu yorumda bulunur: “Beklemediğim bir anda… bir aynada yüzümü, 

şaşkın bakışımı gördüğümde, onun ben olduğumu kabullenmem biraz zaman alıyor… 

Kendime benzemiyorum.” B. Clavel, Rene Fallet ve Roger Ikor‟un da benzer sözlerle kendi 

yüzlerinden duydukları tiksinti, kaçınma ve yabancılaşma duygusunu ifade etmeleri yüzün 

fotoğrafik etkisini yansıtması bakımından anlamlıdır (Le Breton, 2018: 179). Bu deneysel 

çalışmada sanatçıların genel anlamda karşılaştıkları kendi portrelerinden ürküntüye yakın bir 

tedirginlik duydukları, kendi yüzlerine yabancılaştıkları dikkati çeker. Le Breton yazarların 

Edouard Boubat tarafından çekilen portre fotoğraflarına gösterdikleri tepkileri insanın kendi 

yüzü karşısındaki tekinsiz tutumu ve çekinceli yaklaşımıyla açıklar. Ona göre “İnsan yüzü 

ben‟in içinde Öteki‟nin kavranmazlığını barındırır.” (Le Breton 2018: 178).  

20. yy‟ın son çeyreğinde yapılmış bir çalışmada çağdaş sanatçıların kendi yüzlerinin bu denli 

sere serpe ve korunmasız biçimde ifşasına verdikleri bu tepki, Avrupa kıtası dışına çıkarak 

uzak medeniyetleri fotoğraflayan ilk Avrupalıların karşılaştıkları tepkiyi hatırlatır. 

Sanayileşmemiş ve hatta pre-kapitalist toplumlarda pek çok insan fotoğrafları çekildiği için 

tedirgin olurlar; bu insanlar mahremiyetlerinin ihlal edildiği ve hatta tecavüze uğradıkları 

hissine kapılırlar. Bu kapalı veya modernleşmemiş toplumların üyeleri fotoğraflarının 

çekilmesinden adeta dehşete kapılırlar. Ruhlarının bir şekilde kâğıda aktarıldığını düşünen 

Afrikalılar, fotoğrafın onu elinde bulunduran kişiye veya çekene vudu büyüsüne benzer güç 

kazandırdığına inanırlar. Kişi, yüzünün yabancı ellere geçmesine izin vererek askıda bırakılan 

ölüm tehlikesiyle her an karşılaşmayı ve kendi varoluşunun göstergesinden yoksun kalmayı 

kabul etmiş olur. Michel Tournier, Altın Damla (1985) adlı romanında böyle bir hikâye 

anlatır. Çoban İdris‟in kendi fotoğrafı peşindeki yolculuğu turist bir çiftin ondan izin almadan 

fotoğrafını çekmesiyle başlar. Annesi, İdris‟e bir parçasının kendisinden koparıldığını; bir 

hastalık anında ona bakamayacağını söyler. Böylece İdris‟in fotoğrafı peşinde çıktığı 
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yolculuğunda tanıştığı İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız ordusunda görevli eski bir asker, 

fotoğrafı çekilen kişiye zarar gelmemesi için fotoğrafın duvara sağlam biçimde tutturulması 

ve kötü niyetli kişilerin ellerine geçmemesi gerektiğini öğütler. İdris‟in amcasında da iki 

arkadaşının fotoğrafı vardır. Fotoğraflar ondayken iki arkadaşının öldüğünü öğrenir. İdris‟in 

amcası, fotoğrafları sahiplerine ulaştırmadan öldükleri için üzgündür ancak diğer yandan, iki 

dostunun geride bıraktıkları tek şey olan fotoğraflarına baktıkça mutluluk duyar. Bir bakıma 

Fransız asker haklıdır; dostlarının fotoğrafları güvenli ellerdedir. Fotoğraflar, özellikle de 

fotoğraflardaki yüzler herkesin eline bırakılmayacak kadar hayatidir ve özenle korunmaları 

gerekir.  

İdris gibi, Burhan Sönmez‟in Masumlar (2011) romanındaki İhtiyar Os da ruhunun fotoğraf 

makinesi tarafından emildiğine inanan eski dünyaya ait bir karakterdir. Hayatı boyunca 

peşinde olduğu define için ilk ve son defa gittiği Ankara‟da iki arkadaşıyla birlikte bir 

fotoğraf çektirir. Fotoğraf çektirirken içinde ne olduğunu korku ve ürpertiyle merak ettiği 

fotoğraf makinesinin önünde kılını kıpırdatmadan durur. İhtiyar Os köyüne döner. Fotoğrafı 

iki arkadaşı teslim alacaktır. Ancak fotoğrafı almaya gittiklerinde fotoğrafçı onlara filmin 

bozulduğunu ve fotoğrafı yeniden çekeceğini söyler. İki arkadaş, Os‟un yanlarında olmadığını 

söyleyince fotoğrafçı kendince pratik bir çözüm yolu bulur. Yoldan geçen, sakallı bir adamı 

çevirirler, eline uzun bir tespih verirler. Mise-en-scéne tamamdır. İhtiyar Os arkadaşlarının bir 

hafta sonra getirdiği fotoğrafı görünce “Bana benziyor ama ben sanki ben değilim” der 

(Sönmez, 2013: 127). Huzuru kaçan Os uykularından olur, geceleri dolaşmaya çıkar; namazı 

bırakır. Ruhunun göğsünden çekilip alındığına inanan Os, bir yaz günü köye fotoğrafçıların 

geldiğini öğrenince kapı kapı dolaşarak şu uyarıda bulunur: “Fotoğrafçılar tanrıya özenerek 

insan sureti yaratır, ama onu kuru toprak gibi ruhsuz bırakır.” (Sönmez, 2013: 127). Köye sık 

sık gelen ve zamanı durdurduğuna inanılan (Sönmez, 2013: 27) Tatar Fotoğrafçı, ölen 

abisinin kayıp karısını aramak için Haymana Ovası‟nda fotoğraflar çekiyordur. Çektiği 

fotoğraflarla aradığı kadını eninde sonunda bulacağından emindir. Çünkü, tıpkı Os gibi, o da 

fotoğrafın insanların ruhunu kıskıvrak yakaladığına, orada kimsenin gerçek yüzünü 

saklayamadığına inanır (Sönmez, 2013: 130). 

Fransız romancı Honore de Balzac‟ın, sol elini epeyce açılmış göğsünün üzerinde tutarken 

görüntülendiği ünlü fotoğrafı için poz verirken yukarıda anlatılan örneklerdeki ilkel insanların 

yaşadığı türden bir ürküntüye kapıldığına inanmak kolay olmayabilir. Ancak ünlü romancının 

yakın dostu Nadar hatıralarında bu deneyimden şu sözlerle bahseder:  

“İnsan asla bir şey yaratamamış, bir hayaletten, ele gelmez bir şeyden maddi bir şey 

yapamamış, bir nesneyi yoktan var edememiştir –bu yüzden her daugerre işlemi, odaklandığı 

bedenin katmanlarından birine el koyacak, onu çekip çıkaracak ve çekip tüketecektir. (…) 

“Balzac‟ın korkusu gerçekti…” (Aktaran: Sontag, 2011: 187).  

20. yy‟ın başında fotoğraf çekildiği sırada gerçekleştirilen törensel eylemler ve bugün de pek 

çok insanın aşina olmadığı teknik prosedürler, Balzac‟ın romanlarını yazarken kullandığı 

edebi teknikleri fazlasıyla andırıyordu. Balzac romanlarında fotoğrafik bir işlem olan 

büyütmede olduğu gibi karakterlerine ait ufak detayları sonsuz defa büyütüyor ve bunlardan 

birini romanının temasına uyacak şekilde ölümsüzleştiriyordu. Goriot Baba acılar içinde, 

fedakâr bir adam olarak akıllarda yer ettiyse bu, Balzac‟ın ona ait binlerce gerçeklik içinde bu 

yönünü özenle işlemesi sayesindedir.  

Fiziksel yüzün suretinin korunması, onunla kurulan tuhaf ilişkiler Narkissos‟tan bu yana 

edebiyatın sevdiği konulardandır ve bu konuda resim sanatı fotoğrafın önündedir. Örneğin, 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



Oval Portre‟de (1842) Edgar Allen Poe tüm aşkını karısının portresini yapmaya adayan, ama 

varını yoğunu bu resmi yapmaya ayırdığı için karısını ihmal eden ve yüz üstü bırakan bir 

ressamın hikâyesini anlatır. Resim tamamlandıkça kadın eksilir. Ressamın son fırça 

darbesiyle kadın son nefesini verir. Bunun gibi asıl-suret ilişkisini işleyen Oscar Wilde‟ın 

ünlü romanı Dorian Gray’in Portesi (1890) ikisi arasında kusursuz bir benzerlikle başlar. 

Ancak suret gittikçe yaşlanır, aslın işlediği günahlarla çirkinleşir ve çarpılırken Dorian 

Gray‟in kendisi mutlak güzelliğe ve ölümsüzlüğe erişir. Tuvalin dışındaki yüz, sonsuz bir 

gençliğin ve güzelliğin tadını sürerken Dorian Gray‟in etrafındaki insanlar ondaki bu 

mucizeye hayran olurlar. Geçen yıllarla beraber realist tablo, Dorian Gray‟in iç yaşantısının 

karanlığının bir sonucu olarak groteskleşir. Çünkü Dorian Gray yüzünün kefaret ettiği 

günahlarını tablodaki suretine yansıtarak yaptıklarının ahlaki sorumluluğundan da muaf 

kalıyordur. Ancak Dorian Gray ikizinin temsil ettiği kötülüklerinden tiksinti duyarak ve 

ondan kurtulmaya çalışarak tuvali bıçakladığında ikizini değil, kendini öldürmüş olur. Dorian 

Gray o anda yaşlanmaya ve yok olmaya başlar; resim tekrar en baştaki güzelliğine kavuşur.  

Fotoğraf sanatının imge ile söz arasında kurduğu diyalojik ilişki bakımından düşünüldüğünde 

Türk edebiyatında akla gelen ilk ismin Ahmet Hamdi Tanpınar olması şaşırtıcı değildir. Zola 

gibi bir fotoğraf tutkunu olduğu bilinen Tanpınar, özellikle şiirlerinde kurduğu imgelerinde 

gösterenle gösterge arasında kurduğu estetik bağ ve romanlarında empresyonizme yaklaşan 

mekân tasvirleriyle dikkati çeker. Huzur (1949) romanının ikinci bölümünde Mümtaz‟la 

Nuran‟ın birlikte yaptıkları vapur yolculuğunda Mümtaz, ortak dostları olan İclâl‟in evinde 

gördüğü Nuran‟a ait bir fotoğraftan söz eder. Bu, Nuran‟ın Mevlevî kıyafetiyle çekilmiş bir 

fotoğrafıdır. Mümtaz eski yaşayışı, müzik zevkini ve zarafeti bulduğu fotoğraftaki Nuran‟ın 

duruşunu minyatürlere benzetir: “Tuhaf bir resimdi; eski minyatürlere benziyordunuz… 

Elbise hiç de aynı olmamakla beraber, meselâ, Ali Şîr Nevaî‟ye şarap kadehini sunan gence… 

Gülerek ilave etti: O oturuşu nereden buldunuz?..” (Tanpınar, 2004: 119).  

 

Mümtaz‟ın sözünü ettiği Nuran‟ın oturuşu hakkında ketum davranan Tanpınar, burada okurun 

hayal gücünü devreye sokacak fotoğrafik mekanizmalara güvenmiş olmalıdır. Oryantalist 

fotoğraf sanatçılarının poz verdirdiği tekke şeyhlerinin, dervişlerin, mollaların münzevi 

yüzlerinden, ahiret dünyasının kapısına açılmış veya huşuyla bağlanmış ellerinden bir şey 

olmalıdır bu fotoğrafta. Neyse ki, Tanpınar‟ın kurduğu esrar perdesini fotoğrafın sahibi az da 

olsa aralar: “Dedim ya, ecdat mirası… Uzviyetimde var. Onlarla doğmuşum.” (Tanpınar, 

2004: 119). Nuran‟ın babasından gizli çekildiğini öğrendiğimiz bu fotoğraftaki kompozisyon, 

Doğu mistisizmini ve gizemciliğini kadınsı bir iffetlilikle iç içe geçirerek Mümtaz‟ın bir estet 

gözüyle yücelttiği bütün bir medeniyetin temsiline dönüştürür. Bu nedenle Tanpınar fotoğrafı 

uzun uzadıya anlatmayı tercih etmez; o “oturuşu” okurun bir imparatorluk bakiyesinden, 

yüzyıllardan bu yana din ve gelenekle şekillenen hayattan çıkarmasını bekler. Tanpınar‟ın bu 

hayali fotoğrafta tasavvur ettiği tevekkül, sadelik ve zevk inceliği onun Osmanlı 

minyatürlerinden aldığı tadı verir. Bir minyatürden bir fotoğrafa düşürülen söz konusu 

“oturuş”, Tanpınar‟ın bütün eserlerinde ortaya koyduğu değişerek devam eden ve devam 

ederek değişen „ulusal öz‟ün modern imgesidir.  

 

ORHAN PAMUK’UN FOTOĞRAF ALBÜMÜ   

Pamuk resim okumak üzerine düşüncelerini dile getirirken okumayla görme, bakma ve 

seyretme zevklerinin karşı karşıya getirilmesini, kelimelerle resimlerin birbirine düşmanmış 

gibi gösterilmesini doğru bulmadığını ifade eder (2010: 210-211). Pamuk okula başladıktan 

sonra resim yapmaktan büyük bir zevk aldığını (Pamuk, 2003: 140); on beş yaşından itibaren 

ressam olmak için çalıştığını ve tutkuyla İstanbul manzaraları çizdiğini anlatırken fotoğraf 

makinesinin kendisine sağladığı kolaylıkları unutmaz (Pamuk, 2003: 254-255). İlk romanı 

Cevdet Bey ve Oğulları‟ndan (1982) başlayarak okurda adeta bir fotoğrafa baktığı hissini 
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uyandıracak kadar detaylı, incelikli ve çetrefil mekânlar, manzaralar ve sahneler kurma 

konusunda yetkin örnekler veren Pamuk‟un resim sanatına bilinen ilgisi
2
 geçen yıllarla 

beraber fotoğraf sanatına yönelmiş görünür. Yazarın 2019‟da evinin balkonundan çektiği 

İstanbul manzaralarından oluşan Balkon Sergisi‟ne ait ürünler, aynı yıl kitaplaştırılarak 

Balkon adıyla yayımlanır. Aralık 2012 ila Nisan 2013 arasında dijital kamerayla çekilmiş 

sekiz bin beş yüz adet fotoğraf, yazarın sınırsız bir kayıt altına alma güdüsüyle ortaya çıkar. 

Bu kitapta sunulan Boğaz‟ın, Haliç‟in, Marmara Denizi‟nin, adaların farklı mevsimlerde ve 

günün farklı saatlerinde çekilmiş 600‟ü aşkın fotoğrafı yazarın İstanbul‟a fotoğraf 

merceğinden bakışını gözler önüne sermesi açısından son derece ilginç bir görsel malzeme 

sunar.  

 

Ancak kısıtlı bir çalışma alanı ve amatör bir çabanın sonucu olması bakımından bu 

fotoğrafların tümüyle Pamuk‟un hüzünlü ve gizemli İstanbul‟unu yansıttığını söylemek 

zordur. Pamuk‟un da böyle bir iddiası yoktur aslında. Kendisinin de ifade ettiği gibi, onun 

romanlarında anlattığı 1950 ve 1960‟ların İstanbul‟u, kendisi henüz dünyada yokken, 1947‟de 

sokak sokak, semt semt gezmeye başlayarak dünyanın en büyük şehir arşivlerinden birini 

oluşturacak Ara Güler tarafından ölümsüzleştirilir. Adını ilk defa teyzesi Türkân Hanım‟ın 

kocası Şevket Rado‟ya ait Hayat dergisindeki fotoğraflarla öğrendiği Ara Güler, portresini 

1994‟te çektiğinde Pamuk ilk defa bir yazar olarak tanındığını düşünür. Ancak kişisel olarak 

Güler‟i İstanbul adlı hatıra kitabı üzerinde çalışmak üzere ünlü fotoğrafçının arşivlerine 

girdiğinde tanıdığını anlatan Pamuk, burada karşısına çıkan muazzam sayıdaki ve güzellikteki 

fotoğrafları görünce hem heyecanlanır hem hayal kırıklığına uğrar. Pamuk, Güler‟in her bir 

fotoğrafında karşısına çıkan yeni detayları gördükçe hatıralarında bunlardan da söz etmesi 

gerektiğini düşünerek doyumsuz bir anlatma isteğine kapıldığını anlatır. Çocukluğuna ait boş 

arsa, çamurlu sokak, inşaat çukuru ve eski ahşap konaklar ve bütün bu fonun orasına burasına 

saçılmış yoksullar, işsizler ve şehre yeni göç edenlerin fotoğraflarına bakan Pamuk gönül 

rahatlığıyla şöyle der: “Ara Güler‟in İstanbulu, benim İstanbulumdur” (2010: 189). Pamuk, bu 

fotoğraflarda birçok kitabında sözünü ettiği “bizi biz yapan öz”ü bulduğunu açıkça gösterir. 

Ara Güler‟in bir fotoğrafında gördüğü insanlarda ve hatta hayvanlarda gözlemlediği 

hareketleri, bütün jest ve mimikleri bu “öz”ü bir parçası olarak değerlendirir:   

“Arabacının başının eğik oluşu, atın da onun bu hareketiyle uyumlu duruşundaki eziklik, 

kırılganlık, at arabasının tramvay yoluna yandan beceriksizce girişi ve arkadaki tramvayın 

sabırla ya da sabırsızlıkla bekliyor olmasının ima ettiği modernlik ile gelenek; düzen, disiplin, 

otorite fikriyle, yoksulluğun ve teknik yetersizliğin hatırlattığı çaresizlik, düzensizlik. Bunlar 

Ara Güler‟in diğer pek çok İstanbul fotoğrafının da kalbinde yatan, onların içindeki hoş 

gerilimi kuran unsurlardır.” (2010: 196)  

Bunlar Pamuk‟un da İstanbul‟un değişen yaşantısında ve bütün Türk modernleşmesinde 

bulduğu ulusal özün görünümleri ve bütün gelişigüzellikleriyle ve yarım yamalaklıklarıyla 

çağdaş roman sanatı içinde anlatmaya değer bulduğu kültür tarihinin görsel malzemeleridir. 

Güler‟in fotoğrafları Pamuk‟un imgeleminde o kadar yer etmiştir ki onları kendi İstanbul 

hatıralarıyla karıştırır. Bu fotoğraflara o kadar çok bakmıştır ki bunların kendi hafızasından 

çıkan görüntüler olduğunu düşünmeye başlar. “(S)iyah-beyaz fotoğraflar gibi, iki renkli, yarı 

karanlık, bir yer olarak” (Pamuk, 2003: 40) hatırladığı çocukluğunun İstanbul‟unu, Boğaz‟ın 

sularını, Beyoğlu‟nun birbirini çapraz kesen yollarını, eski İstanbul‟un tahta tahta dökülen 

eski konaklarını, yerlerine yapılan yeni apartmanları, iş hanlarını, atölyeleri, depoları, 

ardiyeleri, inşaat alanlarını, iskeleleri, rıhtımları, vapurları, çarşıları, dükkânları, balıkçı 

kahvelerini anlatırken, hatta İstanbul dışına çıkarak küçük Anadolu şehirlerinin karanlık 

                                                            
2 Bu tespitimize rağmen, Pamuk‟un Kara Kitap‟tan sekiz yıl sonra yayımladığı ve minyatür ile resim sanatlarını 

Doğu-Batı karşıtlığında işlediği tarihi romanı Benim Adım Kırmızı‟yı (1998) dikkatten kaçırmamamız gerekir.  
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caddelerini, küçük bir kasabanın neresinde olunursa olunsun aynı saat kulesine bakan 

sokaklarını anlatırken Ara Güler‟in fotoğraflarından aldığı “İstanbul hüznünden ve siyah 

beyaz kederden” beslenir (Pamuk, 2010: 194). “Tenha arka sokaklarda, beton apartmanlarla 

ahşap evlerin benim çocukluğumdaki kıvamını gösterdiği, sokak lambalarının soluk ışığı 

hiçbir şeyi aydınlatmadığı ve İstanbul‟u benim için İstanbul yapan „akşamüstü siyah-beyaz‟ 

duygusunu çok iyi yansıttığı için” (Pamuk, 2003: 41) Güler‟in akşam fotoğraflarına özel bir 

ilgi duyduğunu söyleyen Pamuk‟un hatıralarını ve şehri bir fotoğraf estetiğiyle iç içe anlattığı 

İstanbul (2003) kitabında bu etkileşim bir ortak çalışmaya dönüşür. Pamuk, hatıralarının 

yazımında büyük ölçüde Güler‟in fotoğraflarından faydalanır. Onun fotoğrafları arasında 

çalışırken karşısına çıkan ezilmiş, şehrin kirleriyle kararmış, tekerlek izleriyle çizgi çizgi 

ayrılmış karlar, vapurların bacalarından salınan kapkara dumanların kırk beş derecelik eğimi 

gibi küçük detaylar Pamuk‟un aklındaki İstanbul panoramasını netleştirmesine yardımcı olur 

(Pamuk, 2003: 261-267, 47-48). Pamuk, Güler‟in arşivinde çalışmaya başladığında yarısına 

geldiği İstanbul kitabı için hayıflanır ancak onun fotoğraflarında görerek hatırladığı pek çok 

şeyi sonradan kitabına ekler. İstanbul‟u insanları, binaları ve gündelik yaşantısıyla bir 

hayalete çeviren ve bu hayaleti makinesinin içinde hapseden Güler‟in arşivi Pamuk‟a göre 

“son yarım yüzyılın İstanbulu‟nun görsel hafızasıdır.” (2010: 197).  

Yüzler, Harfler ve Esrar   

Murathan Mungan Paranın Cinleri (1997) kitabında yer alan “Gizli Ben” başlıklı yazısına şu 

cümlelerle başlar: “Yaşam öyküsel bir şey yazmaya kalkıştığımızda, fotoğrafları yardıma 

çağırırız. Albümümüzde olanlarla belleğimizde kalan fotoğraflar...” (2002: 81). Türk 

edebiyatında modern ve ulusal bir kültür tarihi oluşturan anıtsal nitelikteki az sayıda 

romandan biri kabul edilen Kara Kitap‟ta (1990) Orhan Pamuk‟un yaptığının tam anlamıyla 

bu olduğu iddia edilebilir. Gerçekten de, Pamuk kendi hatıralarından oluşan İstanbul kitabını 

yazarken yaptığı gibi ulusal hafızanın muazzam bir kaydını oluşturduğu Kara Kitap‟ı 

yazarken bütün bir ulusun aile albümlerinde, ayna kenarlarında, kitap aralarında, mezuniyet 

yıllıklarında, gazetelerde, dergilerde, resmi belgelerde sakladığı fotoğraf arşivine girmiş 

gibidir.  

 

Pamuk‟un, sayısız leitmotif’ten ve kurgusal tekrardan oluşan Kara Kitap‟ta yüzleri ve 

fotoğrafları en yoğun biçimde işlediği bölüm “Yüzlerdeki Bilmeceler”dir. Bu bölümde Galip, 

Celâl ile Rüya‟nın gizlendiği yeri bulmak için Celâl‟in köşe yazılarını, dosyalarını, 

yazılarında kullanmak üzere tuttuğu notlarını, üzerine notlar aldığı türlü malzemeyi inceler. 

Galip, Celâl‟in otobüs ve sinema biletleri üzerinde yaptığı karalamaları yakından 

incelediğinde onun harflerle yüzler arasında bir bağ kurmaya çalıştığını sezer. Celâl‟in 

istiflediği eşyası arasında dikkatini çeken bir Harp Okulu Yıllığı‟nı alıp incelemeye 

başladığında hepsi birbirine şaşılacak derecede benzeyen yüzlere bakarken başka bir şey 

sezer: “Yüzlere bakmaktan hoşlanıyordu(r). (…) Gözlerini yüzler kadar anlamla da 

doyuruyordu(r) sanki.” Celâl, bazı yüzlerin üzerine tıpkı bir çocuğun yapacağı gibi bıyıklar ve 

sakallar” çizmiştir ve “bazılarının alın çizgileri, üzerinde anlamsız Latin harflerin okunduğu 

alın yazılarına dönüştürülmüş, bazılarının gözaltı torbaları O ve C harflerini tamamlayan 

düzgün yuvarlaklara çevrilmişti(r)” (Pamuk, 2002: 272). Galip fotoğraflardaki yüzlere 

baktıkça onlarda saklı bir anlam olduğunu görür. Birçoğunun üzerinde karalamalar, ölçüler, et 

benleri, Halep çıbanları, morluklar eklenmiştir. Bunlar bir bakıma yüzlerdeki hikâyelerdir.
3
 

                                                            
3 Kara Kitap‟tan (ve dolayısıyla Gizli Yüz‟den) yoğun etkiler taşıdığını gördüğümüz Erhan Sunar‟ın Diğer 

Yarısı-Fotoğrafçının Elkitabı‟nda romanın başkarakteri Fikret de Galip gibi fotoğraflar üzerinde bu türden 

etütler yapar (2018: 182). Ayrıca, Sunar kısmen bir mesleki kitap olarak kurguladığı romanında yüzler ve 

fotoğraflar arasında kurduğu ilişkiye dair şunları yazar: “Yüzümüzü tıpkı bir akıntı gibi zihnimizin, bilincimizin 

bir yerinde taşıdığımızı gösterdiği kadar ve belki de daha çok, fotoğraflar, kendi yüzümüzün fotoğrafları, bizi bir 
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Öte yandan, “Üzerine hiçbir çizgi ve harf iliştirilemeyecek kadar parlak ve temiz olan bir 

yüzün yanına Celâl tarafından şu cümle yazılmıştı(r): “Rötuşlanmış fotoğraflar ruhları 

öldürüyor.”
4
 (Pamuk, 2002: 273).  

Celâl‟in koltuğuna gömülerek yüzlerdeki anlamların peşine düşen Galip‟e bazı yüzler hiçbir 

şey söylemiyorlardır; bazılarıysa durgun ve sakin yüzeyleri içinden hiç beklenmedik 

hikâyelere ve anlamlara yelken açıyorlardır: “Fotoğraflarının nerede, nasıl, ne zaman çekildiği 

hiç belli olmayan yüzler görüyordu; genç kızlar, fötr şapkalı beyefendiler, başörtülü hanımlar, 

temiz suratlı delikanlılar, yitip gitmiş umutsuzlar. Fotoğrafları nerede, nasıl çekildiği anlaşılan 

mutsuz suratlar görüyordu” (Pamuk, 2002: 273). Pamuk‟un, tersinden gönderme yaptığı Ziya 

Osman Saba‟nın “Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi” adlı ünlü hikâyesinden bahsederken Salah 

Birsel, “Saba‟ya göre fotoğrafçı dükkânlarında ölülere yer yoktur. Tümü de güler yüzlü, tümü 

de mutlu insanların resmidir görünen duvarlarda. (…) Şunu da unutmamalı ki fotoğrafçılar da 

mutluluğa çok bağlıdır. Mutlu olmayan, ya da belli bir mutluluk maskesi altına sığmayan 

insanları resimlerle ölümsüzleştirmek istemezler” (2017: 56) der. Hikâyenin sonunda 

fotoğrafçının, anlatıcının (Birsel‟e göre Saba‟nın) fotoğrafını çekmeyi istememesi bu 

yüzdendir. Oysa adıyla müsemma kara bir anlatı olan Kara Kitap‟ta Birsel‟in anlattığı türden 

naifliklere veya Saba‟nın özendiği mutluluklara yer yoktur. Celâl‟in notları ve yazıları 

arasında çalıştığı sırada daireyi telefonla arayan saplantılı okuru Celâl sandığı Galip‟e 

“çalınmayan örümcekli piyanoların üzerine dizilmiş fotoğrafları” “sefaletimizin ve 

yıkılışımızın işaretleri olarak göstermek için” anlattığını söyler (Pamuk, 2002: 269-270). 

Galip‟e “en „boş‟ yüzlerin bile arkasında anılar ve korkularla yüklü bir hikâye, gizlenmiş bir 

sır, kelimelerle anlatılamayacağı için gözlere, kaşlara, bakışlara vurmuş bir keder olduğunu” 

hissettiren Pamuk‟un bütün bu yüz fotoğraflarında gördüğü duygu “hüzün”dür (2002: 274).  

“Bir fotoğraftan, bir insanın yüz ifadesinin saklandığı bir belgeden daha anlamlı, daha 

doyurucu, daha meraklı ne olabilir ki?” (2002: 274) diye soran Galip, Celâl‟in yazıları ve otuz 

yılda biriktirdiği yüz fotoğrafları arasındaki araştırmalarını derinleştirdiğinde zaptı mümkün 

olmayan hıçkırıklar, gözlerinden akan yaşlarla derin bir varoluşsal endişenin içine yuvarlanır. 

Rastgele seçtiği fotoğrafların tamamında, görmemeyi denediği halde, bir sır veya gizli bir 

işaret görüyordur artık Galip. “Her eşyanın yalnızca o eşya olarak var olduğu bir dünyada 

huzurla yaşayabilme isteği” duyar (2002: 275). Ancak fotoğrafa dönüşen bütün yüzler çoktan 

kayıp bir esrarın, anlamını yitirmiş bir anlamın gizemli işaretlerine dönüşmüştür ve Galip‟in 

anlam arayışı onu bundan üç yüz yıl önce yaşamış bir celladın infaz ettiği paşaya ait yüzde 

gördüğü dehşete (2002: 277-284) ve on dördüncü yüzyılda Hurufiliği kuran Fazlallah‟ın 

harflerde ve yüzlerde bulduğu kayıp esrara (2002: 285-298) götürür.  

Galip, harflerin sırlarıyla yüzlerin anlamı arasındaki ilişkiyi F.M. Üçüncü şeklinde takma adlı 

olduğu anlaşılan bir yazar tarafından yazılarak 1962‟de Gördes‟te basılan „Esrar-ı Huruf ve 

Esrarın Kaybı‟ adlı kitabı okurken daha derinden anlamaya başlar. Her insanın yüzünde 

harflerle meydana gelen ve ancak esrara sahip kişilerin okuyabildiği bir giz olduğuna inanılan 

batıni bir mezhep olan Hurufilik, Muhammed Peygamber‟in Nefislerinizi hesaba çekilmeden 

                                                                                                                                                                                          
sınavla da karşı karşıya bırakırlar: Tıpkı aynanın karşısında olacağı gibi, kendimizi kendimizden uzaklaştıran, 

karşımızdaki bu benliği daha başka bir üçüncü bakışın (sevgilinin, arkadaşların, meslektaşlarımızın, giderek 

herkesin) hâkimiyetine sunan yeni bir düzlemle karşı karşıyayızdır. Kim bilir, belki de fotoğrafımızı çekileceği 

sırada „poz‟ vermemiz bu türden bir endişeye, kendimizi yine zihnimizde (dolayısıyla başkalarının bakışıyla) 

tarttığımız gerçeğine sıkı sıkıya bağlıdır” (2018: 169). 
4 Bu cümle, Oktay Rifat‟ın “Fotoğraf” şiirini akla getiriyor: “Fotoğrafçı ne çizik bırakmış yüzlerinde ne gölge / 

avuç içi surat, hokka ağız, lokma burun. / Bu yalancı varsıllık, bu yapma güzellik, / karton uçakları, gemileri gibi 

kimi fotoğrafların / sırıtsa da ne çıkar! Bir günlük beylik, beylik.” (1983: 236)  
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önce hesaba çekiniz” hadisine dayanır (Usluer, 2009: 277). Kaşlar, kirpikler, saç çizgisi, 

erkeklerde bıyıklar gibi yüzdeki çizgilerin çeşitli hesaplarla 28 ve 32 harfe ulaşılmasını 

sağlayan bu hesapları kullanarak Galip de harfleri açık seçik görmeye başlar. Ancak Galip 

harflerden çok yüzlerde okuduğu duygularla ilgilenir: “Objektife bakarken vatandaşların belli 

belirsiz bir ölüm korkusu ve ölümsüzlük isteğiyle ürpertici bir zaman duygusuna kapıldığını” 

hisseden Galip, “bu derin isteğin yüzlerde ve haritalarda işaretlerini tanıdığı yıkım ve ölüm ve 

yenilgi ve mutsuzlukla ilgili olduğunu hemen görüyordu(r)” (2002: 287). Varoluşsal bir 

bağlamda işlenmeye son derece uygun bir malzeme olduğunu gördüğümüz fotoğraflara 

Pamuk‟un bakışı da Sontag‟ınki gibidir: “Fotoğraflar, ölümlülerin envanteridir. Bir âna ölüm 

sonrasının ironisini katmak için şimdi bir parmak dokunuşu yeter.” (2011: 86) Fotoğraf 

üzerinde göreceli bir ölümsüzlük kazandırılan kişiler, eşyalar dağılmaya, yok olmaya 

matuftur; oysa fotoğraf buradadır. Bir fotoğrafa baktığımızda çok önceden ölüp gitmiş 

insanlarla göz göze geldiğimizi düşünmek ister istemez melankoliyi çağırır.  

Çalıştığı gazete için hazırladığı “Yüzünüz Kişiliğiniz” adlı köşede ve okurlarının yüzlerini 

görmek istediğini duyuran Celâl‟in çağrısına uyan okurlar tarafından gönderilmiş yüzlerce 

fotoğrafta “yalnızca harflerle yüzler arasına sıkışmış bir anlamın sisleri içinde kaybolu(şuna)” 

ve celladın kestiği kafanın yüzünde gördüğü türden bir “dehşet” duygusuna şahit oluruz 

(2002: 288). “Üzerleri harflerle kaynaşan yüzlerce, binlerce, onbinlerce „vatandaş‟ resmi”nde 

ve “Devlet dairelerinin, vilayet binalarının, arzuhalci masalarının yanıbaşında kurulmuş üç 

ayaklı ve nazar boncuklu şipşakçı makineleriyle kara bir çarşafın altına giren fotoğrafçının bir 

simyacı ya da falcı gibi eczalı camlar, kara kapaklar, pompalar ve körüklerle uğraşarak 

çalıştırdığı eski Leica‟larla çekilmiş binlerce fotoğraf(ta)” (2002: 287) kaybolup giden anlamı 

ya da yüzlere yerleşen anlamsızlığı görürüz. F.M. Üçüncü‟ye göre anlam yitip gitmiştir: 

“Boştu artık yüzlerimiz, üzerlerinden eskisi gibi bir şey okumaya olanak yoktu onların; 

kaşlarımız, gözlerimiz, burunlarımız, bakışlarımız, ifadelerimiz, boş yüzlerimiz anlamsızdı. 

(…) (F)otoğraf sanatının insanlara yöneldikçe korkutucu ve karanlık sonuçlar vermesi de 

yüzlerimizdeki bu boşlukla ilgiliydi.” (2002: 297).  

Fotoğrafın Nostaljisi  

Sontag‟a göre bir fotoğraf çekildiği anda nostalji nesnesine dönüşür: “Şimdiye aitmiş gibi 

göründüğü zaman bile geçmişe dair olan duyguyla bağıntılı bir tutkudur. (…) Biz insanlar 

korkunca ateş eder, nostalji duyunca fotoğraf çekeriz.” (2011: 95, 18). Kara Kitap‟ı “ulusal 

bir fotoğraf albümü” olarak düşünürken bu kaçınılmaz nostalji duygusunu da hesaba 

katmamız gerekir. Padişah portreleri, mezuniyet yıllıkları, sahaflardan toplanmış, sahibi 

belirsiz fotoğraflar, resmi evrakların üzerindeki vesikalıklar bizi her şeyin bir anda eskidiği, 

tarihin tozlarına büründüğü bir kitsch estetiğine götürürken melankoliyi ve hüznü duyumsatır. 

O an çekilmiş fotoğraflarda bile bu böyledir. Bunu, Pamuk, Kara Kitap‟a koyduğu bir 

fotoğrafçının ilginç hikâyesiyle gösterir okurlarına.  

Bir pavyon masası etrafında rastgele toplanmış insanların birer hikâye anlattığı “Karlı 

Gecenin Aşk Hikâyeleri” adlı bölümde dördüncü sırada pavyonun fotoğrafçısı söz alır. Otuz 

yıl önce başından geçen ilginç bir olayı anlatan fotoğrafçı, bir kadın için her gece çalıştığı 

pavyonlardaki çektiği fotoğrafların bir örneğini kendisine getirmek üzere zengin ve gizemli 

bir kadınla anlaşır. Uzun yıllar boyunca çekip getirdiği fotoğraflara bakan kadın aradığı şeyi 

çoğu zaman bulamaz. Bazen bir harf ve anlam kırıntısı yakalasa da aynı kişinin farklı 

açılardan çekilmiş fotoğraflarındaki ifadeler kadının arayışını hüsranla sonuçlandırır. Kadın, 

fotoğrafı çekilen gece hayatı müdavimlerinin yüzlerindeki anlam eksikliğini şu sözlerle 

anlatır: “Hüzünlülerin, mahzunların gittiği pavyonlar ve meyhanelerde bütün bulacağımız bu 

kadarsa, o işyerlerinde, o dükkân tezgâhlarında, o memur masalarında ne kadar, ne kadar boş 

bakıyorlardır Allahım?” (Pamuk, 2002: 167). Aslolan hüzündür; anlam oradadır. Ancak 
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hüzünlü insanların yüzlerinden bile kaybolan anlam, diğer insanlara dair umudu ortadan 

kaldırır. Anlam yok olmuştur. Bu, bir bakıma, bir medeniyet krizidir. Başkalarını taklitle 

kendi ifadelerini, yüzlerini kaybeden bir milletin içine düştüğü buhran halidir.  

Pamuk‟un Kara Kitap‟ı yazdığı yıllarda Ömer Kavur‟la birlikte üzerinde çalıştığı 1991 tarihli 

Gizli Yüz filminin senaryo kitabında yüzler ve hikâyeler arasındaki ilişki sinema sanatının 

imkânlarıyla görsel bir derinlik kazanır. Kara Kitap‟ta fotoğrafçının anlattığı hikâyeyi 

yeniden ele alan ikili, fotoğraf karesini andıran yakın yüz çekimlerine bolca yer verilen filmin 

henüz başında seyircinin göreceği yüzlerce fotoğraf arasında gizemli kadının çocukken 

babasıyla çektirdiği fotoğrafına dikkat çekerler. Fotoğrafçı bu fotoğrafı düşünerek kadının ne 

aradığını yıllar sonra anladığını söyler. Oysa bu, nostaljik bir yanılsamadır. Kadın, babasını 

değil; tıpkı Bedii Usta‟nın oğlunun mankenlerine gömüldüğünü söylediği „öz‟ gibi, yüzlerden 

kaybolan anlamı arar. Kadının, ilgisini çeken ve yıllarca aradığı yüzü bulduğunu düşündüren 

bir fotoğrafa bakıp, “Yüzü bir hikâye anlatıyor… Anlamlı bir yüzün hep bir hikâye 

anlatacağını söylerdi babam…” (Pamuk, 2012: 15) deyişiyle hikâye, saat tamircisinin peşinde 

bir arayış hikâyesine dönüştüğünde seyirci/okuyucu da yüzlerce, binlerce yüzün ve hikâyenin 

arasında bir kendi anlamını bulma deneyimine davet edilir.  

“Nedir bu anlam? Gizemli kadının yüzündeki harflere ve bu harflerin meydana çıkardığı 

anlama bakarak keşfettiği sır, saatçiye göre kendi anlam arayışının başlangıç noktasıdır. “Bir 

gün bu sırrın yüzlerimizin bilmecesiyle çözülebileceğini anladım…” (2012: 50) diyen saatçi, 

bu anlamı her şeyin kendisi kalabildiği mutlak bir „saadet zamanı‟nda bulur: “Yüzümüzde 

kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz… Kayıp güzel zamanları bularak… Acıyı 

hatırlayarak… Anlatarak… Ruhumuzdaki saatin çarklarını arayarak… Saatler hatırlar…” 

(2012: 97).  

Saatçinin “kayıp güzel zamanlar” vehmi, bir cennet idealidir. Bütün insanların sonsuza dek 

mutlu yaşadığı bu kayıp cennet tasavvuru tıpkı saliselik bir zaman dilimini bir görüntüye 

hapseden ve kâğıt üzerine düşürdüğü görüntüyü sonsuza dek ebedileştiren fotoğrafın işlevini 

andırır. Nerede, kim tarafından çekilmiş ve neyi çekmiş olurlarsa olsunlar, bütün fotoğrafların 

bir gün bir sanat eseri olarak alımlanmaya aday olduğunu bu yüzden rahatlıkla iddia 

edebiliriz. Senaryosunu ünlü Amerikalı romancı Paul Auster‟ın yazdığı Smoke‟ta (Duman, 

1995) her gün sabah saat sekizde kendine ait tütün dükkânının fotoğrafını çeken Auggie 

Wren‟in, fotoğrafların hepsinin aynı olduğunu söyleyen Paul Benjamin adlı yazara hepsindeki 

ânların farklı ve eşsiz olduğunu söylemesi bu yüzdendir. Bütün fotoğraflar tekil ve benzersiz 

bir zamanın kaydını tutan belgelerdir. Tıpkı, Kış Bahçesi fotoğrafının Barthes için diğer tüm 

fotoğraflardan farklı olması gibi (Yacavone, 2015: 184-189).  

Yacavone, Barthes‟ın fotoğraf ile bellek arasında kurduğu Proustçu yaklaşımını “fotoğraf 

imgelerin hem doğrudan hem de dolaylı yoldan bir insanın geçmişine dair simgeler olarak 

işler görmeleri üzerine” (2015: 190) şekillendirdiğini söyler. Proust değerlendirmelerinde 

fotoğrafik metaforlar ve analojiler kuran Benjamin de “yeni parçalar toplamaya düşkün 

koleksiyoncunun en derin arzusu”nun “eski dünyayı yenilemek” (Aktaran: Sontag, 2011: 94) 

olduğunu söyler. Sahaflarda, eskici dükkânlarında, bitpazarlarında satılan fotoğrafların alıcı 

bulması bir koleksiyon merakından ziyade kaybolmuş bir zamanı yeniden inşa etme arzusunu 

ifade eder. Masumiyet Müzesi (2008) üzerinde çalışırken İstanbul‟un elden çıkarılmış 

fotoğrafları arasında muazzam bir yolculuğa çıkan Pamuk‟un aynı adla kurduğu müzenin 

tarihini anlattığı Şeylerin Masumiyeti (2012) kitabında koleksiyonculuk konusundaki 

fikirlerine de rastlarız. “Şeylerin Sihri” başlıklı yazısında şöyle der Pamuk: “Eşyalara bakıp 

hatıralarımızı bir film gibi yeniden görmek mümkün müdür? Masumiyet Müzesi bunun 
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mümkün olduğuna, yani eşyaların sihrine inananlar tarafından yapılmıştır. Bize ilham veren 

şey, Kemal‟in eşyalara olan inancıdır. Bu koleksiyoncu tutkusundan başka bir duygudur: Asıl 

istediğimiz, şeylere bir fetişist gibi sahip olmak değil, onların sırrını anlamak!” (2012b: 195). 

Saplantılı bir arzuyla Füsun‟un söndürdüğü sigara izmaritlerine kadar Çukurambar‟daki evden 

aşırdığı her şeyi koleksiyonuna katan Kemal, bütün ev koleksiyonlarında olduğu gibi, “hem 

daire sakininin parçalı bir biyografisini hem de bir kolektif hafıza sergisi” (Boym, 2009: 475) 

inşa eder.  

SONUÇ 

Türkiye‟nin kültür tarihini ve ulusal epiğini İstanbul üzerinden anlattığı Kara Kitap’ta 

Pamuk‟un, -Ara Güler‟in İstanbul fotoğrafları için kullandığı tabirle– “steril olmayan” (2010: 

197), karanlık ve puslu bir fotoğraf çektiğini görürüz. Bu fotoğraf, Türk şairlerinin müesses 

ölüme gülümserken çektirdiği fotoğrafın arkasındaki satırlarını hatırlatan estetik/politik bir 

dünya kurgular. Darbeci subaylar, şifreli yazılar yazan köşe yazarları, Doğu-Batı arasında 

kalmış taslağımsı aydınlar, unutulmaya terk edilmiş mankenler, suları çekilmiş Boğaziçi, 

pavyonlar, arka sokaklar ve şehrin karanlık yanına dair bütün bir ayrıntı bolluğu Kara Kitap‟ı 

İstanbul‟un ve dolayısıyla Türkiye‟nin karanlık bir tarihine dönüştürür. Kitaptaki yalnızca bir 

hikâyeye odaklansa da Kara Kitap‟ın sinemaya uyarlaması olarak kabul edebileceğimiz Gizli 

Yüz‟de izleyicinin bunaltıcı bir kasvet duygusuna kapılması da bu yüzdendir. Ancak yoksul 

otel odaları, terk edilmiş dükkânlar, dağınık içki masaları, kuru, ölü ağaçlar, yoksul, yorgun, 

tıraşsız adamlar, bitimsiz tiktaklarıyla tekinsiz bir bekleyişin saniyelerini zihne kazıyan 

kocaman saatler fotoğrafik görüntülerle akıp dururken izleyici yalnızca bunaltıcı bir hüzne 

terk edilmez. İzleyici bütün bunlarda aynı zamanda zavallı bir çaresizlik, tanıdık bir hüzün de 

bulur. “Bizi biz yapan” sakilliğimiz, beceriksizliğimiz, mahzunluğumuz da vardır bütün bu 

fotoğraf karelerinde. Kalbi ısıtan bir kederdir bu: “Kasvetli fabrika binaları ve ilan panolarıyla 

karmakarışık bir görünüme bürünmüş olan meydanlar –fotoğraf makinesinin gözü sayesinde– 

kiliseler ve köylük manzaralar kadar güzel görünürler. Modern beğeni ölçüsüne 

vurulduğundaysa, onlardan daha güzel sayılırlar.” (Sontag, 2011: 97).  

Modernizmin güzellik anlayışı fotoğraf sanatındaki güzellikle koşuttur. Pamuk‟un romancılık 

kariyerinde yıllar içinde resimden fotoğrafa kayan ilgisine paralel biçimde, hoş manzaralar 

karşısındaki asude ve dingin tuvalin başından kalkarak fotoğrafçının etrafındaki her ayrıntıyı 

hırsla yakalamaya çalışan hareketli makinesinin korkutucu ancak cezbedici siyah örtüsü altına 

giren modern roman da, yüzyılın başından itibaren bu işlevi görür. Çünkü fotoğraf, bir 

görüntüyü ölümsüzleştirdiği oranda ona estetik bir boyut da kazandırır. Her fotoğraf, belge 

niteliği kadar bir sanat eseridir ve bu tam olarak modern edebiyatın aradığı sanatsal 

malzemenin özüdür.  
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VENEDİK’TE ÖLÜM ROMANINDA SALGIN, AŞK VE ÖLÜME TESLİMİYET 

EPIDEMIC, LOVE AND SURRENDER TO DEATH IN DEATH IN VENICE 

Nurullah ULUTAŞ
*
 

Şener Şükrü YİĞİTLER
**

 

Özet 

Hemen tüm evrensel konular ve büyük olaylarda olduğu gibi salgınların da edebiyatla önemli 

bir ilgisi vardır. Günümüzde tüm insanlığı etkileyen Covid-19 (Koronavirüs) hastalığının 

edebi yansımaları olacağı gibi geçmişte de salgınlar birçok edebi yapıta ve sinema filmine 

ilham olmuştur. Thomas Mann‟ın Venedik’te Ölüm romanı, genel olarak Avrupa‟yı etkisi 

altına alan ve Venedik‟te de büyük etkiler yaratan kolera salgınından söz eder. Thomas 

Mann‟ın gücü evrensel konuları işlemekten geçer. O, çağının tanığı bir sanatçı olarak hangi 

konuyu işlerse işlesin yapıtlarına psikolojik bir derinlik kazandırmayı ve özenle seçilmiş 

sözcüklerden örülü şiirsel bir üslupla yapıtının tüm coğrafyalarda okunmasını sağlar. Yazarın 

Goethe‟nin hayatını ve duygusal dünyasını ele alma amacıyla başladığı roman ana karakter 

Aschenbach‟ın, yapıtını tamamlamakta güçlük çektiği için Venedik‟e gitmesi, burada Tadzio 

adlı gençle karşılaşması sonrası yaşadıklarına dönüşür. İdealist bir yazarın sorumluluk 

bilinciyle çıktığı yolculuk, sanatçı duyarlılığından kaynaklı olarak „güzel‟e teslimiyete evrilir. 

Çünkü Tadzio denen bu genç fiziksel olarak Yunan Tanrıçalarını andıracak kadar kusursuz bir 

güzelliğe sahiptir. Bu da yazarı etkiler ve roman boyunca bu genci izlemekten kendini alamaz. 

Eserini tamamlamak amacıyla gittiği Venedik, yazarın mezarı olur. Romanda yazarın 

duygusal çatışmaları, çıkmazları yanında salgın döneminde yönetimlerin salgın hastalığın 

boyutunu halktan nasıl gizlediği, medyaya baskı yaptıkları ve turistlerin ekonomiye katkısı 

gibi sosyal problemler de ele alınır. 

 

Bu çalışmada Thomas Mann‟ın Venedik’te Ölüm adlı romanı hermenötik bir okumaya tabi 

tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Thomas Mann, Venedik’te Ölüm, Alman Edebiyatı, Kolera, Eşcinsellik. 

 

Abstract 

As with almost all universal issues and major events, epidemics have an important relevance 

to literature. Today, Covid-19 (Coronavirus) disease, which affects all humanity, will have 

literary reflections, and in the past, epidemics have inspired many literary works and movies. 

Thomas Mann's novel Death in Venice narrates the cholera epidemic, which generally affects 

Europe and creates great effects in Venice. The power of Thomas Mann is through handling 

universal issues. As an artist who is a witness of his age, he ensures that his works are given a 

psychological depth, and that his work is read in all geographies with a poetic style of 

carefully chosen words. The novel, which the writer started with the aim of addressing the life 

and emotional world of Goethe, turns to the main character Aschenbach, who went to Venice 

because he had difficulty in completing his work, after he met a teenager named Tadzio. The 

journey of an idealist writer with the sense of responsibility evolves to surrender to 'beautiful' 
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due to his sensitivity to the artist. As this teenager called Tadzio is physically perfect enough 

to resemble the Greek goddesses, this, in turn, affects the writer and he cannot help watching 

this teenager through the novel. Venice, where he went to complete his work, becomes the 

author's tomb. In the novel, besides the emotional conflicts and dilemmas of the author, social 

problems such as how governments hide the extent of the epidemic disease from the public, 

pressured the media and the contribution of tourists to the economy during the epidemic 

period are also discussed. 

 

In this study, Thomas Mann's novel Death in Venice will be subject to a hermeneutical 

reading. 

Keywords: Thomas Mann, Death in Venice, German literature, Cholera, Transsexualism  

 

GİRİŞ 

Hastalıklar ve geniş kitleleri etkisi altına alan salgınlar insanlığın en eski zamanlarından beri 

destanlara, mitolojik metinlere ve kutsal kitaplara konu olmuştur. Modern araştırmacılar 

bugün de hastalıklar ve salgınlarla ilgili pek çok kayda ulaşarak söz konusu dönemlerde 

hastalıklarla mücadele yöntemleri, ölüm sayıları ve hastalıkların sosyal, kültürel, siyasal 

etkileri hakkında son derece ilginç bilgilere ulaşmaktadırlar. Bilim tarihiyle ilgili dikkat çekici 

çalışmaları bulunan Zeki Tez Tıbbın Gizemli Tarihi adlı eserinde özellikle Hıristiyanlık ve 

İslamiyet tarihinde karanlıkta kalmış tıp tarihini ve tıbbi uygulamalarını anlatmaktadır. Eserin 

özellikle salgın hastalıklara ve bunlara karşı uygulanan tedbirlere ayrılan “Karantina ve 

Tebhirhane Üzerine” başlıklı bölümünde karantinanın etimolojisini, Hıristiyan ve İslam 

ülkelerinde ilk karantina uygulamalarını ayrıntılı biçimde anlatan Tez, Yeniçağ tıp bilgisinin 

özellikle veba tipi bulaşıcı hastalıklarla ilgili görüşünü ortaya koyan “miasma kuramı”yla 

ilgili çarpıcı bilgiler vermektedir. Ortaçağ Avrupası‟ndaki bu yaygın inanışa göre 

enfeksiyonlar çöplerin mayalanması ve bozulması sonucu meydana çıkan ve havaya karışan 

bozuk, zehirli ve pis kokulardan kaynaklanmaktaydı. Dönemin parfüm üreticilerinin ve 

aromatik reçinelerle temasta bulunan satıcıların salgın hastalıklara yakalanmadığına inanıldığı 

bu dönemde hekimler tıbbi uygulama olarak tütsüleri kullanmaya yönelmişlerdir. Birçok 

hekim veba ve frenginin mür, Mekke balsamı, sarısakız, günlük, akgünlük reçinelerinin 

yakılmasıyla hastalığın bölgeden kovulacağına inandığı için söz konusu dönemin 

alametifarikaları arasında sayılan, “gagalı hekimler” ortaya çıkmıştır. “Özellikle, büyük bir 

cam gözlükle birlikte içi çeşitli koku maddeleriyle doldurulmuş olan gaga şeklindeki bir 

maskeyi ağız ve burnunun önünde taşıdıkları için hekimlere bu ad verilmiştir. Tez, Avrupa‟da 

yer almayan ancak İslam ülkelerindeki yaygın bir uygulama ve kurum olan “tebhirhane”lere 

yer verir.  “Buhar” kökünden gelen “tebhir” “tebhirhane” terimini bulaşıcı hastalıkların 

yaygın ve salgın olduğu dönemlerde hastaların ya da bu hastalıklardan ölenlerin kullandıkları 

çamaşır ve her türlü eşyayı, hastalığın görüldüğü ev, işyeri, okul, araba, kayık gibi her türlü 

mekânı, kuşkulu görülen ticarî mal, hayvan ve bunların artıklarını, dışarıdan gelen gemileri, 

postadan gelen mektup ve paketleri dezenfekte edilen sağlık kurumu ya da dezenfeksiyon 

istasyonu” şeklinde tanımlar.
 1

 

 

VENEDİK’TE SALGIN, AŞK VE ÖLÜM 

Edebi eserler, çağının tanığı olduğu oranda değer kazanır. Bir dönemin sosyolojik, ekonomik 

ve siyasal durumunu öğrenmek için edebi yansımalarına da bakmak gerekir. Büyük savaşlar, 

afetler, salgınlar ve siyasal hareketler ancak güçlü edebiyatçılar tarafından tarihi bir önem 

kazanır ve sonraki kuşaklara aktarılır. Sanatçılar, bu bağlamda kendi çağlarının aynasıdır. 

Hemen her büyük olayda olduğu gibi salgınların da edebiyatla sıkı bir ilgisi var. Bazı edebi 

                                                            
1 Tez, Zeki (2010). Tıbbın Gizemli Tarihi-Semboller, Büyüler ve Ritüeller Eşliğinde “Şifa”. 2. Baskı. İstanbul: 
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yapıtlar, salt bir salgın hastalık bağlamında kurgulanırken bazıları ise salgını bir laytmotif 

olarak kullanır. Romanların bazılarında salgının sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik 

etkileri ayrıntılı olarak anlatılır. Bazı romanlar ise sadece o dönem bir salgın olduğundan 

kısaca bahsedip geçer. Aralık ayında Çin‟de görülen ama günümüzde 6 milyonu aşkın insana 

bulaşan ve 400 binden fazla insanın ölümüne yol açan COVID-19 (Koronavirüs) virüsü de 

muhtemelen birçok edebi esere konu olacak ve bununla ilgili çok sayıda sinema filmi 

çekilecek. Bunun için de her şeyden önce ilginç hikâyeler yakalamak gerekir. Thomas 

Mann‟ın Venedik’te Ölüm yapıtı da bu tarz romanlardan biridir. Kolera salgınının tüm 

İtalya‟yı ve dünyayı kasıp kavurduğu çok sayıda insanın canını kaybettiği bir dönemde 

yazılan bu eser, bir sanatçının bakış açısıyla Venedik‟te görülen salgının etkisini, o sanatçının 

iç çatışmaları ve duygusal çıkmazlarıyla birlikte verir.  

 

Roman, 50 yaşında bir yazar olan Gustav von Aschenbach‟ın, Münih‟te asil ailelerin oturduğu 

bir caddedeki evinden uzaklaşarak eserini tamamlamak amacıyla Venedik‟e gelmesi ve 

burada Tadzio adlı Polonyalı genç bir çocuğa karşı duyduğu tutkuyu ve bu çocuğu 

seyrederken yaşamını yitirmesini anlatır. Eser, ilk başta Goethe‟nin hayatını anlatmak üzere 

kurgulanmaya başlansa da sonradan yazarın genç yaşta yitirdiği müzisyen arkadaşı Gustav 

von Aschenbach‟nın hayatı üzerine gelişir. Genç Werther’in Acıları romanını da hatırlatan bu 

uzun öykü baştan sona ana karakterin duygusal yoğunlukları, çelişkili aşkı ve iç çatışmaları 

üzerine kurgulanır: “Thomas Mann 1912 yılında yayınlanan Venedik’te Ölüm adlı eserini 

aslında Goethe hakkında bir öykü olarak tasarlamıştı. Eserin konusu da Goethe‟nin ileri yaşta 

Marienbad adlı kentte yaşadığı bir aşk hikâyesi olacaktı, ancak konu özelden genele doğru bir 

gelişme gösterdi: Goethe model alınarak yaratılan Gustav von Aschenbach karakteri 

üzerinden Prusya ve II. Wilhelm döneminin tehlikeli boyutlarını eleştirerek sanat ve sanatçı 

sorununu işleyen yazar, bu bağlamda aşk ve esere adını veren ölüm temasını da ön plana 

çıkarmıştır. Antik mitolojiye göndermelerde bulunan ve mitolojik motifler kullanan yazar, 

etkisinde kaldığı Nietzsche‟ den öğrendiği ve şimdi edebiyata uyarladığı kategorilerle 

oynamaktadır: Yunan Tanrısı Apollon ‟un karakteristik özelliklerine sahip olan Aschenbach, 

bir yabancı tarafından baştan çıkarılmakta ve böylece Dionysos‟un hâkimiyeti altına 

girmektedir.”
 2 

 

Eser, otobiyografik özellikler gösterse de genel olarak sanatçı kişiliğin çıkmazları, çelişkileri 

ve sorunsal hayatını anlatır. Bu yapıt aynı zamanda Venedik‟te yayılan kolera salgınından 

bahsetmesiyle de çağını anlatan bir novella özelliği gösterir: “Her ne kadar roman olarak 

adlandırılsa da Venedik’te Ölüm bir “novella”dır. Novella, romandan çok daha kısa bir 

düzyazı biçimidir ve “yenilik” türün belirleyici özelliğidir. Venedik‟te Ölüm eserinin başka 

bir özelliği de onun bir “künstlerroman” örneği olmasıdır. Bireyin kendini yetiştirmesini ve 

bilinçlenmesini anlatan Bildungsroman‟ın (yetişme çağı romanı) özel bir biçimi olan 

Künstlerroman (sanatçı romanı) bir sanatçının çocukluk yıllarından başlayarak büyümesini, 

yetişmesini, sanatçı olmaya karar verişini anlatır.”
 3
 

Geleneksel Aristoteles tragedyalarında olduğu gibi beş bölümden oluşan novelin odak 

noktasında elli yaşında Münihli yazar Gustav Aschenbach ve on dört yaşındaki Polonyalı 

genç delikanlı Tadzio vardır.
4
 Gustav Aschenbach, yapıtta şöyle tanıtılır: “Gustav 

Aschenbach, Silezya eyaleti kasabalarından L.‟de, yüksekçe bir adliye memurunun oğlu 

                                                            
2 Eğit, Kasım, “Venedik'te Ölüm – Thomas Mann, "Sanatçının trajik çıkmazı?" http://www.insanokur.org.  
3 Aksoy, Nazan (2009). Kurgulanmış Benlikler, İstanbul: İletişim Yayınları, s.22‟dan akt. Editör, (2013). 

“Venedik'te Ölüm, Thomas Mann”, http://www.dipnotkitap.net/OYKU_ve_NOVELLA/Venedikte_Olum.htm.  

4 Akyıldız Ercan, Cemile (2019). Thomas Mann‟ın Venedik‟te Ölüm adlı yapıtında mitolojik izlekler”, 

Humanitas, 7 (14), s. 269.  
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olarak dünyaya gelmişti. Ataları subay, yargıç, idareci sıfatıyla, yani kralın, devletin 

hizmetinde düzenli, gösterişsiz fakat namuslu bir hayat sürmüşlerdi. Bu ailede daha derin bir 

ruh zenginliği, bir kere bir vaizin şahsında kendini göstermiş, daha hızlı, daha ateşli kan, bu 

soya bundan önceki kuşakta, yazarın Bohemyalı bir orkestra şefinin kızı olan annesiyle 

gelmişti. Görünüşündeki yabancı ırk özellikleri, annesinden geliyordu. Titiz, kuru bir 

görevine düşkünlük ile karanlık, ateşli iç dürtülerin birleşmesinden bir sanatçı, bu özel sanatçı 

doğmuştu.” 
5
 

 

Thomas Mann ve yapıtına yönelik yaklaşımlarda genellikle bireysel öngörü, cinsellik eksenli 

yaklaşım ve psikolojik çatışmalar öne çıksa da yazarın politik yönü çok daha güçlüdür. O, 

yaşadığı dönemde bunun cezasını da fazlasıyla görür. Thomas Mann 1875‟te Almanya‟da 

dünyaya gelir. Tıpkı döneminin yazarları gibi Nazi rejimine aktif bir şekilde karşı çıkar. 

Nobel ödüllü yazar daha sonra bu nedenle Alman vatandaşlığından çıkarılır. Önce İsviçre‟ye 

sonra ABD‟ye göç eder. Burjuvazinin yozlaşması çerçevesinde Buddenbrook Ailesi, Büyülü 

Dağ, Venedik’te Ölüm, Doktor Faustus gibi eserlerinde işlediği temaların evrenselliği onların 

güncelliğinden bir şey kaybetmeden kuşaktan kuşağa okunmasını sağlar. Etkilendiği 

Nietzsche ve Schopenhauer onun eserlerinin eleştirel-metafizik içeriğini, Tolstoy ise biçimini, 

kurgusunu belirler. Ayrıca Freud‟un cinselliğe yaklaşımı ve içgüdü konusundaki görüşlerine 

değer verirken, kendi kendini eğitme, onaylama ve güçlendirme yöntemini ise Goethe‟den 

öğrendiğini vurgular. 
6
  

 

50 yaşlarında bir yazar olan Aschenbach, hem yapıtını tamamlamak hem de evden kaçmak 

arzusuyla çıktığı yolculukta kendini Venedik‟te bulur. Venedik‟e indikten sonra oteline 

gitmek üzere bindiği gondolu siyah rengiyle bir tabuta benzetir. Bu yazarın, okuyucuya 

yapıtının aynı zamanda ölüme dair bir yolculuk olacağıyla ilgili verdiği ilk ipucudur: “yalnız 

tabutlarda görülen siyahlığıyla bu acayip taşıt”tır. (s. 36). Gondol ve gondolcuyu burada 

Yunan mitolojisinde Hades‟e yani yeraltı ölüler dünyasına ölüleri Akheron ırmağından 

geçiren sandal ve sandalcı Kharon ile ilişkilendirebilir. Çünkü Kharon ölen ruhları para 

karşılığında bu ırmaktan geçirerek toprağa kavuşmalarını sağlayan mitolojik bir karakterdir.
7
 

 

Thomas Mann‟ın romanında Venedik‟in mekân olarak seçilmesi bilinçli bir tercihtir. Hem 

salgınlar tarihinde bu şehrin önemli bir yer olması hem de özellikle veba salgınlarında 

sorumlu olarak tutulan Yahudiler için ilk gettoların burada kurulması yazarı bu tercihe itmiş 

olabilir: “Venedik‟in tarihine bakıldığında heterotopik bir şehir olduğu görülmektedir. Şehir, 

geçmişte dışarıdan gelen yabancılar için bir getto olarak tanımlanabilir. Richard Sennett, Ten 

ve Taş adlı eserinde Venedik‟in yapısı gereği gözetimi mümkün kılan bir coğrafyaya ve 

mimariye sahip olduğunu belirtir. Bu anlamda doğal bir panoptikona benzetilebilir. Sennett, 

Venedik‟te Yahudilerin bütün hastalıkların, ahlaksızlıkların ve kötülüklerin ana kaynağı 

olarak görüldükleri için ilk kez onlar için gettolar oluşturulduğunu ifade eder. Venedik, su 

üzerine kurulu ve kanallarla çevrili bir yapıya sahip olması sebebiyle Yahudilerin ve 

yabancıların tecrit edilebileceği gettolar oluşturmaya uygun bir karaktere sahiptir Ayrıca bir 

                                                            
5 Mann, Thomas (2013). Venedik’te Ölüm. (Çev. Behçet Necatigil), İstanbul: Can Yayınları, s. 12. Bundan sonra 

alıntılar bu baskıdan yapılacak ve yalnızca sayfa numaraları verilecektir.  

6 Arak, Hüseyin (2009). “Thomas Mann‟ın Venedik‟te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı”, Bilimname, XVII,  

S. 2, s. 282 aktaran Editör, (2013). “Venedik'te Ölüm, Thomas Mann”, 

http://www.dipnotkitap.net/OYKU_ve_NOVELLA/Venedikte_Olum.htm.  

7 Akyıldız Ercan, Cemile (2019). Thomas Mann‟ın Venedik‟te Ölüm adlı yapıtında mitolojik izlekler”, 

Humanitas, 7 (14), s. 272. 
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liman şehri olması onu ticaret ile bağlantılı olarak özellikle doğuya açık bir şehir haline 

getirir. (Sennett, 2014: 194-205).”
8
 

 

Romanda Aschenbach, kalacağı otele geldikten sonra burada Polonyalı bir anne ve 4 

çocuğunu görür. Çocuklardan en büyüğü olan Tadzio, antik Yunan Tanrıçalarını andıran 

güzelliğiyle Aschenbach‟ı etkiler. Bu güzelliğe olan iştiyak bir süre sonra saplantıya dönüşür. 

Çocuğu sürekli takip etmekten kendini alamayan yazar, bu zaafı disiplinli ve idealist kişiliğine 

yakıştırmayarak Venedik‟ten ayrılma kararı alır. Bu durumun yarattığı gelgitler içerisinde 

ertesi gün otelden ayrılacağını ve gerekli hazırlıkların yapılması talimatını otel yönetimine 

iletir. Sabah kahvaltıdayken görevlinin tüm uyarılarına rağmen kahvaltısını kesmez ve 

kahvaltı keyfinin yanında bir de gazete ister. Belli ki bir yanı otelden ayrılmak 

istememektedir. Otomobilin bavullarını aldıktan sonra gidebileceğini söyler, kendisi sonradan 

yetişecektir. Kahvaltısını bitirdikten sonra otelden ayrılırken kapıda Tadzio‟yla karşılaşan 

Aschenbach, yeniden bu güzelliğin büyüsüne kapılır. İskeleye geldiğinde önceden gönderdiği 

bavullarının yanlışlıkla Como‟ya gönderildiğini öğrenir. Bu duruma sinirlenen Aschenbach, 

otele geçip valizlerini bekleyeceğini belirtir. Aslında bir yandan da içte içe gerçekleşmiş olan 

bu hataya sevinmektedir. Otele geldikten sonra bütün etik kuralları yok sayarak yeniden 

aşkının peşine düşen Aschenbach, her yerde Tadzio‟yu izlemeye devam eder.  

 

Otele geldiğinin dördüncü haftasında Aschenbach, yaz mevsiminin ilerlemesine rağmen 

şehirde turist sayısının azaldığını görür. Alman ve Avusturyalı turistler aniden otelden ayrılır. 

Bu duruma anlam veremeyen yazar, bir gün gittiği kuaförün ağzından kaçırdığı sözlerle 

irkilir: “Siz kalıyorsunuz, beyefendi, siz afetten korkmazsınız!” Aschenbach, adamın yüzüne 

baktı: “Ne afeti?” diye sordu. Geveze berber sustu, işiyle meşgul göründü, soruyu duymazdan 

geldi. Soru daha ısrarla sorulunca hiçbir şey bilmediğini söyleyerek şaşkın bir ağız 

kalabalığıyla konuyu değiştirmek istedi.” (s. 40).  Berberden ayrıldıktan sonra Venedik‟in dar 

sokaklarından geçen Aschenbach, belediyenin dezenfektanlarla şehri baştan sona ilaçladığını 

fark eder. Keskin bir ilaç kokusu genzini yakar: “havada birdenbire garip bir koku hissetti; bu 

koku günlerdir bilincine işlemeksizin algıladığı, sefaleti, yaraları, kuşku uyandıran bir 

temizliği hatırlatan ağır ve ilaçlı kokuydu. Tekrar kokladı, düşünceleri arasında bu kokuyu 

tanıdı, ikindi kahvaltısını bitirdi ve tapınağın karşı tarafından meydanı terk etti. Daracık 

sokakta koku keskinleşmişti. Belediye, kent halkına, bu havalarda olağan bazı sindirim 

sistemi hastalıklarına karşı istiridye ve midye yemekten, kanal sularını kullanmaktan 

sakınmalarını ihtar eden basılı ilanları sokak köşelerine asmıştı. Bildirinin, tehlikeyi 

azımsamak istediği açıkça görülüyordu.” (s. 40).  

 

Aschenbach, herhangi bir yetkilinin açıklama yapmamasını tuhaf karşılar. Belli ki herkes, 

turizmin en yoğun olduğu bu günlerde yabancıları kuşkulandırmamak üzere işbirliği 

yapmaktadır. Otele gelen yazarımız gazetelerden bir şey öğrenmek istese de net bir şey 

öğrenemez. Basın sadece devlet yetkililerinin kendilerine izin verdiği ölçüde haberleri 

yansıtabilmektedir: “Yerel basınsa söylentileri kaydediyor, değişik rakamlar veriyor, resmî 

yalanlamaları yayınlıyor ve bunların doğruluğundan kuşkulanıyordu. Alman ve Avusturyalı 

müşterilerin ayrılışındaki neden şimdi anlaşılmıştı. Diğer milletlerden olanlar besbelli hiçbir 

şey sezmiyor, henüz telaşlanmıyorlardı. Gazeteleri masaya fırlatarak, heyecan içinde, 

“Susmak lazım!” diye düşündü Aschenbach. “Bu işi gizli tutmak lazım!” (s. 40) 

 

                                                            
8 Sennett, R. (2014). Ten ve Taş. Batı Uygarlığında Beden ve Şehir. (Çev. T. Birkan). İstanbul: Metis Yayınları. 

AKT. Albayrak, Kadir (2019). “Bir Heteropya Olarak Venedik”, JASSS (The Journal of Academic Social 

Science Studies), S. 74, s. 227, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7962.  
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Hemen tüm salgınlarda resmi mercilerin, vaka sayılarını gizlediği veya düşük gösterdiği 

sürekli iddia edilen bir durumdur. Vaka sayılarının artması en çok da ülkede bulunan 

yabancıları veya ülkeye gelmek isteyen turistleri, yatırımcıları ürkütecektir. Yabancıların veya 

yatırımcıların bir ülkeden ayrılması o ülkeyi ekonomik olarak çok olumsuz etkiler. Venedik 

şehir yöneticilerinin de aynı gerekçelerle salgını gizlediği görülmektedir. Salgın haberlerini 

bir yana bırakarak tutkuyla bağlandığı çocuğu daha çok görmeye çalışan Aschenbach, kilisede 

ibadet ettiği günlerde bile onu takip eder:  

 

“Venedik’te Ölüm Thomas Mann‟ın mistik hikâyelerinin de başlangıcı sayılmaktadır.  

 

Doktor Faustus‟da besteci Leverkühn‟ün içinde bulunduğu karmaşık ruh haline benzer şekilde 

Venedik‟te Ölüm eserinde de şair Gustav von Aschenbach da “güzel”lik ve “tutku”ya esir 

olunca ruhu altüst olur ve “ahlaki değerleri” çökmeye başlar. Burada Thomas Mann‟ın ahlak 

anlayışını ortaya koyacak olursak, ona göre sanatçı ahlak savunucusu konumunda değildir ve 

olmamalıdır. Sanatçı dünyayı ahlaki öğretilerin dışında çok farklı biçimde düzeltmeye 

çalışmaktadır. (…) Ancak Mann‟ın farklı eserlerinde görüyoruz ki aslında “ahlak” konusunda 

pek de kesin görüşlere sahip değildir: “Benim aradığım, beni ilgilendiren, benim önem 

verdiğim ahlaki olan, geleneksel olan ve ahlak tonu ağır basan, ahlaka bağlı sanat olmuştur.”
9
 

 

Salgın sırrını büyük bir hazla içinde taşıyan Aschenbach, Tadzio‟nun bu sırrı öğrenmesi 

durumunda kaçacağını düşünerek endişelenir. Yine bir gün otelin lobisinde gazeteleri 

karıştıran Aschenbach, salgına dair bazı somut bilgilerle karşılaşır: “Sayfalarda iddialarla 

yalanlamalar birbirini izliyordu. Hastalığa tutulanların, ölenlerin sayısı bir yandan yirmi, kırk, 

hatta yüz ve daha da fazla gösterilirken, öte yanda varlığı büsbütün inkâr edilmemekle beraber 

hastalık kente tamamen dışardan sokulmuş tek tük vakalar diye bildiriliyordu. Yer yer 

uyarmalar, İtalyan makamlarının tehlikeli oyunlarına karşı protestolar görülüyor, kesin bir 

sonuca ise varılamıyordu.” (s. 43) 

 

Bir akşam bir çalgıcı grubu oteldeki müşterileri eğlendirmek amacıyla şarkılar söyler. Bu 

eğlence partisinin sonunda bahşiş toplamak için gelen soytarının ağzından laf almak isteyen 

Aschenbach, ona şehirde afet olup olmadığını sorar: “Afet mi? Ne afeti? Scirocco mu afet? 

Yoksa bizim polisimiz mi afet? Şaka etmeyi seviyorsunuz herhalde! Afet mi, ne münasebet! 

Koruyucu bir önlem, bilirsiniz işte! Bu, ağır havanın etkilerine karşı polisin aldığı bir 

önlem...” Adam birtakım jestler yapıyordu. Yine kısa keserek ve kısık sesle, “Peki!” dedi 

Aschenbach ve şapkaya derhal gereğinden fazla para attı. Sonra adama gözleriyle, gitmesi 

için işaret etti.” (s. 45) 

 

Soytarının ayrıldıktan sonra otel görevlileri tarafından sorgulanması Aschenbach‟ı iyice 

meraklandırır. Ertesi gün San Marco meydanında döviz bozmak üzere gittiği İngiliz bir acenta 

görevlisinden gerçekleri öğrenmek isteyen Aschenbach‟a önce yanıltıcı bilgiler verilse de 

daha sonra görevli onunla özel konuşmak ister ve gerçekleri tüm çıplaklığıyla ona anlatır. 

Şehirden derhal ayrılmasını önerir: “Birkaç yıldır Hint kolerası yayılma eğilimi gösteriyor, 

başka memleketlere geçtiği görülüyordu. Ganj Deltası‟nın sıcak bataklıklarında doğan, bambu 

fundalıklarında kaplanların gizlendiği, insanların kaçındığı o gür ve hiçbir yararı görülmeyen 

cangılın kötü koku çıkaran soluğuyla yükselen bu salgın, bütün Hindistan‟ı devamlı ve hiç 

görülmedik bir şekilde kasıp kavurmuş, doğuda Çin‟e, batıda Afganistan ve İran‟a kol salmış, 

                                                            
9 Arak, Hüseyin (2009). “Thomas Mann‟ın Venedik‟te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı”, Bilimname, XVII,  

S. 2, s. 282.  
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belli başlı kervan yollarını izleyerek dehşetini Astrahan‟a, hatta Moskova‟ya kadar 

götürmüştü. Avrupa, bu afet bize oradan doğru gelir, karadan bastırır diye titrerken o, Suriyeli 

tüccarlarla denizleri aşmış, hemen hemen aynı zamanda Akdeniz‟in birçok limanında 

gözükmüş, Toulon ve Malaga‟da başkaldırmış, Palermo ve Napoli‟de birkaç kez maskesini 

göstermişti; bütün Calabria ve Puglia‟ya artık hiç ayrılmamacasına yerleşmişe benziyordu. 

(…) Venedik makamları verdikleri cevapta, kentin sağlık durumunun her zamankinden iyi 

olduğunu bildirmiş ve mücadele için derhal en başta gelen önlemleri almışlardı. Şu var ki, 

hastalık yiyecek maddelerine, sebzeye, et ya da süte bulaşmıştı anlaşılan çünkü yalanlamalara, 

örtbas etmelere rağmen ölüm, dar sokaklarda için için yayılmaya devam ediyor, vaktinden 

önce bastırıp kanal sularını ılıklaştıran yaz sıcakları ise yayılmayı özellikle kolaylaştırıyordu.” 

(s. 48).  

 

Acenta görevlisi Aschenbach‟a olayın tüm ayrıntılarını ve ne kadar tehlikeli olduğunu 

anlattıktan sonra şehrin karantinaya alınacağını ve bu yüzden bir an önce şehirden ayrılması 

gerektiğini tavsiye eder: “Sözlerini, “Bir an önce gitseniz, iyi edersiniz,” diye bağladı. 

“Karantinanın konması da artık gün meselesidir!” (s. 48) 

 

Tarih boyunca görülen büyük salgınlarda şehirlerin yok olmaya yüz tuttuğu ve yaşanılabilir 

olmaktan uzaklaştıkları görülür. Hatta bazı şehirlerin salgınlarla birlikte yeryüzünden silindiği 

de rivayet edilir. Romanda Venedik şehrinin mekân olarak seçilmesinde şehrin salgınlar tarihi 

bakımından da önemli bir yeri olduğu içindir. Şehir bu misyonuyla ana karakter 

Aschenbach‟ın sonunu getiren bir heterotopyaya dönüşür: “Dolayısıyla geçmişte şehirde 

başka yerlerden gelen hastalıklar da kolaylıkla yayılmıştır. Şehrin tarihinde de görülen bu 

özellikler Mann‟ın eserinde anlatılan Venedik ile örtüşmektedir. Venedik, Aschenbach‟ın 

içinde bulunduğu yaratım krizini aşmak için gitmeyi uygun gördüğü nihai şehir olarak eserde 

önemli bir rol oynar. Venedik için başlangıçta özellikle mimari açıdan güzel tasvirler yapılsa 

da sonraları salgın hastalığın yayıldığı bir şehir olarak Aschenbach‟ın sonunu getiren bir 

heterotopyaya dönüşür. Bir anlamda kurtarıcı gözüyle gittiği bu güzel şehir, onun için bir 

mezarlığa dönüşür.”
10

 

 

Yoğun nüfuslu kentlerin risk oranı da doğru orantılı olarak arttığı için en fazla ölümler de 

büyük şehirlerde görülmektedir. Romanda kolera salgını görülen Venedik‟te de durum 

aynıdır: “Hint Kolerasının yayılması ile birlikte Venedik artık tam anlamıyla Aschenbach için 

bir heterotopyaya dönüşür. Şehir içinde yer alan heterotopyalar bile toplumsal düzeni 

sağlamayı başaramaz ve Venedik bir anlamda Nekropol‟e dönüşür. Hastalık şehirde bir 

karmaşa yaratır. Düzenbazlıkların, ahlaksızlıkların ve fuhuşun arttığı şehir tam anlamıyla bir 

çöküşe gider. Kolera, şehirde insanların hayatını tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda şehrin 

tüm düzenini de altüst eder. Bütün bunlara rağmen Aschenbach, şehri terk etmez ve 

Tadzio‟yu şehrin hastalıklı labirentlerinde takip etmeye devam eder. Kitabın sonuna doğru 

Phaidros ile yapılan konuşmada belirtildiği gibi sanatçının güzelliğin peşinden gidişi onu 

tehlikeli bir yola sokar. Bu yolun sanatçıyı bir uçuruma sürüklediği belirtilir. Nitekim Asc-

henbach‟ın, Tadzio‟nun güzelliğine duyduğu bağımlılık, salgın hastalığın yayıldığı bir şehri 

terk etmekten bile alıkoyar ve sonunda onu öldürür.” 
11

 

Acenteden ayrıldıktan sonra otele dönen Aschenbach, bir an Polonyalı kadını salgın 

konusunda bilgilendirmeyi, çocuklarını alıp Venedik‟ten ayrılması gerektiğini konusunda 

                                                            
10 Kaya, N. (2005). Natur – Literatur – Kultur, Literatur als Kulturulle Ökologie. İzmir: Ege Üniversitesi 

Yayınları. AKT. Albayrak, Kadir (2019). “Bir Heteropya Olarak Venedik”, JASSS (The Journal of Academic 

Social Science Studies), S. 74, s. 227, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7962. 
11 Albayrak, Kadir (2019). “Bir Heteropya Olarak Venedik”, JASSS (The Journal of Academic Social Science 

Studies), S. 74, s. 230-231,  Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7962. 
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uyarmayı aklından geçirse de Tadzio‟yu bir daha görememe talihsizliğini yaşamama adına 

bunu yapmaz: Aschenbach, eğer Tadzio‟nun annesini uyarırsa tekrar o eski disiplinli, erdemli 

ve ahlâklı ve nefsine hâkim bir insan haline dönebilirdi. O tekrar asıl kimliğine dönmekten 

korkuyordu. Buradan da Aschenbach‟ın kendisinde meydana gelen ruhsal zıt kutuplaşmanın 

farkında olduğunu anlıyoruz. Aschenbach bilinçli bir şekilde ölüme meydan okur ve sonunda 

koleradan ölür.  Aschenbach‟ın ölümü, günahkâr olmadan kurtuluşa erme yolu olur. Gizli bir 

şekilde aşkı, sevgiyi istediği halde ölümü daha çok istemiştir, amacı daha önce olduğu gibi 

kalabilmektir: Bu estet trajedisi bir yerde Thomas Mann‟ın hayatı boyunca benliğinde 

duyduğu burjuva-sanatçı karşıtlığının, iyi-güzel çatışmasının edebi yansımasıdır. Sanat 

tutkusunun kendisini sürükleyeceğinden endişe duyduğu trajik sonu, Aschenbach‟ın 

kaderinde dile getirerek bir çeşit arınma sağlar. (Aytaç, 1990: 335)
12

 

 

Aschenbach‟ın salgın tehlikesini bilmesine rağmen Venedik‟te kalmasının tek nedeni 

Tadzio‟ya olan aşkıdır. Romanda: “Tadzio, Venedik‟te ölmek için en güzel sebeptir,” 

satırlarıyla bir anlamda bu intihar arzusu itiraf edilir. Kendine ve çevresine yabancılaşan birey 

artık ölümü çağırır: “20. yüzyıl insanı kendine ve gerçeklere yabancılaşır. Her iki dünya 

savaşının yarattığı buhran, dış dünyadan kopan ve kendi gerilimini yaratan yeni bir insan 

tipinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu yeni insan, kendinin var oluşunu gerçekleştirmeye 

çalışan ve inanç krizleri yaşayan bir tiptir.”
13

 Modern zamanlarda melankoli içsel sıkıntının 

dışavurumuna dönüşür. 20. yüzyılın ilk yarısında ve Birinci Dünya Savaşı‟nın hemen 

ertesinde, bilimsel ve teknolojik gelişmeye rağmen insanların moderniteye olan güvenleri 

azalır. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük kıyımlardan biri olan İkinci Dünya savaşında ise 

bu güvenden söz etmenin herhangi bir yolu kalmaz. Aklın, bilimin, teknolojik gelişmenin 

insanlığın önünde yepyeni ufuklar açacağına inandırılan kitleler korkunç bir buhranın içine 

sürüklenirler. 19. Yüzyıla damgasını vuran nostalji, daha da başa çıkılmaz bir kitle hastalığına 

böylece yerini bırakmış olur. İnsanlar işlerini, ailelerini, yuvalarını ve daha da önemlisi 

umutlarını kaybederler. İflah olmaz bir ruh hezeyanı içindeki kitleler iyileşmenin mümkün 

olmadığı kitlesel bir hastalığa tutulmuş olduklarını bildikleri halde bunu yadsırlar. Böylece 

daha büyük bir sorun ortaya çıkar: yabancılaşma.  

 

Marx‟ın kapitalizm eleştirisinde önemli bir yeri olan “yabancılaşma” kavramı, kişinin ürettiği 

aracı satın alamayacak duruma gelmesi; bunun sonucunda insan-eşya arasında görünmez bir 

uçurumun açılmasına işaret eder. Kendi emeğine yabancılaşan birey, aynı şekilde, kendine ve 

çevresine de yabancılaşır. En temel insani duygulardan, sevgiden, acımadan, merhametten 

yoksun bir makineye dönüşen insan böylece en yakınındaki insanla empati kuramaz hale 

gelir. Tek tek bu bilinç düzeyindeki insanlardan oluşan böyle bir toplumda insanın kendini 

gerçekleştirmesi ve çevresindekilere faydalı olması beklenemez. İşte, Venedik’te Ölüm‟ün 

yazar kişisi henüz dünya savaşlarının yaşanmadığı ve vahşi kapitalizmin insan ilişkilerini 

tümüyle yozlaştırmadığı bir dünyada, yukarıda sözünü ettiğimiz insanın gelişini haber veren 

yabancılaşmış, nostaljik/melankolik bireydir.  

Ana karakterin salgını bile bile şehirde kalması aslında yazarın, niyeti olarak da okunabilir. 

Toplumsal kurallarla uyuşmayan sanatçı kişilikler, iç çatışması ve hayal dünyalarında 

yarattıkları arzularının gerçekleşmeme olasılığına karşın bile bile ölüme koşarlar: “İntiharı 

ölümden ayıran en büyük hususiyet, ölme iradesinin bulunup bulunmaması değil; fakat insana 

yaşamak yerine ölümü tercih ettiren sebeptir. Hayattan beklediğini bulamayan,  hatta yaşama 

imkânı kalmayan insan intihar eder. Eş, arkadaş, dost ve bütün hemcinsleriyle kurduğu 

                                                            
12 Aytac, Gursel (1990): Edebiyat Yazıları-1, Gundoğan Yay., Ankara Aktaran Arak, Hüseyin (2009). “Thomas 

Mann‟ın Venedik‟te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı”, Bilimname, XVII,  S. 2, s. 282. 
13 Korkmaz, Ferhat (2018). Başlangıcından Cumhuriyet’e Yeni Türk Şiirinde Melankoli, Ankara: Grafiker 

Yayınları, s. 119-120.  
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münasebetler, cemiyetteki norm ve standartların inhilâli dolayısiyle yıkıldığı zaman insanın 

ruhuna çöken yalnızlık, kimsesizlik ve tecerrüd hissi onu intihara kadar götürür. Marazî 

psikolojide melankoliklerin önüne geçilmez bir intihar arzusuna kapılmaları bu tecerrüd hissi 

yüzündendir. İçtimai münasebetlerini, herhangi bir sebeple devam ettiremeyecek hale gelen 

hastanın ölümden başka kurtuluş yolu yoktur. Manevi bakımdan olduğu kadar maddi sahada 

da bütün kuvvetiyle kendini hissettiren yalnızlık, başıboşluk ve nihayet kudretsizlik çok defa 

insanları geçici, boş meşgalelerle, zevklere sürükler.”
14

   

 

Romandaki durum da biraz böyle okunabilir.  Aschenbach, salgını duyar duymaz şehirden 

kaçıp kurtulabileceğine rağmen ölme riskine karşı kalmayı tercih eder. Çünkü onun varoluşu, 

yaşadığı aşka bağlıdır. Şehirden kaçarsa, aynı zamanda aşkından da kaçacağı için varlığını bu 

aşkla birlikte sürdürmeyi tercih eder. Tadzio‟yu birkaç gün daha görmesi bile ölümünü meşru 

kılacaktır: “Aşk” ve “ölüm” simgeleri, Mann‟ın bu yapıtın temel öğelerini oluşturur. Belki de 

“Güzellik”, yaşamı yok edici bir işlev yüklenir diyebiliriz.”
15

 

 

Salgının can alıcı tehlikesine rağmen sevdiği çocuğu her yerde izlemeye çalışan Aschenbach, 

otelin plajında şezlongda dinlendiği bir gün zorba bir arkadaşının zorla Tadzio‟yla güreştikten 

sonra kafasını kumlara bulamasına şahit olur. Sevdiği insana yapılan bu kabalıklara tahammül 

edemeyen yazarın kalbi sıkışır. Bir süre sonra zorbanın vazgeçtiği Tadzio, sahile giderek 

uzaklara bir bakış atar ve havaya kaldırdığı eliyle adeta Aschenbach‟ı selamlar. Onun 

peşinden gitmek üzere ayağa kalkmaya çalışan yazar, şezlonga yığılıp kalır: “Aschenbach‟a 

öyle geliyordu ki, ta ileride o solgun yüzlü, sevimli, can alıcı çocuk kendisine gülümsemekte, 

el etmekte, elini belinden çözerek uzakları göstermekte, önünden vaatler dolu sonsuzluklara 

doğru uçmaktadır. Aschenbach, her zaman olduğu gibi şimdi de onun peşi sıra gitmeye 

koyuldu. Sandalyede yana yıkılan adamın imdadına koşuluncaya kadar dakikalar geçti. Onu 

odasına götürdüler. Ve daha o gün, yazara saygıyla bağlı dünya, onun ölüm haberiyle sarsıldı. 

“(s. 53-54) 

 

Thomas Mann, bu romanda aslında esas olarak bir sanatçının trajedisini işler. Bu sanatçı 

Almanya‟da burjuva bir aileye mensup olmasına rağmen toplumun karşı çıktığı bir kimlikle 

kendi hikâyesinin peşine düşerek bir anlamda sahip olduğu kültüre başkaldırır: “Vurgulamak 

gerekir ki, burjuva ailesinden çıkıp sanata yönelmeyi bir soysuzlaşma, bir çöküş olarak 

nitelendiren Thomas Mann birçok eserinde sanatçıyı ana figür olarak irdeler. Koopmann‟ın 

dile getirdiği gibi,
16

 eserin ana figürü Gustav von Aschenbach‟ın 1911‟de Viyana‟da ölen 

sanatçı Gustav Mahler‟in portresi olduğu bilinir. Aslında yazarın hemen tüm eserlerinde 

anlattığı kendi otobiyografisidir. Onun bütün romanlarının ana karakterleri, içli, duygusal, 

entelektüel ve sanatçı yönü olan kimselerdir. Mann, sosyal ve siyasal sorunları romanlarına 

aktarırken çağına tanıklık eden bir yazar sorumluluğu taşır: “Sanatçıyı simgeleyen 

Aschenbach‟ın eserde karşımıza çıkan kriz dönemi Mann‟ın kendi yaşadığı kriz dönemini 

simgelemektedir. Dolayısıyla Mann burada esere kendinden otobiyografik özellikler 

katmıştır. Bunun ötesinde Mann birçok büyük yazar gibi eserlerini kurgulamadığını ve bilinen 

otobiyografik unsurları yeni bir ruhla okura sunduğunu bizzat kendisi dile getirmektedir: “Ben 

çok büyük yazarların, yaşarken bir şey kurgulamadıklarını, aksine bilineni ruhlarıyla doldurup 

                                                            
14 Güngör, Erol, (1962). “İntiharlar ve İçtimai Kıymetler”, Klinik Syposıum, S. 1, 00.07, s. 23. 
15 Editör, (2013). “Ebedi Edebiyat: Bir Thomas Mann İncelemesi”, http://www.ekopolitik.org (Erişim Tarihi: 11 

Haziran 2020).  
16 Koopmann, Helmut (1975) Thomas Mann, Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen. Aktaran Arak, Hüseyin 

(2009). “Thomas Mann‟ın Venedik‟te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı”, Bilimname, XVII,  S. 2, s. 282.  
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yeniden biçimlendirdiklerini iddia ediyorum. Tolstoy‟un yapıtının en az benim küçük 

eserlerim kadar otobiyografik temele dayandığını söylüyorum (Schröter, 1999: 74).”
17

 

 

Thomas Mann‟ın Venedik’te Ölüm adlı romanıyla ilgili en büyük tartışma hiç şüphesiz ki 

idealist ve dürüst bir yazar olan Aschenbach‟ın, Tadzio adlı ergen çocuğa olan ilgisidir. 

Ancak roman boyunca cinsellikle ilgili tek bir sözcük geçmez. Bu da ilginin cinsel olmaktan 

ziyade güzelliğe ve kutsal ruha olduğu yaklaşımını güçlendirir: “Zaten öyledir de. O, düşünen 

bir vicdanın ve hakikat aşkının itirafıdır. Sapık mı? Aschenbach‟ın Tadzio Oğlan‟a tutulması, 

bu tam manasıyla üstünkörü kelimeyle geçiştirilemez. Çünkü söz konusu olan, adi bir 

arzulama değil, güzel olana mest olmadır, „yabancı tanrı‟ nın biçimci anlayışla düzenlenmiş, 

örnek olmak ve temsil etmek üzerine kurulu, „saygın‟laşmış bir hayata yıkıcı hücumudur. 

Ama bu saygınlık hikâyenin akışında tartışmalı ve kırılgan bir meseledir. Orada pişmanca 

şöyle denir: Güzellik sanatçının düşünceye giden yoludur. Ama şimdi inanıyor musun aziz 

dostum, düşünceye duygular yoluyla giden o adamın hakiki bir erkek saygınlığı 

kazanabileceğine? Ve şimdi sanatın ve sanatçının öz yakınışı ve öz itirafı devam eder. O 

sanatçının üstat tavrı bir özentidir, güveni hak etmez ve hele eğiticiliğe hiç mi hiç yaramaz, 

çünkü ebediyen zavallı ve bir duygu serüvencisi olarak kalır. Bütün bu şüpheci ve pasif 

kötümserliğin doğru yanı çoktur, belki abartılı doğrudur ve bu nedenle de yarı doğru. Ama 

„sorunsuz‟ değildir Venedik’te Ölüm. Hatta keşişlik derecesinde sorumluluk bilinci taşır.”
18

  

 

Thomas Mann, Aschenbach karakterini yaratırken güzellik karşısında ilahi ürperişlerle 

titreyen bir sanatçı duyarlılığı ortaya koyar. Fiziksel açıdan mükemmele yakın olan Tadzio, 

yazarda büyük bir hayranlık yaratır. Bu büyüleyici güzelliği seyrederken herhangi bir cinsel 

arzu duymaması onun aşkının temizliğinin göstergesi olarak romana yansır: “Tadzio‟nun 

karşısında çalışmak, yazısını yazarken çocuğun endamını model edinmek, üslubunu tanrısal 

gözüyle baktığı bu vücudun çizgilerine uydurmak ve vaktiyle kartalın Troyalı çobanı göklere 

çıkarışı gibi çocuğun güzelliğini fikir semalarına çıkarmak istiyordu. Tentenin altında, basit 

masasının başında, tapındığıyla karşı karşıya, kulaklarında onun ahenkli sesi, berraklığı, 

asaleti ve titreşen duygu dolgunluğuyla az zamanda birçoklarının hayranlığını uyandıracak 

olan o bir buçuk sayfalık ufak kitabın seçkin nesrini, Tadzio‟nun güzelliğini örnek alarak 

şekillendirmekle geçen tehlikeli, tatlı saatlerdeki kadar sözden hiçbir zaman zevk almamış, 

Eros‟un sözün içinde yaşadığını bundan daha kesin anladığı olmamıştı.” (s. 68). 

 

Her ne kadar bu romanla ilgili değerlendirmelerde eşcinselliğin öne çıktığıyla ilgili eleştirilere 

rastlasak da dekadans etki bakımından Venedik'te Ölüm‟ün aynı dönemde yazılmış bazı 

romanlarla yakın bir auraya sahip olduğu gözden kaçmaz: “Mann'ın Venedik'te Ölüm'üne, 

genellikle, eşcinsellik izleğinin ağır bastığı yorumlar getirilir. Kimi eleştirmenler, 19. yüzyıl 

sonuyla 20. yüzyıl başlarının çağdönümünde Avrupalı yazarlarda sıkça rastlanan kültürel ve 

kişisel dekadans izleğiyle bağ kurarlar bu yapıt arasında. Aşağı yukarı aynı sıralarda yazılmış 

olan Theodor Fontane'in Effi Briest'i, Oscar Wilde ve André Gide'in yapıtları gerçekten de 

aynı havayı solur. Venedik'te Ölüm'ün Aschenbach'ı yıllarca sofuca bir sıkıdüzen içinde 

yaşamış, yaşlanmakta olan bir yazardır. Yaratıcılığının körelmeye başladığını duyumsayarak, 

sanatsal esinlenmenin umarını mekân ve hava değişiminde aramaya yönelir. Venedik kentinin 

ağır aksak aura'sında, savunmasız bir gevşekliğin kollarına bırakır kendini. Kaldığı otelde 

                                                            
17 Schröter, Klaus (1999): Thomas Mann, (Özden Saatçi-Karadana Çev.), Kavram Yay., İstanbul. Aktaran Arak, 

Hüseyin (2009). “Thomas Mann‟ın Venedik‟te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı”, Bilimname, XVII,  S. 2, s. 

282.  
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gördüğü 14 yaşındaki Tadzio karşısında o denli büyülenir ki, bu olağanüstü güzellikteki ergen 

çocuğu sürekli izlemekten, daha doğrusu seyretmekten alamaz kendini. Tadzio'yu 

seyretmekten aldığı haz, yazarı sanat, estetik, güzellik üstüne derin düşüncelere yöneltir. 

Yazar, Venedik kentini saran salgının taşıdığı ölüm tehlikesi karşında bile vazgeçmeyeceği 

estetik hazlar ve düşüncelere dalar.”
19

 

 

Thomas Mann‟ın yazdığı bu romanda erkek çocuğa ilgi duyan bir ana karakter yaratmasının 

temelinde, roman boyunca çeşitli bakımlardan etkilendiği Yunan mitolojilerinin etkisi olduğu 

yadsınamaz: “Özellikle “Troyalı çobanı göklere çıkarışı” ifadesiyle Yunan mitolojisinde 

çapkınlıkları ile bilinen tanrı Zeus‟un âşık olduğu ölümlü, Troyalı bir ailenin en güzel oğlu 

olan Ganymedes‟e göndermede bulunur. Tanrı Zeus bu delikanlının güzelliğinden o kadar 

etkilenmiştir ki, bütün tanrı ve tanrıçaların kendisine tepki göstermesine karşın onu İda 

dağında sürülerini otlatırken bir kartal kılığında Olimpos dağına kaçırmış ve özel sakisi  

yapmıştır. Fakat çapkınlıkları ile ünlü olan Zeus‟un bu kadar ileri gitmesi bütün 

Olimposluların tepkisine neden olmuştur. Sonunda Zeus onların âşık olduğu Ganymedes‟e 

zarar vermesini önlemek ve onu daima görebilmek için delikanlının görüntüsünü gökteki 

yıldızlara işlemiş ve böylece Ganymedes yani Kova burcu olmuştur.
20

 Antik Yunan mitoloji 

Tanrılarının destanlarını anlatan hikâyelerde de zaman zaman eşcinsel aşkların anlatıldığına 

tanık oluruz: “Zeus‟un Ganymedes‟e duyduğu tutku ya da aşk bir erkeğin bir kadına duyduğu 

aşktan farklı değildir. Aslında kendi cinsiyetine ilgi duyan tanrıları ile birlikte Antik Yunan 

kültüründe eşcinsellik anormal bir durum olarak algılanmaz”
21

 

 

Romanla ilgili değerlendirmeler ve eleştiriler sadece romanın eşcinselliği öne çıkarmasıyla 

sınırlı olmayıp aynı zamanda Thomas Mann‟ın bu romanı yazarak bir çeşit politik eleştiri 

yaptığını savunanlar da vardır. Yazarın bu romanla birlikte Alman Nazizmine meydan 

okuduğu ve Hitler‟e karşı bu romanla mücadele verdiği belirtilir: “Sanatın kökenlerine ilişkin 

bir soruyu, yani sanatın doğuştan gelen bir yetenek mi, yoksa Aydınlanma‟ ya bağlı bir 

düzenlemenin sonucu mu olduğu, başka bir deyişle sanatın kökeninin akılcı mı, yoksa akıldışı 

mı olduğu sorusunu Thomas Mann eserde yarattığı genç figür Tadzio ile yanıtlar: Platon‟un 

güzel idea‟sını cisimleştiren bu “ütopik fantasma”, görünüşteki mükemmelliği ile beğeni 

kazanır, ama sanatın tehlikesi de işte bizzat bu mükemmellikte saklıdır. Bunu güzele olan 

teslimiyet olarak niteleyebiliriz. Öyle bir teslimiyet ki, ahlaki değerlerin çöküşüne, kültürün 

yerini barbarlığın almasına neden olur. Thomas Mann 1939′da en önemli Nazi karşıtı deneme 

yazılarından birini “Bruder Hitler” başlığı altında yayınladığında, Venedik’te Ölüm, Nazi 

Almanya‟sının habercisi olma niteliğini de kazanır. Ahlaksız sanatçı, yani birader (Bruder) 

faşizmin temsilcisidir. Bu da Adolf Hitler‟dir. Goethe‟yi ve Schiller‟i örnek alan Almanya‟nın 

temsilcisi ise Thomas Mann‟dır (“Ben neredeysem Almanya oradadır”) ve şairlerin ve 

düşünürlerin ülkesi olan bu Almanya Thomas Mann‟da vücut bulup öteki, yani faşist 

Almanya‟ya karşı mücadele etmektedir.”
22

 

Thomas Mann‟ın romanda kurguladığı ana karakter, birçok burjuva ailede önümüze çıkan ve 

aşırı titiz yetiştirilmekten kaynaklanan ve kendi karakterini geliştirme fırsatı bulamayan 

bireye güzel bir örnektir. Yani bir anlamda başkalarının yarattığıdır. Kendisi olamayandır. Bu 

da karakteri gördüğü güzelliğe hayran olmaya iter: “Thomas Mann‟ın kahramanı, saygın bir 

                                                            
19 Celâl Üster, “Yeryüzü Kitaplığı”, http://www.radikal.com.tr.  

20 Köhlmeier, M. (2004). Tanrıların Masalları. (A. Dirim, Çev.). Ankara: Yurt Kitap-Yayın, s. 242-243.  
21 Gezgin, İ. (2010). Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm. İstanbul: Alfa Yayınları.  

Yayınları‟ndan aktaran Akyıldız Ercan, Cemile (2019). Thomas Mann‟ın Venedik‟te Ölüm Adlı Yapıtında 

Mitolojik İzlekler”, Humanitas, 7(14), s. 274.  
22 Eğit, Kasım, “Venedik'te Ölüm – Thomas Mann, "Sanatçının trajik çıkmazı?" http://www.insanokur.org 
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edebiyatçı olan, Gustav Achenbach, çocukluğunda özel eğitimle ve yalnız büyütülmüş ve bu 

yalnızlığını”…yetersizliğe yeteneğin özü ve iç doğası gözüyle bakmış ve duygunun iyimser 

bir gelişi güzellik ve yarım bir olgunlaşmayla yetinmekten yana olduğunu bildiği için, yetenek 

uğruna duyguları dizginleyerek soğutmaya çalışmıştı. ”(s. 18) Achenbach, İyi bir klasik 

eğitimle yetişmiş, Prusya Kralı Friedrich ‟in hayatı üzerine başarılı bir eser ve “Sefil” başlığı 

ile güçlü bir hikâye ile çeşitli ürünler vererek antitezli belagati ile gençlere, ahlak 

prensiplerine göre yaşama azmini yücelten telkinler üretiyordu. Bohemyalı annesinden aldığı 

özelliklerden, ”titiz kuru bir görevine düşkünlük ile karanlık, ateşli iç dürtülerin 

birleşmesinden bir sanatçı, bu özel sanatçı doğmuştu.”
23

 

 

Bu eser, Foucault‟nun Heterotopya ve Ütopik Beden çalışmaları bağlamında incelendiğinde 

iki kavramın ön plana çıktığı görülür: “Mekân ve Beden”. Venedik tarihsel ve coğrafi arka 

planı ile eserde sanatçının sonunu hazırlayan önemli bir mekân konumundadır. Sanatçı 

Aschenbach tarafından biçimin tanrısal bir yansıması olarak tasvir edilen Tadzio‟nun bedeni 

ise Aschenbach‟ı şehirde tutar. Venedik‟te yayılan Hint kolerasına rağmen Aschenbach şehri 

terk etmez ve eserin sonunda orada hayatını kaybeder. Aschenbach‟ın ve çok sayıda insanın 

ölümüne yol açan kolera Venedik şehrini bir mezarlık heterotopyasına çevirir. Bir heykel 

kusursuzluğunda tasvir edilen Tadzio‟nun bedeni ise ütopik beden olarak kendini gösterir. 

Eserin sonunda Aschenbach kendi bedenini farklı uygulamalarla ütopikleştirmeye çalışır 

ancak bu konuda başarılı olduğu söylenemez.
24

 

 

SONUÇ 

 

İnsanlığın yeryüzüne yayılmasından bu yana milyonlarca insanın kitleler halinde ölümüne yol 

açan hastalıklar bilim insanları kadar edebiyatçıların da ilgisini çekmiştir. Destanlara, 

mitolojik metinlere ve kutsal kitaplara konu olan salgın hastalıklar modern anlatılara da 

girmiştir.Alman edebiyatının en önemli isimlerinden Thomas Mann, Venedik’te Ölüm adlı 

romanında Goethe‟nin hayatını anlatmakla yola çıktığı halde kendi sanatçı kişiliğini ve 

trajedisini kurgulamaktan kaçamaz. Eserde otobiyografik özelliklerle kurmaca iç içe 

geçmiştir. Yazar, Aschenbach‟ın şahsında kendi sanat anlayışını ortaya koyarken çağının 

tanığı bir yazar sorumluluğuyla kolera salgınının sosyal, siyasi ve medya boyutunu da aktarır. 

Roman boyunca Antik Yunan mitolojik unsurlarına göndermeler yapan Mann, yarattığı 

karakterler ve bakış açılarında bunu korumaya özen gösterir. Yazdığı romanla ilgili çıkmaza 

giren yazarın eserini bitirmek için sığındığı Venedik, onun mezarına dönüşür. Yazar, bu 

şehirde güzelliğine hayran olduğu Tadzio‟yu antik Yunan heykellerine benzetir ve onun 

büyüsünden roman boyunca kurtulamaz. Bir anlamda bir çocuk yazarın mahvına sebep olur. 

Mann, idealist, ahlaklı ve prensip sahibi Aschenbach‟ın aşkın boyunduruğuna girerek nasıl 

tükendiğini de gösterir. Erkek bir yazarın, hemcinsi bir çocuğa ilgi duymasında Thomas 

Mann‟ın Yunan mitolojilerinden etkilenmiş olmasına bağlanabilir.  

 

Romanda yaz ortası yayılan salgınının yöneticiler tarafından nasıl gizlendiğine, basının 

gerçeklerden uzak haberler yayınlamasına ve esnafların da turistleri şehirde tutmak için türlü 

hilelere başvurmalarıyla ilgili dokundurmalara da yer verilir. Metin içinde kolera salgınının 

tarihi ve yayılma bölgeleri de karakterler aracılığıyla okuyucuyla paylaşılır.  

                                                            
23 Nural,  Yücel (2013). “Venedik‟te Ölüm ve Rousseau”, 

http://www.dipnotkitap.net/OYKU_ve_NOVELLA/Venedikte_Olum.htm.  

 
24 Albayrak, Kadir (2019). “Bir Heteropya Olarak Venedik”, JASSS (The Journal of Academic Social Science 

Studies), S. 74, s. 221, Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7962.  
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Özet 

Meşk usta-ve çırağın birebir yaptığı bir müzik pratiği olarak bilinir. Meşk sistemi sürecinde 

hocanın kullandığı bire-bir ya da yüz yüze yöntem, sonraları hocanın birden fazla öğrenciye 

ders vermesiyle farklılaşmıştır. Hoca ve birden fazla öğrencinin yaptığı edime ise “Meşk-i 

Umumi” adı verilmiştir. Geleneksel Türk Müziği öğretimi ve aktarımı bugünkü sistematikliği 

kazanmadan uzun yıllar öncesinde meşk yöntemiyle varlığını sürdürmekteydi. Yaklaşık bir 

asır kadar öncesinde usta-çırak ilişkisiyle başlayan öğretim süreci, yıllar geçtikçe toplu 

edimsel faaliyetlerinde öğretime katılmasıyla birlikte, geleneğin ve müziğin aktarım süreci 

daha emin adımlarla ilerlemektedir. İster bire-bir olsun isterse toplu müzik pratiği Meşkin 

esas amacı mevcut repertuarı gelecek kuşaklara aktararak unutulmasını önlemek, korumak, 

kültürel sürekliliği sağlamaktır. Ülkemizde mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki Türk 

müziği koroları ve devlet koroları dışında özelikle sivil toplum kuruluşları eliyle sürdürülen 

“amatör” sayısız koro vardır. Bu koroların geleneği koruma, yaşatma ve gelecek kuşaklara 

aktarma amaçları yanında; bireylerin sosyalleşmesi, kültürlenme-kültürleşme gibi işlevlerinde 

gerçekleşmesinde önemli roller üstlenirler. Son yıllarda ise koroların sosyal sorumluluk, 

çevre, eğitim, yardım vb temelli de işlevler üstlendikleri görülmüştür. 

 

Bu çalışmada kuruluş amacını Burdur Göl’ünün kuruması ve göle sahip çıkmak olarak 

belirleyen “Göl’ümdeki Şarkılar TSM Korosu” incelenecektir. Burdur ilinde halen Türk Sanat 

Müziği Eğitimi veren lisans düzeyinde bir kurum olmaması, Türk Sanat Müziği pratiklerinin 

ve faaliyetlerinin sürdürülebilir olma özelliklerini taşıyan bir koronun incelenecek olması 

araştırmanın özgünlüğü olarak görülmektedir.  

 

Araştırma tarama modelini esas alan betimsel bir çalışmadır ve alan araştırması yöntemi 

üzerine kurgulanmıştır. Veri toplamada gözlem, yarı-kurgulu görüşme uygulanmış ve elde 

edilen bulgular nitel tekniklere göre çözümlenmiştir. Çalışmanın amatör koroların farklı 

amaçlarına dikkat çekmesi, konuya duyarlı ve ilgili araştırmacılara kaynaklık edeceği 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimler: Meşk-i Umumi, Koro, Kültür.     

 

Abstract 

Meşk is known as the one-to-one performance practice made together by master and pupil. In 

the process of Meşk, the one-to-one or face-to-face method which the teacher uses, changed 

after teacher give lessons to more than one students. As for the performance made by the 

teacher and more than one student was called “Meşk-i Umumi”. Traditional Turkish Music 

teaching and transfer continued its existence with the method of mesh long years before it 

gained its systematicity. The teaching process, which started with a master-apprentice 

                                                            
1 https://orcid.org/0000-0001-6781-5122 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



relationship about a century ago, has been progressing with more confident steps, with the 

participation of teaching in its collective performative activities over the years. The main role 

of Meşk, whether it is one-to-one or ensemble performance, is to prevent the repertoire to be 

forgotten, to protect and to ensure the cultural continuity by transferring to next generations. 

In our country, apart from the Turkish Music Choirs and State Choirs in the institutions which 

provide professional music education, there are numerous “Amateur” choirs carried on 

especially by çivil society organizations. In addition to the goals of these choirs, protection, 

sustentation, transformation of tradition to next generation; they undertake important roles in 

the realization of functions such as socialization of individuals, acculturation-enculturation 

and domestication. In recent years, choirs are seen to undertake functions based on “social 

responsibility” “environment”, “education”, “help” etc. 

 

In this research the “Göl’ümdeki Şarkılar TCM Choir”, which is established because Burdur 

Lake is dried up and for the purpose of protect the lake, will be analysed. The originality of 

the study is the fact that there is no institution at a level of bachelor’s degree providing 

Turkish Classical Music in Burdur province and that a choir bearing the features of 

sustainability of Turkish Classical Music practices and activities is examined. 

 

The study is a descriptive study based on scanning model and is fictionalized on the field 

study technique. As collecting data, semi-fictionalized interview was applied and the data 

analysed according to the qualitative techniques. By drawing attention to different goals of 

amateur choirs, the study is thought to be a source to the responsive and related researchers. 

Keywords: Meşk-i Umumi, Choir, Culture.     

 

GĠRĠġ 

 

Geleneksel Türk Müziği öğretimi ve aktarımı bugünkü sistematikliği kazanmadan uzun yıllar 

öncesinde meşk yöntemiyle varlığını sürdürmekteydi. Usta-çırak ilişkisiyle başlayan öğretim 

süreci, yıllar geçtikçe toplu edimsel faaliyetlerin de öğretime katılmasıyla birlikte, geleneğin 

ve müziğin aktarım süreci daha emin adımlarla ilerlemektedir. Geleneğin aktarımında 

kurumsal faaliyetlerin yanı sıra kurumlar dışında oluşturulan çeşitli cemiyet koroları da aracı 

konumunu gerçekleştirmektedir. Burdur ilinde halen Türk Sanat Müziği Eğitimi veren lisans 

düzeyinde bir kurum olmasa da Türk Sanat Müziği pratiklerinin ve faaliyetlerinin 

edimlenebileceği bir Türk Sanat Müziği korosu bulunmaktadır. Bu araştırma bir betimsel 

çalışmadır ve alan araştırma yöntemi üzerine kurgulanmıştır. Koronun çalışmaları üzerinde 

gözlem yapılmış, koro şefi ile yarı-kurgulu görüşme gerçekleşmiş ve elde edilen bulgular 

çözümlenmeye çalışılmıştır.  

 

Türk Müziğinde MeĢk Geleneği 

Geleneksel Türk Sanat Müziğinin sonraki nesillere aktarılabilmesi için, en önemli etmen 

meşk’tir. Meşk bazı çalışmalarda “Meşk”, bazılarında “Meşk Sistemi”, bir diğer çalışmalarda 

ise “Meşk Yöntemi” olarak adlandırılmaktadır. Osmanlı-Türk Musikisinin temel eğitim 

sistemi Meşk’tir. Meşk; temel olarak Osmanlı Türk Musikisi geleneğine dayanan ve doğulu 

diğer toplumlarda olduğu gibi zamanımıza kadar ulaşması, yazılı belgelerin mevcudiyetinden 

ziyade hafızayla gerçekleşmiş olan bir eğitim sistemidir (Gürbüz, Beşiroğlu, ve Erol, 2015).  

Meşk kavramının kökeni hat sanatında ustanın yazısını talebenin tekrar etmesine kadar 

dayanır. Coşkun, (2007)’a göre, Musikide meşk, “bir üstat tarafından musiki parçasının 

tedricen çalınması ve okunması suretiyle talebeye öğretilmesi ve talebe tarafından öğrenilmesi 

demektir.” Meşk sözcüğünün müzik öğrenmek anlamında kullanımına tarihi belgelere göre 
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16.yüzyılda yazılmış olan Babürname adlı eserde rastlamaktayız: “…ol kış musiki meşk kılur 

“ ( Babürşah, 1989 :162 )  

Meşk; hat sanatından alınmış bir terim olup bir öğretici denetiminde öncelikle harflerin daha 

sonra belirli kalıp yazıların çok defa tekrar edilerek öğrenilmesini ifade eder. Osmanlı-Türk 

Musikisi eğitimi açısından baktığımızda geniş bir repertuarın bir öğreticiden öğrenilerek 

hafızaya alınması olarak değerlendirilebilir ki aslında bu gelenek sadece Osmanlı-Türk 

müziğine ait bir gelenek değildir. Yani meşk, Osmanlı-Türk müziğine ait bir gelenek olarak 

değerlendirilebilir ama sözel aktarım geleneği veya çalgıların öğrenilmesi geleneği, temelinde 

klasik batı müziği ve dünyadaki diğer birçok müzik için de geçerlidir. Zira öğretici olmadan 

bir müzik türünün öğrenilmesi mümkün değildir (Gürbüz v.d., 2015) . 

 

Ak (2002:23), Türk musikisinin öğretim ve aktarımında yüzyıllar boyunca adına “meşk” 

denilen bir sistem kullanıldığını, bu sistemde öğrencinin öğreticinin karşısına oturarak, onun 

söylediklerini, yaptıklarını ve gösterdiklerini dikkatle izlediğini, anlayıp özümsedikten sonra 

taklit ederek tekrarladığını belirtir. Öğreticinin ise bu tekrarlar esnasında gerekli uyarıları 

yaparak yanlışları düzelttiğini de ekler. 

Yukarıdaki alıntılardan da anlaşılacağı üzere Meşk Usta-ve çırağın birebir yaptığı bir müzik 

pratiği olarak karşımıza çıkmaktadır. Önceleri hocanın meşk sistemini uygularken kullandığı 

bire-bir ya da yüz yüze yöntemi sonraları hocanın birden fazla öğrenciye ders vermesiyle 

farklılaşmıştır. Hoca ve birden fazla öğrencinin yaptığı edime ise sonraları “Meşk-i Umumi” 

adı verilmiştir. İster bire-bir olsun isterse toplu müzik pratiği Meşkin esas amacı mevcut 

repertuarı gelecek kuşaklara aktararak unutulmasını önlemek, korumak, kültürel sürekliliği 

sağlamaktır.  

AraĢtırmanın Amacı 

Bu çalışmada kuruluş amacını Burdur Göl’ünün kuruması ve göle sahip çıkmak olarak 

belirleyen “Göl’ümdeki Şarkılar TSM Korosu” incelenmesi ve edimsel pratiklerinin 

betimlenmesidir.  

 

AraĢtırmanın Önemi 

Burdur ilinde halen Türk Sanat Müziği Eğitimi veren lisans düzeyinde bir kurum olmaması, 

Türk Sanat Müziği pratiklerinin ve faaliyetlerinin sürdürülebilir olma özelliklerini taşıyan bir 

koronun incelenecek olması araştırmanın özgünlüğü olarak görülmektedir. 

Araştırma, “Burdur’da Türk Sanat Müziği Korosu olarak meşk yöntemi ile yürüttüğü 

çalışmaları nelerdir?” sorusu çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Buna dayalı olarak Türk Sanat 

Müziği Korosunun özellikleri, disiplin, repertuar, kıyafet seçimi, koro düzeni, üyelerinin 

seçimi ve çalışma sürecinin işleyişi gibi konulardaki düzeni incelenmeye çalışılmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırma tarama modelini esas alan betimsel bir çalışmadır ve alan araştırması yöntemi 

üzerine kurgulanmıştır. Veri toplamada gözlem, yarı-kurgulu görüşme uygulanmış ve elde 

edilen bulgular nitel tekniklere göre çözümlenmiştir. Çalışmanın amatör koroların farklı 

amaçlarına dikkat çekmesi, konuya duyarlı ve ilgili araştırmacılara kaynaklık edeceği 

düşünülmektedir.  

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni MEŞK geleneğinin sürdüren korolar, Örneklemi ise Göl’ümdeki Şarkılar 

TSM Korosu 

BULGULAR VE YORUM 

Burdur Türk Sanat Müziği Korosu 
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İlk olarak 1997 yılında Müzik ve Folklor Korosu Derneği çatısı altında kurulan Türk Sanat 

Müziği Korosu 2005 yılına kadar faaliyetlerini Burdur ve civarında gerçekleştirmiştir. 

Sonrasında, Burdur Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu adını alan koronun faaliyetleri 

resmi bir kurum çatısı altında toplanmıştır. 10 yıl kadar devam eden koronun faaliyetleri 

sonrasında tekrar sonlanmıştır. Resmi bir kurum çatısı altında faaliyetleri sonlanan koro 

sonralarında kanun icracısı ve elektrik öğretmeni Zafer DANACI ve arkadaşları tarafından 

daha iyi bir koro kurma düşüncesiyle tekrar faaliyete geçmiş ve Burdur Halk Eğitim merkezi 

çatısı altında yeni bir koro ancak eski koro müzisyen ve solistleriyle faaliyete geçmiştir. 

Mevcut koro 3 yıldır aktif bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Koro kurucusu ile 

yapılan görüşmede, kendisine koro ismi sorulduğunda kendisi şu söylemi iletmiştir.  

GörüĢmeci: Koronuzun bir ismi var mı? 

 

Z. Danacı: Biliyorsunuz Burdur’da en büyük yaramız Burdur Göl’ünün kuruması ve göle 

sahip çıkmak için, koromuzun ismini “Göl’ümdeki Şarkılar TSM Korosu” ismini verdik.  

Koro haftalık çalışmalarını perşembe günleri 18.30 ile 21.00 arası Halk Eğitim merkezinde 

gerçekleştirmektedir. Koro şu an hiçbir dernek çatı altında faaliyet göstermese de önümüzdeki 

birkaç hafta içerisinde Burdur Valiliğinin de desteği ile yeni bir dernek çatısı altında toplanıp 

faaliyetlerine bu şekilde devam edileceği görüşü dile getirilmiştir.  

 

Koro ilk başlangıçta 28 katılımcıya sahipken çalışmanın yapıldığı zaman dilimi içerisinde 83 

katılımcıya sahiptir. Sayının fazlalaşmasının paralelinde kurucu ve katılımcıları tarafından 

kurumsallaşmanın bir zorunluluk olduğu düşüncesi hâkim hale gelmiştir.  

Koro faaliyetlerini başka bir söylem ile konserlerini gerçekleştirirken herhangi bir maddi 

destek almasada, her konserin organizasyonu, salon kiralaması, müzisyen ve reklam ücretleri 

için sponsorlar edinerek konserlerini gerçekleştirmektedir. Bazen konsere sponsora olacaklar 

koro içerisinden bireyler olabileceği gibi, bazen de kurumsal kimlik sahibi şirketler ya da 

bireyler olabilmektedir. 

 

Koronun konser faaliyetleri yılda iki kez gerçekleşse de ara da özel isteklerle küçük 

konserlerde düzenlemektedir. Her yıl konserlerin bir tanesi muhakkak Antalya’da düzenlenir. 

Bu durumun en büyük nedeni ise Antalya’da yaşayan 200.000’e yakın Burdurlunun 

bulunmasıdır. Burdur’da yapılan konser ise muhakkak pazar gününe denk getirilir.  

Bütün bu düzenli yürütülen faaliyetler koronun çalışmalarının disiplinli bir şekilde 

yürütüldüğünü ve rutin konserler vererek tanınırlığını da geliştirdiğini göstermektedir. 

Bilinmektedir ki belirgin ve aynı zamanlarda yapılan etkinlikler dinleyici ve izleyicilerde 

beklenti oluşturmakta ve eğer beğenilirse tekrarı istenmektedir. Bu duruma uygun olarak 

koronun belirgin konserleri olduğu görülmektedir. 

 

Koro Ġçerisinde Disiplin 

Koroya çalışma saatinde gelinmesi kesin bir kural olarak kabul edilir. İki hafta üst üste 

devamsızlık yapan koriste telefonla ulaşılıp, koroya gelmeme nedenleri (bir konuda 

kırgınlıkları mı var, koro içerisinde gelişen bir olayın onları korodan soğutması v.b) öğrenilir. 

Koro çalışması sırasında cep telefonu v.b. kayıt cihazlarının kayıt amaçlı kullanılması arzu 

edilmiyor ve bu konuda kesin bir kural uygulanır.  

 

Repertuar Belirlenmesi 

Repertuar belirlenirken yapılacak konserin ana temasına göre eserler seçilir. Seçimi genellikle 

şef belirler. Ancak koristlerin ve saz icracılarının da düşüncesi alınarak haziran ayına kadar 

tüm repertuvar belirlenmiş olur. Çalışma esnasında, şef koristlere şarkı icrasını beğenip 

beğenmediklerini sorar ve beğenilmeyen icra ortak bir görüş alınarak repertuvardan 
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kaldırılabilir. Eserler seçilirken belirli bir ses aralığı gözetilmez. Eser seçimlerinde erkeklerin 

sesinin çok boğulmayacağı (görüşmecinin söylemi), kadınlarında tizlerde zorlanamayacağı 

eser seçimleri gerçekleştirilir. Bazı makamlarda 4 ses kullanılırken bazı makamlarda 1 ses 

kullanılır.   

 
Şekil 1: Konser Repertuvar 1. Bölüm 

 
Şekil 2: Konser Repertuvar Bölüm 2 

 

Kıyafet Seçimi 

Ortak Tek tip bir kıyafet. Genelde konser anında siyah ve bayanlarda kısa olmayan kıyafetler, 

erkeklerde takım elbise ve papyon tercih edilir.  

Koro Düzeni 

Bayanlar ön sırada erkekler ise arka planda, uzun boylular köşede kısa boylu koristler orta 

konumda bulunurlar.  

ÇalıĢmada icrada yer alan sazlar: 14-40 yaĢ aralığı 

 Kemanlar (Müzik Bölümü Öğrencileri) 

 Kanun (Öğretmen) 

 Ud (Belediyede İşçi) 

 Ritm Sazlar (Lise Öğrencisi) 

 Bas Gitar (Bankacı) 

 Gitar (Müzik Öğretmeni) 

 Klarnet (Ziraat Mühendisi) 

 

Koro Üyeleri 

 Kadın Sayısı: 47 

 Erkek Sayısı: 20 erkek 

 Çocuk Sayısı: 4 Çocuk 

 Saz Sayısı: 12 İcracı 
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Şekil 3: Koro Üyeleri Mesleki Dağılımları 

Prova Anı Gözlem 

Notasyonun oluĢturulması ve Dağıtımı AĢaması 

Öncelikle Şef daha önceden kendi tarafından notaya alınan, yazılıp gelinen ve sosyal medya 

üzerinde yaptığı araştırma sonucunda eserlerin yorum örnekleri ışığında eser notalarını 

kendilerince yorumlayacak şekilde düzenler. Batı müziği çalgı icracısı da koroda mevcutsa, 

notaya alınan eserlerin tümü Re karara transpoze edilir. Notasyon Türk Müziği icracılarına 

ayrı, Batı müziği çalgı icracılarına ayrı şekilde dağıtılmaktadır.  

 

Koronun GeliĢi ve ÇalıĢma baĢlangıcı 

Koro üyeleri çalışma alanına geldiklerinde ilk olarak ses açma çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

Çalışmada o gün için piyano mevcut ise piyano ile değilse, eldeki sazlar eşliğinde ses açma 

çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ses açma aşamasından sonra, koronun canlı ve dinamik olması 

için öncelikle hareketli birkaç eser seçilerek (Muhabbet Bağı, Aşkın Kanunu) potpuri şekline 

getirilip öncelikle serbest biçimde icra ediliyor. Hareketli potpuri şeklinde yapılan bu icra 

ardından koronun daha enerjik ve zinde olması sağlanıyor.  

 
Şekil 4: Prova Anı Görüntüleri 

ġarkı Öğretimi  

Her şarkı öncelikle ölçü ölçü koroya şef tarafından sazlarla birlikte çalınıp, söyleniyor. Bu 

işlem çok sayıda tekrar aşamasından sonra, koronun da ölçü ölçü şarkıyı tekrar etmesi 

sağlanıyor. Her ölçü sırasıyla öğretildikten sonra dizekler yavaş yavaş tamamlanıyor. Bu 

işlem bittikten sonra, parça tümüyle söylenip icra ediliyor.  

 
Şekil 5: Konser Anı Görüntüleri 
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ÇalıĢma Sonu 

Çalışmanın son 15 ya da 20 dakikasında serbest zaman uygulaması gerçekleştiriliyor. 

Koristlerden dileyenler istedikleri bir parçayı söyleyebiliyorlar, icracılarda o an koriste eşlik 

ediyorlar.  

 

Koro çalışması, tümüyle katılımcılarını akademik bir ders saatine maruz bırakmadan kimi 

serbest zaman serbest formda kimi zamanda akademik bir biçimde şarkı öğretimi şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. Koroya katılan bireylerin portföyü incelendiğinde, keyifli zaman 

geçirmek isteyen (bankacı, memur, öğretmen, avukat v.b.), nazariyat öğrenmek isteyen 

(müzik bölümü öğrencileri), sağlığında bazı problemler olduğu için stresten arınma amaçlı 

(kanser hastası) gelen bireylere ulaşılmıştır. Bir haftalık iş stresinden kaçmak isteyen 

bireylerin sosyalleşme ihtiyacından dolayı koroya katıldıkları görülmüştür. Koroda insani 

değerlere de önem verildiğinden, bir anda katılımcı sayısında artış gerçekleşmiştir. Koronun 

amacı Burdur’da ki kültürel yozlaşmayı en aza indirgemek ve bulundukları çevrede Türk 

Sanat Müziğinin yaşatılmasını sağlamaktır.   

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada, Burdur’da Meşk-i Umumi yapma aracı olarak Türk Sanat Müziği Korosu 

faaliyetleri, çalışma ve prova anı betimlenmeye çalışılmıştır. Yapılan gözlem sonucunda 

prova anı betimlenmiş, koroya katılan koristlerin, koroya katılım amaçları yansıtılmaya 

çalışılmıştır. Yapılan araştırma ve görüşmeler sonucunda koro içerisinde her türlü siyasi 

görüşe sahip üyenin olmasının da kimi zaman koronun bütünlüğü için tehlikeli bir durum 

oluşturduğu, konser yapmak istediklerinde bazen siyasi engellerle karşılaştıkları bulgusuna 

varılmıştır. Ancak 3 yıldır çözülemeyen hiçbir problem olmadığı da görülmüştür. Koro 

çalışmaları sonucunda katılımcılara ait olma duygusunu aşılamayı başarmış görünmektedir. 

Katılımcıların ifadeleriyle beklentileri tamamıyla karşılandığı görüşüyle çalışma 

tamamlanmıştır.  
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Özet 

21.yy yaşadığımız yüzyıl, çok yönlü bireyler istemekte ve kariyer olarak da sadece bir meslek 

grubuyla kariyeri devam ettirmek gibi bir şansın ve lüksün olmadığı öngörülmektedir.   Her 

geçen günde farklı alanlarda kariyer yapma şansı daha da çok artmaktadır. Sürekli değişen 

dünya üzerinde meslekler hızlı değişir, meslekler içerisinde çok daha spesifik alanlar, yan 

dallar ortaya çıkmaktadır. Buna bağlı olarak da kariyer olarak sadece bir meslekle değil, 

öğrencilerin çok yönlülüğe daha doğrusu “Hibrit” insan dediğimiz “Hibrit insan modeli”ne 

dönüştüğü gözlemlenmektedir. Hibrit insan modelinde hayal gücü ile sanat eserini ortaya 

koyması önemli bir konuma sahiptir.  Ayrıca felsefede de düşünme olmadan yaratıcı fikirlerin 

ortaya çıkmadığı varsayılabilir. Her ikisinde de sistematik bir düşünme, dengeyi sağlama 

vardır.  Yani insanlardaki odaklanma ve düşünme sanatta da bulunur.  Yoğunlaşma olmadan 

eserleri ortaya çıkarmak zordur.  Bu çalışma Müzik Eğitiminin Toplumun Adalet 

Düşüncesine Etkilerini, Müzik Eğitiminin Toplumsal Adaleti Sağlayıp sağlamayacağını 

sorgulayan bir çalışmadır. Farklı bireylerin, farklı yeteneklerin bir araya gelerek 

oluşturdukları müzik etkinlikleri, toplumsal adaleti sağladığı düşünülür. Farklı yetenekleri 

olan öğrencilerin bir araya getirerek çalışmalar yaptırma ortaya somut ürünler koymalarını 

sağlayarak bireylerin çok yönlü olmasının kişisel gelişim anlamında çok önemli olan tema, 

özgüvenlerini, kendilerini ifade etmelerini, ilgilerinin olmadıkları zannettikleri birçok alanda 

ilgileri ve yeteneklerinin olduğunu ve birbirlerini etkilediklerini gördüklerini sorgular. Bir 

anlamda hobi sınıfları oluşturmanın eğitimde “Hibrit” insan olmayı sağlamak amacıyla 

gerçekleştirdiğini savunur. “Hibrit” insan modeli”ni eğitimde özellikle ilköğretim çağında 

oluşturup, bilinçlendirmeye başlamamız gerektiği üzerinde duran bir çalışmadır. Araştırmanın 

yöntemi betimseldir ve görüşme yöntemini kullanmaktadır. Yapılan görüşme sonucunda 

Eğitimde Hibrit İnsan, Müziğin, okuldaki şiddet duygularını törpülediği, Adalet ve Müzik 

ilişkisini anlatan mitolojiler, Aristo‟nun “Altın Orta Kavramı ve “Altın Orta” felsefesi, Müzik 

Eğitimi Sosyal sorumluluk projelerinde Toplumsal adalet konuları üzerinde görüşler alınmış 

ve çalışma sonucunda görüşme betimsel olarak çalışmaya aktarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hibrit, Eğitim, Adalet, Müzik 

 

Abstract 

The 21st century, the century we live in, multi-faceted individuals want and as a career it is 

predicted that there is no chance and luxury to continue the career with only one professional 

group. The chances of having a career in different fields are increasing day by day. 

Professions change rapidly in an ever-changing world, much more specific fields and minor 

branches emerge within the professions. Accordingly, it is observed that not only a profession 

as a career, but also students' versatility, more precisely, “Hybrid human model” which we 

call “Hybrid” human. In the hybrid human model, revealing the work of art with imagination 

has an important position. It can also be assumed that creative ideas do not emerge without 

thinking in philosophy. Both have a systematic thinking and balance. In other words, focusing 

                                                 
1 https://orcid.org/0000-0001-6781-5122 
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and thinking in people are also found in art. It is difficult to reveal works without 

condensation. This study is a study that questions the effects of Music Education on the 

Thought of Justice, whether Music Education will provide Social Justice. It is believed that 

music activities created by different individuals and different talents come together to provide 

social justice. The theme, which is very important in terms of personal development, is that 

the students are diverse in terms of personal development, enabling students with different 

abilities to work together and put concrete products in them. In a sense, he argues that 

creating hobby classes is done in order to be “Hybrid” person in education. It is a study that 

emphasizes that we should create and raise awareness of the “hybrid” human model in 

education, especially in primary school age. The method of the research is descriptive and 

uses the interview method. As a result of the interview, hybrid people in education, 

mythologies that describe the relationship between justice and music, where music rips out 

the feelings of violence in school, Aristotle's "Golden Medium Concept and" Golden Medium 

"philosophy, opinions on Social Justice projects in Music Education Social responsibility 

projects descriptively transferred to the study. 

Keyword: Hybrid, Education, Justice, Music. 

 

GĠRĠġ 

 

Müzik eğitimi, öğrencilerin temel müzik bilgi ve becerilerinin verildiği bir ders olmanın 

ötesinde öğrencilerin çalarak ve söyleyerek müzik yoluyla etkileşim içerisinde olduğu bir 

derstir. Müzik derslerinde öğrenciler birlikte çalar ya da söylerken birbirlerini dinleme, saygı 

duyma, birlikte çalışma-üretme gibi birçok etkinliği gerçekleştirebilirler. Müzik öğretim 

programının Temel Beceriler başlıklı bölümünde Müzik Dersi Öğretim Programı‟nda Türkiye 

Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan temel yetkinliklerin esas alındığı belirtilmekte bu 

kapsamda sıralanan yetkinlikler arasında “Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler”e de yer 

verilmiştir. Ayrıca Değerler Eğitimi çerçevesinde “iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını 

sağlayacak bilgi, beceri, değer, tutum, davranış ve alışkanlıklarla donatmanın yer aldığı 

vurgulanmaktadır. 

(https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/09163358_MYzik_Dersi_YYretim_Prog

ramY.pdf  Er.Tar: 23.08.2020).  

İlgili bu araştırmanın amacı Müzik Eğitiminin Toplumun Adalet Düşüncesine Etkilerinin olup 

olmadığının araştırılmasıdır.  

Alt problemler ise şu şekilde belirlenmiştir.  

• Müzik Eğitimi Toplumsal Adaleti Sağlayabilir Mi? 

• Eğitimde Hibrit İnsan Modeli Nedir? 

• Aristo‟nun “Altın Orta” kavramını bir makalede okumuştum. Bu “Altın Orta” felsefesine 

biraz açıklık getirir misiniz? 

• Müziğin, Okuldaki Şiddet Duygularını Törpülediği Doğru Mu? 

• Müzik Eğitimi Sosyal Sorumluluk Projelerinde Toplumsal Adaleti Sağlayabilir Mi? 

Araştırmada veri toplamak için kullanılan yöntem Yarı-Kurgulu Görüşme olarak 

belirlenmiştir.  Konuyla ilgili önceden hazırlanan sorular görüşmeciye sırasıyla sorulmuş, 

sorulara cevap vermesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra, kimi zaman sorular dışına da çıkılarak 

bir görüşme gerçekleştirilmiştir.  

 

GELĠġME 

Öncelikle adalet ve müzik ilişkisi değerlendirilmiştir. Tarihsel süreçte ortak müziklerin 

toplumsal gerçeklikten mi türediği, yoksa sesin doğal niteliklerine mi bağlı olduğu ya da 

insanlarca mı türetildiği çok tartışılmış bir konudur. Adalet (hukuk) içinde benzer tartışmalar 

yapılmış ve yapılmaktadır. Bu soruların mutlak bir cevabı olmadığı gerçeği yanında, bir 
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halkın savaş çığlığı olarak kullandığı bir müziği, başka halkların ninni olarak kullanmadığı ya 

da ceza politikaları ne kadar değişirse değişsin, örneğin hırsızlığın kutsandığı bir hukuk 

sisteminin bulunmadığı gerçeği de vardır. Hukuku Adalet olgusuyla birlikte ele almışlardır… 

Orta Çağda kilise, hukukun yazılı hale getirilmesine de büyük katkı sağlamıştır (Ağaoğlu, D., 

2019). 

 

Müzik Öğretim Programının bu yapısı müzik derslerinde toplumsal yapının geliştirilmesi ve 

öğrencilerin toplumsal yapı içerisinde manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerine 

katkıda bulunmalarını sağlamayı öğreten bir yaklaşım sergilemektedir. Müziğin genel olarak 

bireyler arasında birlikte çalıp söylerken birbirine saygı duyma, başkalarını önemseme, 

birlikte çalışma ve üretme, başkalarının haklarını düşünme ve adil bir ortam içerisinde müzik 

yapma gibi özellikler taşıdığı görülebilir. Müzik derslerinde uygulanan ritim çalışmalarında, 

birlikte söyleme veya çalma etkinliklerinde saygı ve adalet ilkelerinin işlediği gözlenebilir. Bu 

derslerde işe koşulan birçok yöntem, toplumsal değerlerin geliştirilmesine doğal yollarla, 

öğrenciler oyun oynarken ve eğlenirken katkıda bulunmaktadır. Müzik derslerinin bu yapısı 

özellikle toplumsal değerlerin edindirilmesinde ve öğrenciler arasındaki bu rekabetçi olmayan 

etkileşimin geliştirilmesinde kullanılmasını gerekli kılmaktadır.  

 

Günümüzün toplumsal yapısı gittikçe tahammülsüz bir ortamın oluşmasına yol açmaktadır. 

Bu tahammülsüzlüğün pek çok sebepleri olmakla birlikte, okul çağlarındaki çocuklara 

verilecek temel değerler ile hoşgörü, saygı gibi değerlerin yanında toplumsal adalet ve 

bireysel hakların korunması gibi konuların da önemle üzerinde durulması gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. Adalet ve toplumsal adalet kavramları toplumsal yapının düzen ve istikrarın 

sağlanması ve korunmasında öne çıkan iki kavramdır. Adalet, “yasalarla sahip olunan 

hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması” bir diğer tanımda ise, “hak ve hukuka 

uygunluk, hakkı gözetme” biçiminde tanımlanmaktadır (TDK). Bir toplumda adalet 

kavramının eksikliği başkalarının haklarının gözetilmemesi ve bireylerin haklarının 

korunmaması gibi sorunlara yol açacağından, eğitim sistemi içerisinde de yer verilmesi 

gereken tutum ve davranışlar olarak kazandırılmalıdır. 

 

Ayrıca adalet düşüncesi bir ders içerisinde değil bütün kazandırılması gereken ve beklenen bir 

düşüncedir. Bununla birlikte bazı derslerin bu düşüncenin kazandırılması açısından daha 

uygun fırsatlar sunabileceği de açıktır. Örneğin müzik dersleri sevgi, saygı, hoşgörü gibi 

adalet düşüncesi ile yakından ilgili düşünce ve davranışların kazandırılmasında etkili bir ders 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Müzik derslerinde bu kavramlar sıkça kullanılmakta ama 

adalete olan katkıları yeterince ele alınmamaktadır.  

 

ÇALIġMA ĠÇERĠĞĠ 

Bu çalışmada müzik dersleri ile ilgili olarak, pek sık dile getirilmeyen ve müzik dersleriyle 

belki bağdaştırılmayan “adalet kavramı” üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Milli Eğitim‟e 

bağlı bir ortaöğretim kurumunda görev yapan bir Felsefe Grubu öğretmeninin aynı okulda 

yapılan bir proje kapsamında müziğin öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin gözlemleri 

sonucunda kendisi ile yapılan bir söyleşi ele alınmıştır.  

 

GörüĢme Ayrıntıları 

Soru #1: Sizce Müzik Eğitimi Toplumsal Adaleti Sağlayabilir mi? 

Notlar:  

Farklı bireylerin, farklı yeteneklerin bir araya gelerek oluşturdukları müzik etkinlikleri, 

toplumsal adaleti sağlar diye düşünüyorum  ki; geçen sene yapmış olduğumuz bir çalışma 

vardı, hobi sınıfı oluşturduk ve hobi sınıfımızın amacı; farklı yetenekleri olan öğrencilerimizi 
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bir araya getirerek onlarla çalışmalar yapmak, ortaya somut ürünler koymak, biraz da 

amacımız bu bireylerin çok yönlü olmasını sağlamaktı.  Bir müzik grubu oluşturduk.  Farklı 

çalgılardan yararlanmaktı amacımız.  Farklı çalgıları çalan öğrencilerimizi bir araya getirdik.  

Orada şunu gördük; gerçekten farklı etkinlik ve yetenekleri icra ederken öğrencilerimiz 

aslında kendilerinde olmayanları da fark etmiş oldular.  Kişisel gelişim anlamında benim için 

çok önemli olan tema, özgüvenlerini, kendilerini ifade etmelerini, ilgilerinin olmadıkları 

zannettikleri birçok alanda ilgileri ve yeteneklerinin olduğunu ve birbirlerini etkilediklerini 

gördük.  

 

Peki hobi sınıflarını ortaya çıkarmada ki amacımız neydi bizim; eğitimde “Hibrit” insan 

olmayı sağlamaktı.  Niçin “hibrit” insan olmayı sağlamaktı? 21.yy yaşadığımız yüzyıl, çok 

yönlü bireyler istiyor ve kariyer olarak da sadece bir meslek grubuyla kariyerlerimizi devam 

ettirmek gibi bir şansımız ve lüksümüz yok.  Farklı alanlarda kariyer yapma şansımız daha 

fazla olacak.  Sürekli değişen bir dünya üzerinde yaşıyoruz.  Meslekler hızlı değişiyor, 

meslekler içerisinde çok daha spesifik alanlar, yan dallar ortaya çıkıyor.  Buna bağlı olarak da 

kariyer olarak sadece bir meslekle değil, öğrencilerimizi çok yönlülüğe alıştırıp daha doğrusu 

bu “Hibrit” insan dediğimiz “Hibrit insan modeli”ni eğitimde özellikle ilköğretim çağında 

oluşturup, bilinçlendirmeye başlamalıyız. Bir de şunu fark ettim; öğrencilerde çok yönlü 

özelliklerin olması onların davranışlarına da olumlu bir etki olarak yansıyor.  Şiddet eğilimi 

olan öğrencilerimizin, şiddet içerikli duygulardan arınık, bu dürtülerinin törpülendiği, daha 

uzlaşmacı tavır ve aynı zamanda davranışlar sergilediklerini gördük.  Belki de sizin sayenizde 

buraya getirdiğiniz müzik aletleri ile maddiyat içermeyen ama tasarım olarak belki de hiç 

tasarlayamadıkları, düşünemedikleri şeyler ki sanat ve felsefede olması gereken 

özelliklerdendir.  Hayal gücü ile sanat eserini ortaya koyması gerekir.  Felsefede de düşünme 

olmadan yaratıcı fikirleri ortaya koyamayız.  Her ikisinde de sistematik bir düşünme, dengeyi 

sağlama vardır.  Yani insanlardaki odaklanma ve düşünme sanatta da bulunur.  Yoğunlaşma 

olmadan eserleri ortaya çıkarmak zordur.   

 

Kişisel gelişim anlamında müzik eğitiminin ortak payda da yer almalarını sağladığını, bunun 

çok önemli bir tema, özgüven, kendilerini ifade etme, ilgilerinin olmadıklarını zannettikleri 

birçok alanda ilgileri ve yeteneklerinin olduğunu gördüklerini, kendilerinde olan bu 

farklılıklarını, müzik dersinin diğer derslere ve toplumun her sahasına, adil ve eşit olarak 

yansıtabildiğini gördük. 

 

Bu bağlamda amacın eğitimde “Hibrit” insan olmayı sağlamak olduğunu, yaşadığımız 

yüzyılın bunu gerektirdiğini ve çok yönlü bireyler yetiştirmenin, müzik öğretim programı 

içinde yer alan temel beceri ve değerlerin, toplumsal adaleti sağlamada bireyi geliştirdiğini 

ifade etmiştir. 

 

Müzik dersi gözlemlendiğinde; öğrenciler için çalmak üzere bir şarkı seçerken, göz önünde 

bulundurulacak ilk hususlardan birinin, bunun sınıfta ele almayı planlanan bir konu olduğunu 

söyledi. Bu konu üzerinden şarkının doğasında olan, pek çok müzik türüne yayılan ve çeşitli 

sosyal topluluklara hitap eden şaşırtıcı derecede çok çeşitli şarkıların sosyal adaletle ilgili 

fikirler sunduğunu, belirli bir konuyla ilgili olanı seçmek için, zaman ayırmak ve bunun 

etrafında kısa bir ders planlamanın öğrenciler için çok daha etkili olacağını belirtmiştir.  

Birçok farklı şarkı çalmak, çeşitli müzik zevklerine hitap etme ve dolayısıyla daha fazla 

sayıda öğrenciyle bağlantı kurma olasılığını artırabileceğini, müzik eğitiminin önemli bir 

yönünün, öğrencilere şarkı sözlerini okuma, düşünme ve tartışma fırsatı tanımak olduğunu 

belirtti. Özellikle sözler barış, farklılığı onaylama ve yoksulluğu hafifletme, tüm insanlara 

saygı duymak ve onları kabul etmek hakkında gibi çok çeşitli adalet odaklı konuları ele 
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alıyorsa, bireylerin, birbirlerinin fikirlerini geliştirmeye ve herkesin düşüncelerine saygı 

duymaya teşvik edebileceğini ifade etmiştir. 

 

Soru #2: Eğitimde Hibrit Ġnsan Modeli derken neyi kastediyorsunuz? Bunu biraz açar 

mısınız bize? 

Yüzyılımızın kavramlarından aslında. Birçok özel okulda bu proje başladı.  Bizim bir 

atasözümüz vardır “on parmağında on marifet.” Öğrencilerimizde de pragmatik fayda 

sağlayan alanlarda kendimiz yetiniriz rahatlığından kurtarıp, her duruma karşı bir şeyler 

öğrenmenin öğrenim yeri ve zamanı geldiğinde “olabilir” düşüncesi ile çocuklara bu cesareti 

kazandırmak.  

Aslında hibrit‟in kelime anlamı “çok yönlü bireyler yetiştirmek, geliştirmek” olup başta hobi 

ile başlayan, sanatla destekleyen hobilerin yüzyılımızda ayakta kalmasını sağlayan bir çıkış 

noktası, mesleğe dönüşebileceğidir.  Bu bir resim, müzik olabilir.  Ama sonuçta ayakta 

kalabilecek zorunda olduğumuzu unutmamak lazım.  Öğrencilerimize her zaman artı değer 

kazandırabileceğini düşünüyorum. 

 

Soru #3: Müziğin, okuldaki Ģiddet duygularını törpülediğini ifade ettiniz.  Bunu biraz 

açar mısınız? 

Notlar: 

Şöyle ki, biz proje okulu olan okulumuzda her sene TÜBİTAK adı altında proje yapıyoruz.  

Bu proje kapsamında okulumuzda şiddete eğilimli öğrencilerin müzikle olan ilişkisini yani 

acaba şiddet eğilimi; müzikle olan ilişki sonucu biraz daha değişebilir mi, en azından o 

duyguları azaltabilir mi düşüncesiyle bununla ilgili bir proje yaptık.  

• Projemizin çıkış noktası aslında “Gevher Nesibe Şifahanesi‟ dir.  Biliyoruz ki Gevher 

Nesibe Şifahanesi‟ nde ruh hastaları müzik adına su, kuş sesi ile tedavi edilmeye çalışılmıştır.  

Bir tür aslında müzik terapisi kullanılmıştır.   Biz de anketlerle, şiddete eğilimli olan 

öğrencilere müzik dinletisi yaparak şiddet duygusunu azaltabilmeye yönelik bir çalışma 

yaptık.   Tabii burada sizden uzman kişi olarak yardım aldık.  Eserlerin seçiminde, dinleme 

süresinde ve dinleme ortamı konusunda sizden, bir uzmandan yardım aldık.  Çok da keyifli 

bir çalışmaydı, çocuklar severek geldiler.  Müzik dinleme anındaki hisleri benimle hala 

paylaşıyorlar.  O çalışmaların sonucunda şunu gördük; gerçekten öğrencilerin dinleti 

sonrasında, (tabii anında bir sihirli değnek etkisi gerçekleşmedi ama) o anda bile, öğrencilerin 

bir arada sanki aynı anda aynı şeyleri paylaştıklarını, daha yumuşak bir hale büründüklerini 

görebildik.  Yani müziğin o kuşatıcı, birleştirici, uzlaştırıcı etkisini görmemek mümkün 

değildi.  Anlık da olsa o dakikalarda kendi kendileriyle kalmalarının, kendilerini 

sorgulamalarının, düşünebilmelerinin onlara katkı sağladığını düşünüyorum. Müziğin 

kuşatıcı, birleştirici, uzlaştırıcı etkisi ile daha sabırlı, hoşgörülü olup, birbirlerini anlamaya 

açık olmaları. Bu da onlar arasında ki bağlantıyı adaletli bir yaklaşımla, müzikle bağlayarak, 

onları gerçeğe ve uzlaşmaya müziğin birleştirici gücüyle kutuplaşmayı önlediğine tanık 

olunması…  

 

Soru 4: Aristo’nun “Altın Orta” kavramını bir makalede okumuĢtum. Bu “Altın Orta” 

felsefesine biraz açıklık getirir misiniz? 

Notlar:  

Aristo antik çağ düşünürlerimizdendir. Birçok alanda çalışması olan ve diyebilirim ki bilimsel 

gelişmelerin %60 „ını tamamlamış bir filozof olarak karşımıza çıkar.  Altın Orta‟yı da daha 

çok Ahlak Felsefesi bağlamında kullanır Aristo.  Altın Orta‟da amaç ölçülü yaşamak, ölçülü 

olmak…Yani duygularımızın arasındaki iki uç dengeyi sağlayabilmek.  Aşırı uçlarda gezmek 

yerine, bu durumu daha da yumuşatan, dengeleyen ortayı bulabilmek. Bu nedenle 

matematiksel bir kavram olarak da ifade edilir. 
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• Bunu da müzik eğitimi ve adalet çerçevesinde bağlamak gerekirse, müzik eserlerinde ifade 

ettiğimiz antik çağda filozoflar tarafından çok dile getirilen “Armoni” ile bu bağlamda bir 

uyum kurulabileceği,  

 

• Aşırı uçlarda gezmek yerine, bu durumu daha da yumuşatan, dengeleyen ortayı 

bulabilmenin, sanatın içinde ve müziğinde seslerinde, dizilerinde, sözlerindeki erdem, denge 

ve adalette olduğunu ve müzikte özgür biçim ve ifadeyi yansıttığı görüşlerinin ifade edilmesi 

sonucuna varılabilir.  

 

Altın Orta‟ya estetikte nasıl bakıyoruz biz; düzene ve büyüklüğe önem veren bir 

mükemmellik olarak bakıyor.  Bu mükemmellikte hem büyüklüğün hem düzenin hem de 

simetrinin bir uyum içerisinde olması gerektiğini söylüyor.  Her zaman güzel şeyler 

düşünürseniz güzel şeyler anlatan biri oluyorsunuz. Her zaman ölçülü olduğunuz zaman 

hayatta ölçülü olmayı öreniyorsunuz.  Her zaman güzel evler yapan bir mimarsanız hep güzel 

evler yapan bir mimar olarak devamınız sürüyor. Yani aslında içselleştiriyorsunuz. Aslında 

davranışları kazanırken onları yapmak için yapmıyorsunuz. Gerçekten yapmanız gerektiğini 

size bir iç ses olarak içselleştirme bize fısıldıyor.  

 

• Bu bağlamda Müzik sanatında ki uyumda Platon şu görüşleri ifade etmiştir.  

• “Uyumun özünü sezmeye doğası gereği yetenekli olan sanatçıları aramalıyız ki, gençler bir 

sağlık ülkesinde yaşıyormuş gibi her şeyden yarar görsünler, güzel yapıtlardan gözlerine ve 

kulaklarına değen her şey, dünyanın en güzel ülkelerinden sağlık getiren bir rüzgar gibi onları 

diriltsin, ta çocukluktan güzeli sevmeye, güzele benzemeye, güzelle uyum içinde yaşamaya 

doğru onları usulca götürsün…” 

 

Soru 5: Müzik Eğitimi Sosyal sorumluluk projelerinde Toplumsal adaleti sağlayabilir 

mi? 

Notlar:  

• Bireye verilen Sosyal sorumluluk projelerinin bir bilinç oluşturulması gerektiği,  

• Bu bilincinde, kişiye verilen müzik sanatının gücüyle toplumsal sorunlara daha uzlaştırıcı ve 

kalıcı çözümler üreteceği,  

• Statü, sınıf iyi-kötü, doğru yanlış duygularından, yargılardan kendini arındırarak 

ayrıştırmadan o bütünün parçası olmaya çalışarak, eşit ve özgür davranarak, 

• Müziğin her konuda birleştirici, uzlaştırıcı bir anahtar olduğu,  

• Pratik yarar, pratik çıkar gözetmeksizin, gönüllülük bilincinin çok erken yaşta 

oluşturulabilmesi için, müziğin gücünü kullanıp onların hem eğlenip hemde oyunla 

öğrenmesini sağlayarak, üretken, adaletli, aktif bir vatandaş olma özelliği kazandırmada 

müzik eğitiminin önemli rolü olduğu vurgulamıştır. 

Sanırım sağlamış oluruz. Bunu da yine müziğin kendi okulumuzda yapmış olduğumuz 

uygulamalar, gözlemlerim, okullarımızda yapılan etkinlikler, medyada gördüğümüz, 

çocuklarımızın okullarında gördüğümüz sosyal sorumluluk projeleri bağlamında 

değerlendirirsek, bu sanatsal aktiviteleri gerçekleştirirken bir oyun olarak görüyorum bunu 

aslında...  Nasıl oyunda bir çocuk ya da birey kendini bu doğal sürece atıyorsa, gündelik 

kaygılardan, sıkıntılardan, beklentilerden kendini arındırıyor ve tamamen özgürleşiyorsa 

sanatsal etkinliklerde de biz bunu yapıyoruz. Sosyal Sorumluluk Projelerini bir grup olarak 

düşündüğümüzde işte o anda ne statüsünü ne sınıfını ne gelirini, iyi-kötü, doğru yanlış 

duygularından, yargılardan kendini arındırarak ayrıştırmadan o bütünün parçası olmaya 

çalışıyor ve tamamlamaya çalışıyor.  Çünkü o anda herkes eşit, özgür ve aynı.  
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SONUÇ VE TARTIġMA 

 

 Müzik Eğitimi Toplumsal Adaleti Sağlayabilir mi? 

 Eğitimde Hibrit İnsan Modeli Nedir? 

 Müziğin, Okuldaki Şiddet Duygularını Törpülediği Doğru mu? 

 Müzik Eğitimi Sosyal Sorumluluk Projelerinde Toplumsal Adaleti Sağlayabilir 

Çalışma başlangıcında oluşturulan alt problemlere ilişkin sonuçlar şu şekilde 

değerlendirilmiştir.  

 

Müzik Eğitimi Toplumsal Adaleti Sağlayabilir mi? 

• Müzik eğitim sürecinde, yaratıcı uygulamalı projelerle desteklenen bireylerin kimliklerinde 

var olan gücü bulup doğru kimliği yaratarak, toplumsal adaletin, eğitim hayatları ve bunu 

içeren pek çok alana, farklı görüş ve perspektiflere adil bakabilmeyi içselleştirebildikleri, 

• Müzik eğitimiyle oluşturulan tematik duygu, sistematik düşünmeyi, dengeyi sağlama ve 

kendini gerçeğe, uzlaşmaya adayıp, akıl ve iradeye yoğunlaşarak, doğru kimliği yaratırsak her 

şeyin adaletli olabileceği düşünülmektedir. Müzik dinleme deneyimi, bir bireyin değerlerini, 

eylemlerini ve dünya görüşünü potansiyel olarak şekillendirebilir. Bunun da sınıfta da güçlü 

bir araç olduğu, 

• Müzik dinlemek, bir öğrencinin öğretmenin ne öğretmek istediğini otomatik olarak 

öğreneceğini garanti etmez ama Adalet odaklı şarkıların sunduğu faydaları en üst düzeye  

çıkarmak için eğitmenler, mevcut sınıf konularına en uygun olanları dikkatlice seçebilirler. 

 

Eğitimde Hibrit Ġnsan Modeli Nedir? 

• Bireylerin bir üst katmanda iki farklı güç kaynağını melezlemesidir. Karşılaşılan problemler 

karşısında yaratıcı düşünebilme ve çözümler üretebilme becerisi her alanda giderek artan bir 

ihtiyaç olduğu,  

• Hibrit düşünmenin, müzik eğitiminde de kişiye serbest hayal durumu yarattığı, 

• Buda müzik eğitimi yoluyla kişiye özgün ve özel, çok yönlü duygu ve teknik bakımından 

serbest, müziğin her yerde, herkese ulaşması hepimize tek yere ait olduğumuzu, adaleti ve 

hibritliği hatırlattığına, 

• Müziğin insanların duygularını harekete geçiren bir araç olup, bu bağlamda düşünüldüğünde 

müziğin, sevgi, saygı, merhamet, vicdan gibi olumlu davranışlara kaynaklık ettiği ve müziğin 

eğitim programlarında yeteri kadar yer alması gerektiğine,  

• Müzik eğitimde var olduğu sürece bireyin tüm insani duyguları ve insani değerlerine, çok 

yönlü öğrenme şekli ve yeteneklerine olumlu etki edeceğine,  

• Hibrit düşüncenin yaratıcılığa ve eğitime olan katkısı farklı düşünceleri bir araya getiren bir 

güç halini aldığı, 

 

Müziğin, Okuldaki ġiddet Duygularını Törpülediği Doğru mu? 

• Müzik eğitiminde kullanılan şarkıların, öğrencilerin sosyal adaletin “başkalarını kabul etme, 

ayrımcılığa meydan okuma, ayrıcalıkları inceleme ve şiddeti reddetme” gibi yönlerini 

incelemeleri için genellikle ilham kaynağı olduğunu, 

• Müziğin aynı zamanda “yoksulluk, ırkçılık, taciz ve bağımlılıklar gibi toplumsal sorunları ve 

açlık, hastalık ve savaş gibi küresel sorunlara” da dikkat çekip, bireylerde sosyal adalet 

anlayışına odaklanan bir iç görü oluşturduğuna, 

• Bu şarkıları derslere dahil ederek, öğrenciler için keyifli bir öğrenme deneyimi sağlayarak, 

Sosyal adalet konusu ile ilgili her şeyin önemi göz önüne alındığında, öğrencilere daha iyi 

ulaşmanın yollarını bulmanın, tüm eğitimcilerin en önemli önceliği olması gerekliliğine, 

• Müzik eğitimi yoluyla hepimizin, herkes için adalet ve adalete dayalı bir topluma biraz daha 

yaklaştığımıza, 
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Müzik Eğitimi Sosyal Sorumluluk Projelerinde Toplumsal Adaleti Sağlayabilir mi? 

• Bireylerin herhangi bir sanat dalıyla ilgilenmelerinin, bu kişilerde medeni adaletin, sosyal

bilincin, üretkenliğin, sorunları daha çözüm odaklı bakabilen bir güç olduğuna,

• Müzik eğitiminin her zaman, adaletin bu sürecini anlamanın bir alternatif yolu ve estetik bir

bakış açısı kazandırıp ve bu alanda yapılacak çalışmalar için bir zeminin var olduğunu

gösterdiğine,

• Müzik eğitimi yoluyla, sınırların aşılarak, sınıflar, ırklar ve uluslar arasındaki ayrımcılığın

giderilebileceğine,

• Önemli bir mesajı da eğlenceli bir müzikle eşleştirerek, bir kişinin bu fikirleri mecbur

oldukları için değil, gerçekten istedikleri için tekrar tekrar dinleyebildiğine,

• Bireylerde, müzik eğitimi yoluyla, sosyal ve toplumsal adalet iç görüsünü benimseterek,

kanundaki güncel konuları araştırmak için şarkıları kullanmanın etkili olduğu sonucuna

varılmıştır.
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Özet 

CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) çalgı eğitimi projesi dünyaca ünlü keman 

pedagogumuz ve sanatçımız Prof. Dr. Cihat Aşkın tarafından başlatılmıştır. Yaşam boyu 

öğrenmeyi esas alan, öğrenci merkezli, yetenek farkı gözetmeksizin tüm çocukların sisteme 

dâhil edilebildiği, aile-eğitimci ve öğrenci birlikteliğine önem veren projenin en önemli 

özelliklerinden biri hiç kuşkusuz bu toprakların yetiştirdiği en önemli keman 

sanatçılarımızdan birinin projesi olmasıdır. “Keman eğitimine başlamanın yaşı yoktur” 

düşüncesi temelinde sanata, müziğe ve özellikle de kemana meraklı bireylerin nitelikli bir 

eğitim alması, Türk ve Batı müziğinin seçkin eserlerinin öğrenilebilmesi toplumun kültürel 

değişim ve gelişimine katkıda bulunulması, birlik ve beraberlik, sevgi, hoşgörü, vatanseverlik, 

dostluk, sorumluluk gibi değerlere sahip olan bireylerin yetiştirilmesi projenin amaçları 

arasındadır.  

 

CAKA eğitim sürecinde eğitimi destekleyici çalışmalar arasında “yaz ve kış okulları” 

gelmektedir. Yurt içi ve yurt dışında dünyaca ünlü keman sanatçılarının ve pedagoglarının 

ders verdiği ve yine yerli ve yabancı katılımcılara açık olan bu okulların genel ve özel birçok 

amacı vardır.  

 

Bu araştırmada; CAKA yaz ve kış okullarının ulusal çalgı-keman ekolü oluşturmada yeri ve 

öneminin belirlenmesine çalışılmıştır. Nitel, betimsel ve tarama modelini esas alan 

araştırmada veriler proje sahibi ve sorumlusu Cihat Aşkın‟ın yanında araştırmaya gönüllü 

olarak katılan çalgı eğitimcilerden “yapılandırılmış görüşme” yolu ile toplanmış ve nitel 

tekniklere göre çözümlenmiştir. 

 

Araştırmanın yurt dışında çok sayıda görülen ama ülkemizde sınırlı sayıda yapıldığı tespit 

edilen yaz ve kış okullarının öneminin vurgulanması, ulusal çalgı-keman ekolü oluşturma 

çalışmalarını destekleyeceği düşüncesi, daha önce bu tür bir çalışmanın yapılmamış olması, 

yeni ve özgün araştırmalara kaynaklık edeceği düşünülmektedir. Büyük Zafer‟in 100. Yılında 

ulusal çalgı ekolümüze yönelik çalışmaların sayısının artması araştırmacıların en büyük 

dileğidir. 

                                                            
1 Orcid no 0000-0001-6719-0804 
2 Orcid no 0000-0002-7427-419X 
3 Orcid no 0000-0003-0009-6092 
4 Orcid no 0000-0002-6861-0337 
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Anahtar Kelimeler: CAKA, Çalgı, Ekol, yaz ve kış okulları. 

 

 

 

 

Abstract 

CALF (Cihat Aşkın and Little Friends) instrument education project was started by our world 

famous violin pedagogue and virtuoso Prof. Dr. Cihat Aşkın. One of the most important 

features of this project which is based on life long learning, is learner-centred, in which all 

children are able to be included in the system regardless of their talent differences, and which 

gives importance to family-educator and student unity, is, no doubt, being a project of one of 

the most important violin virtuosos who is brought up on these lands. Individuals who are 

interested in art, music, and especially violin, receiving qualified education based on the idea 

of “There is no age limit to start violin education”, learning prominent works of Turkish and 

Western music, contributing to cultural change and development of society, bringing 

up individuals who possesses values such as unity and solidarity, passion, compassion, 

patriotism, friendship, responsibility are among the aims of this project. 

 

In the process of CALF education, among the studies supportive to education comes “summer 

and winter schools”. There are many general and specific objectives of these schools in which 

local and foreign world famous violin virtuosos and pedagogues give lectures and which 

again is open to local and foreign participants. 

 

In this study, the place and importance of CALF summer and winter schools in constituting 

national instrument and violin ecole was tried to be determined. In this study which is based 

on qualitative, descriptive and scanning models, the data was obtained through "structured 

interviewing" with instrument educators who participate in the study voluntarily and was 

analysed according to the qualitative techniques.  

 

The study is thought to emphasize the importance of summer and winter schools that are 

determined to be seen frequently in abroad but organized few in our country, the thought that 

it will be supportive to the studies of constituting a national instrument-violin ecole, that there 

is no previous study similar to this, and that it will be a source to new and unique studies. In 

the 100th year of Great Victory, the number of studies towards our national 

instrument ecole to increase is the biggest wish of researchers.  

Keywords: CALF, Instrument, Ecole, Summer and Winter Schools. 

 

GİRİŞ 

 

Çeşitli alanlarda verilen eğitime dair farklı yaklaşım ve yöntemler günümüzde çok daha fazla 

paylaşılmakta ve diğer bireylerin faydalanmasına ya da ilgisine sunulmaktadır. Hemen her 

meslek grubunun seminerden kongre ve sempozyuma birçok toplantı çeşidi ile bir araya 

gelerek çalışmalarını paylaştıkları görülebilir. Müzik alanında da bu tür paylaşımların birçok 

ülkede oldukça önemsendiği ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların çeşitli 

toplantılarda bir araya gelerek, çalmadan söyleme, seslendirmeye, çalgı yapımından, eğitime 

ortaya koydukları yenilikleri alana ilgi duyanlarla paylaşarak etkileşime girdikleri görülebilir.  

 

Bu tür toplantılar arasında yaz ve kış okulu gibi kavramlar da oldukça rağbet görmekte ve 

eğitim almak isteyenlerin ustalarla buluştuğu seminer, çalıştay benzeri çalışmalar 

yapılmaktadır. Ülkemizde müzik alanında uzun yıllardır sürmekte olan yaz ve kış okulu 
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çalışmaları CAKA kapsamında yürütülmektedir. Farklı şehir ve ülkelerde gerçekleştirilen ve 

keman gibi çalgılarda sanatçı kimliği ile öne çıkan ustalar bu CAKA yaz ve kış okullarında 

öğrencilerle buluşarak gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.  

 

Bu yaz ve kış okullarının bir diğer önemi de keman alanında ülke çapında tanınır bir projenin 

keman eğitimine yön vermesi ve şekillendirmesi açısından değer taşımasıdır. Bir başka 

deyişle Türk keman okulunun oluşup gelişmesinde hem bu alanın ustaları arasında bir 

etkileşimin oluşmasına yol açmakta hem de öğrencilerin aynı felsefe ile yetişmelerine ve aynı 

bakış açısını kazanmalarına katkıda bulunmaktadır. 

 

Ekol 

Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul 

(https://sozluk.gov.tr/).  

 

Plastik sanatlarda daha çok karşımıza çıkan ekol kavramı müzik sanatında da kendini 

göstermektedir (Akın Şişman, 2018: 367). 

 

Önceleri sadece usta-çırak ilişkisi ile bilgi aktarma geleneği, sonradan bir sistem ve anlayış 

çerçevesinde devam ettirilmiş; bu sayede bir düzen dâhilinde gerçekleşen usta-çırak ilişkisi 

“Ulusal Okul” oluşumunu meydana getirmiştir. Bu okulun farklı anlayışlarını benimseyen 

temsilcileri de, kendi ekollerini oluşturarak „Ulusal Okul‟ larının gelişmesine ve ilerlemesine 

katkıda bulunmuştur (Ulucan Weinstein, 2011: 1). 

 

Çalgı Ekolleri 

Çalgı ekolü, sözcük olarak bir çalgının çalınmasında ve öğretilmesinde kullanılan özgün yol 

ve yöntem anlamına gelir. Bu yöntemlerin bulunması ve olgunlaşması yüzyıllar almıştır. 

Çalgının ve yayın geçirdiği evrimler ve yeni teknik buluşların eklenmesiyle, günün beğeni 

öğelerinden de etkilenerek gelişmelerini sürdürmüşlerdir. (Aydar, 2002: 1). 

 

Bu durumda keman eğitimi ekolleri özeline bakılacak olursa, “binlerce müzisyen artık tek bir 

ekole bağlı olduğu söylenemeyecek şekilde yaylı çalgı çalmakta ve eğitim sürecinde farklı 

ekollerin temsilcileriyle çalışarak, farklı özelliklerini kendi beğenisiyle birleştirerek 

kullanabilmektedir” (Göküstün, 2012: 69). 

 

Farklı coğrafyalardaki arayış ve araştırmalar, zamanla farklı ekollerin oluşmasına vesile olur. 

Her ne kadar günümüzde artık bu ekollerin arasında keskin çizgiler kalmamış olsa da, 20. yy 

ortalarına dek farklılıklar gösteren en az birkaç keman ekolünden bahsedilebilir. (Öztürk, 

2012: 3). 

 

Dünya keman tarihine yön veren en önemli beş ekol şöyledir; 

 

İtalyan Keman Ekolü 

17. ve 18. yy başlarında İtalyan müzisyenler dünya çapında müzikle ilgili pek çok görevler 

üstlenmişlerdir. Buna bağlı olarak İtalyan keman ekolünün temsilcileri arasında; Biagio 

Marini, Mario Ucellini, Giovanni Legrenzi, Tomaso Antonio Vitali, Giuseppe Torelli, 

Arcangelo Corelli, Francesco Geminiani, Pietro Locatelli, Giovanni Battista Somis, J.B.Anet, 

Antonio Vivaldi, Francesco Maria Veracini, Guiseppe Tartini, Pietro Locatelli ve Niccolo 

Paganini gibi kemancılar gösterilmektedir. (Akın Şişman, 2018: 367-369, Fedorean, 2018: 

134-137). 
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Fransız Keman Ekolü 

Döneminin en iyi kemancılarını yetiştiren Fransız keman ekolünün temsilcileri arasında; 

François Duval, Jean-Fery Rebel, Jean Marie Leclair, Louis-Gabriel Guillemain, Jean 

Cassanea de Mondoville  Gavinies, Pierre Guignon, Giovanni Battista Viotti, Pierre Rode, 

Rodolphe Kruetzer ve Pierre Baillot gibi kemancılar gösterilmektedir. (Akın Şişman, 2018: 

367-369, Fedorean, 2018: 134-137). 

 

Alman Keman Ekolü 

Keman metotlarında sınırlı müzikal temele sahip olan Alman keman ekolü ayrıca kemanın 

gelişim süreci içerisinde en büyük katkılardan birini yaparak çeneliği bulmuştur. Bu ekolün 

temsilcileri arasında; Heinrich von Biber, J.J.Walther, J.P.Westhoff, Ludwig Spohr, Ferdinand 

David, Joseph Joachim, Andreas Moser ve Franz Eck gibi kemancılar gösterilmektedir. (Akın 

Şişman, 2018: 367-369, Fedorean, 2018: 134-137). 

 

Fransız – Belçika Keman Ekolü 

Fransız keman ekolünün karakteristik özelliklerini geliştirerek modernize eden bu ekolün 

temsilcileri arasında; André Robberechts, Charles Auguste de Beriot, Henry Vieuxtemps, 

Pablo de Sarasate ve Eugene Ysaye gibi kemancılar gösterilmektedir. (Akın Şişman, 2018: 

367-369, Fedorean, 2018: 134-137). 

 

Rus Keman Ekolü 

Rusya‟ da 19. yy.‟ın sonlarına kadar herhangi bir keman ekolünün varlığından söz 

edilememekteydi.  Fakat 20. yy‟ a damga vuran Rus keman ekolünün bu büyük başarısı, 

keman eğitiminin bilimsel esaslara dayandırılarak yeniden yapılandırılması olarak 

açıklanabilir. Bu ekolün temsilcileri arasında; Ivan Khandoshkin, Nikolai Afanasiev, Henryk 

Wieniawsky, Leopold Auer, Pyotr Stolyarsky, İvan Galamian, Abram Yampolsky ve Yuri 

Yankelevich gibi kemancılar gösterilmektedir (Akın Şişman, 2018: 367-369, Fedorean, 2018: 

134-137). 

 

Türk Keman Ekolü  

Mızıka-yı Hümayun‟dan Cumhuriyet dönemine kadar Türk keman ekolünün oluşması için 

katkı sağlayan çoğu keman eğitimcimiz, ya yurtdışından gelmiş olan eğitmenlerle çalışmış ya 

da yurt dışında eğitim almışlardır. Türk keman ekolü temsilcilerinin kuşaklara göre dağılımı 

aşağıdaki şekildedir. 

I. Kuşak Vondra Bey, Osman Zeki Bey Üngör, Basri Bey, Vahram Mühendisyan, Ali Sezin 

İzzet, Nezihi Albayrak,  

II. Kuşak Seyfettin Asal, Halil Rıfat Onayman, Mehmet Nuri İrun, Cezmi Erinç, Burhan 

Duyal, Ekrem Zeki Ün, Orhan Borar 

III. Kuşak Necdet Remzi Atak, Necip Aşkın, Reşat Aksel, Fethi Kopuz, Semih Argeşo, 

Sedat Ediz, Efdal Dölen 

IV. Kuşak Erdoğan Saydam, Hamit Alacalıoğlu, Kenan Kutucuoğlu, Orhan Kadam, Ulvi 

Yücelen, İlhan Özsoy, Erdoğan Çaplı, Ermukan Saydam, Haluk Onarır, Ayhan Erman 

V. Kuşak Edip Günay, Nuri Çeken, Atilla Işıksun, Ömer Can, Akşit Yücelen, Ergun 

Tekinsoy, Suna Kan, Ayla Erduran, Gülden Turalı, Ayhan Turan, Yusuf Güler Aksöz, Oktay 

Dalaysel 

VI. Kuşak Saim Akçıl, Gönül Gökdoğan, Cengiz Özkök, Ali Uçan, Hazar Alapınar, Engin 

Eralp (Kurtaslan, 2009: 424-425). 

 

Günümüz Türk keman ekolü temsilcilerinden biri de dünyaca ünlü keman sanatçısı Cihat 

Aşkın olarak bilinmektedir. 
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Cihat Aşkın  

İstanbul doğumlu Türk kemancı hem doğu, hem de batı dünyasına hâkim olan ve ayakları 

dünyanın iki kıtasına basmış bir kültür insanı olarak şekillenen kimliği ile Türk keman 

okulunun uluslararası temsilcisi olarak tanınmıştır. Keman virtüözü olarak çıktığı konser 

turnelerinde Kuzey ve Güney Amerika‟da, Avrupa ve Asya‟da, Afrika‟da resitaller ve 

konserler vermiş, Türk ve evrensel sanatın ürünlerini dünya seyircisiyle paylaşmıştır. Sahne 

icralarının yanı sıra sayısız radyo ve TV kayıtları, eğitim, konferans ve atölye çalışmaları için 

davet alan Aşkın aynı zamanda kurumsallaştırdığı eğitim ve sanat kurumları ile çok yönlü ve 

uluslararası bir sanat adamı olarak takdir görmüştür. Henüz çok küçükken müziğe olan ilgisini 

keşfeden ailesi tarafından konservatuara verilen Aşkın olağanüstü yeteneği ve disiplinli 

çalışmaları ile başarılı bir öğrencilik dönemi geçirerek Prof. Ayhan Turan‟ın sınıfından mezun 

olmuş, ilk resitalini 11 yaşında vermiş, 15 yaşına geldiğinde de tüm Paganini Kaprisler‟i 

çalmış ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Orkestrası ile ilk konserlerini vererek yurt çapında 

tanınmıştır. Daha sonra Londra‟da bulunan Royal College of Music‟de Rodney Friend ve The 

City Univercity‟de Yfrah Neaman ile çalışmalarına devam ederek Master ve Doktora 

programlarını bitirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi‟nde 1998‟de Doçent, 2006‟da Profesör 

unvanlarını alan sanatçı aynı çatı altında, 1999 ve 2012 yılları arasında Müzik İleri 

Araştırmalar Merkezi‟nin (MIAM) kurucu ve eş-başkanı olarak akademik görevlerini ve 

sanatsal faaliyetlerini sürdürmüş aynı zamanda 2008-2012 yılları arasında Türk Müziği 

Devlet Konservatuarı‟nın Müdürlüğünü yapmıştır. 

 

Müzik otoriteleri tarafından günümüzün önde gelen keman virtüözlerinden biri olarak tanınan 

Aşkın, uluslararası bir keman virtüözü olarak bugüne dek 4 kıta ve 51 ülkede sayısız 

festivallere katılmış, konserler ve resitaller vermiş, bu konserlerde Shlomo Mintz, Yoel Levi, 

Raphael Walfisch, Jesus Lopes-Cobos ve Ida Haendel gibi saygın sanatçılarla aynı sahneyi 

paylaşmış ve dünya basınından övgüler almış bir dünya sanatçısıdır. 

 

Arjantin, Bulgaristan, Çin, İsrail, İsviçre, Macaristan, Polonya, Rusya ve Sırbistan gibi 

ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası yarışmalara jüri üyesi olarak davet edilmenin yanı sıra 

Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Ortadoğu‟da önemli üniversitelere masterclass ve ders 

vermeye de davet edilen Aşkın 1999-2011 yılları arasında İsrail, Keshet Eilon Yaz 

Okulu‟nda, 2011-2017 itibarı ile de İsviçre Crans Montana Yaz Okulu‟nda fakülte üyesi 

olarak görev yapmış, İtalya, Hırvatistan, Bosna Hersek‟te de yaz ve kış okulları düzenlemiştir. 

2001 yılında çocukların erken yaşta müzik estetiği ile tanışmasını sağlamak amacı ile Cihat 

Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) projesini kuran sanatçı müzikte bir devrim hareketi 

olarak adlandırılan bu hareket ile Türkiye‟de ve yakın coğrafya da çok sayıda yetenekli 

sanatçının sahne kariyerini başlatmıştır. Aşkın aynı zamanda genç sanatçıları desteklemek 

amacı ile 2007 yılında Aşkın Ensemble‟ı kurmuş ve 2017 de Aşkın Academia bünyesinde 

eğitim faaliyetlerini toplamıştır. 

 

Aşkın 2001 yılında İstanbul Oda Orkestrası‟nı kurarak sezon konserlerine başlamış, CAKA 

eğitim projesi bünyesinde de Türkiye‟nin değişik şehirlerinde eğitim konserleri düzenlemiş, 

2007 yılından beri CAKA yaz ve kış okullarını yurt içi ve yurt dışında düzenli olarak 

sürdürmüştür (cihataskin.com/biography/). 

 

CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları)  

CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) projesi 2001 yılında dünyaca ünlü keman 

pedagogu ve sanatçı Prof. Dr. Cihat Aşkın tarafından ilk olarak Bursa‟da başlatılmıştır. 

Giderek farklı şehirlerde de şubeleri açılarak büyüyen CAKA, yediden yetmişe, her bireyin 

dahil olabileceği bir projedir. Yaşam boyu öğrenmeyi esas alan, öğrenci merkezli, yetenek 
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farkı gözetmeksizin tüm bireylerin sisteme dâhil edilebildiği, aile-eğitimci ve öğrenci 

birlikteliğine önem veren projenin en önemli özelliklerinden biri hiç kuşkusuz bu toprakların 

yetiştirdiği dünyaca ünlü virtüöz keman sanatçılarından birinin projesi olmasıdır.  

 

Dünya genelinde Royal Academy of Music, London School of Music benzeri okullar birçok 

ülkede sertifika programları gerçekleştirmektedirler. Bu programlara ülkemizden de çocuklar 

ve gençler katılmaktadır. Cihat Aşkın tarafından projelendirilen, yerel dinamikleri içinde 

barındıran ulusal ve evrensel müzik literatürünü hedefleyen CAKA projesi ülkemiz için 

önemli açığı kapatacak projelerden biri olarak görülmektedir.  Türk keman eğitimi ekolü 

oluşturma sürecinde önemli bir rol üstlendiği düşünülen proje bugün ülkemizde eğitim 

faaliyetlerine devam etmektedir (Yıldız ve Türkmen, 2014: 278). 

 

CAKA Felsefesi ve Genel Amaçları 

“Aşkın, CAKA‟ nın amaçlarını şu şekilde açıklamaktadır: Bu proje ile birlikte Türkiye‟de 

yeni bir müzik eğitim sistemi yaratma amacı güdülmektedir. Skolastik zihniyetten uzak, 

yaratıcı ve üretici, yerel kültür ve özelliklere sahip çıkarak saygı gösteren, öğrencinin 

yeteneğini geliştiren, yeteneği ölçüsünde çalışmalar yaparak bireysel olarak ilerleten, 

üniforma olarak biçilmiş kalıpların her bünyeye uymayacağını ifade ederek her yeteneğe 

saygı gösterilmesini savunan ve her yeteneğin kendine göre gelişeceğine inanan bir eğitim 

sistemidir” (Bali ve Yedig, 2002: 18-19; Akt. Görsev Kılıç, 2019: 18). 

 

CAKA keman eğitimi öğrencinin; anlama, anlatma, dinleme ve yaratıcılık gücünü 

geliştirmesi, Türk ve Batı müziği başta olmak üzere müzik türlerini tanıması,  müziğin dünya 

üzerinde ortak bir dil olduğunu bilmesi, bireysel, kültürel, toplumsal olarak gelişmesi, içinde 

yaşadığı toplumun kültürel yaşantısına katkıda bulunması, Türk ve Batı müziği başta olmak 

üzere çeşitli müzik türlerinden dağarcık oluşturması, zamanı kullanmayı öğrenmesi, bireysel 

ve grup çalışmalarına katılma alışkanlığı edinmesi, istekli olanların mesleki müzik eğitimine 

yönelmesi, ulusal ve uluslararası alanda kendisini, ailesini ve ülkesini temsil etmesi, aldıkları 

eğitim yoluyla birlik ve beraberlik bilinçlerinin gelişmesi, dayanışma, hoşgörü, sevgi, saygı, 

duyarlılık, vatanseverlik, barış, estetik, sorumluluk, statü, sabır, disiplin, dürüstlük, nezaket, 

motivasyon, başarı, işbirliği gibi değerlerin ve tutumların yanı sıra Atatürk ve Cumhuriyet 

kültür politikalarını özümseyebilmelerini amaç edinir. 

 

Aşkın‟a göre CAKA‟ nın temel felsefesi “Kemana başlamanın yaşı yoktur, tıpkı mutluluğu 

hissetmenin yaşının olmadığı gibi” dir.  

 

CAKA Ders İşleyişi  

CAKA Projesinde dersler kur sistemine göre işlenir. Bir kur üç aydır. Öğrenciler bireysel 

veya grup olarak derse girebilir. Her kurun 11. veya 12. haftası CAKA öğrencileri, ailelerine 

konser verir. Müzik teorisi, kulak ve solfej eğitimi derslerle birlikte yürütülür. Derse 

devamsızlık kabul edilmez. Geçerli bir neden varsa; mutlaka dersin telafisi yapılır, yoksa; 

öğrenci derse gelmiş sayılır ve telafisi yapılmaz. Aileler derse katılabilir. Hatta teşvik edilir. 

Yaş sınırı yoktur. Aile olarak (baba-çocuk, anne-çocuk…) ders alınabilir. 

 

CAKA Konserler 

Her üç ayda bir yapılan konserler “Dönem Sonu Konseri” olarak adlandırılır ve Mart-

Haziran-Eylül-Aralık aylarının son haftalarında yapılır. Öğrenci Mart-Haziran veya Eylül ayı 

konserlerinden en az bir tanesinde mutlaka piyano eşlikli eser çalmak zorundadır. Eserlerin 

piyano eşlikleri profesyonel korrepetitörler tarafından yapılmaktadır. Aralık ayı konseri 

“Yılsonu Konseri”dir. CAKA şubeleri kendi istekleri doğrultusunda (öğrenci sayıları göz 
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önünde bulundurularak) oda müziği veya orkestra olarak konser verebilir. Şubedeki öğrenci 

sayısına göre bireysel ders harici orkestra çalışmaları da yapılabilir. 

 

Yılda 1 defa “Gala Konseri” yapılır. Bu konser Cihat Aşkın ve Şube eğitmenlerinin ortak 

olarak belirlemiş olduğu herhangi bir şubenin ev sahipliğinde yapılır. 2 veya 3 gün 

konaklamalı olarak yapılan konsere her şubeden 3 öğrenci katılır. Her öğrenci belirlenen 

orkestra repertuarı dışında seviyesine uygun piyano eşlikli bir eser seslendirir. Belirlenen 

tarihlerde orkestra provalarının yanı sıra piyano eşlikli bireysel eserlerin provaları yapılır. 

Bireysel performanslar tamamlandıktan sonra tüm öğrenciler, Cihat Aşkın ve CAKA 

eğitimcilerinin de katılımıyla orkestra eserleri seslendirirler. 

 

CAKA Yaz ve Kış Okulları 

CAKA projesinde yıl içerisinde yaz ve kış okulları adı altında iki etkinlik düzenlenmektedir. 

Kış okulu genellikle ocak ayı sonu şubat ayı başında, Yaz okulları ise temmuz veya ağustos 

aylarında gerçekleşmektedir. Bu okullar amatör ya da profesyonel anlamda çalgı eğitimi alan, 

CAKA içinden ya da dışından tüm katılımcılara açıktır. yaz ve kış okullarında katılımcılar 

alanında uluslararası kariyer sahibi solist sanatçı ve eğitimcilerle çalışma imkanı bulmaktadır. 

CAKA yaz ve kış okulları, günümüze kadar ülke içinde ve dışında Ayvacık (2007), Sapanca 

(2008), Ordu (2008), İstanbul (2009), Beypazarı (2010), Bursa (2011, 2012 ve 2014), 

Hırvatistan (2012), Saraybosna (2013), Eskişehir (2013), İtalya (2015), Afyonkarahisar‟da 

(2016, 2017 ve 2018) ve Bursa‟da (2019 ve 2020) düzenlenmiştir. 

 

CAKA Tetrakortlar  

CAKA keman eğitiminin temelini tetrakortlar oluşturmaktadır. Bu yaklaşım CAKA‟ya özgü 

bir yaklaşımdır. Majör ve minör dizilere ilave olarak öğrencilere tetrakort (majör-minör-

kürdi-hicaz) dizileri ve bu dizilerden oluşan çeşitli egzersizler, etütler ve yerel ezgiler 

öğretilmektedir. Bu sayede öğrencilerin bu dizileri devinişsel, bilişsel ve duyuşsal açıdan 

kavramaları amaçlanmaktadır. CAKA, tetrakortların materyal olarak kullanılması bakımından 

birçok çalgı eğitimi modelinden farklıdır.  

 

CAKA Çalıştay  

2015‟den bu yana yılda bir defa düzenlenen çalıştaylar, sistemle ilgili her şeyin 

değerlendirildiği, eğitimsel ve yönetimsel kararların alındığı, bir sonraki yılın takviminin ve 

programının belirlendiği toplantılardır. Çalıştaylara Cihat Aşkın başta olmak üzere tüm 

CAKA şube başkanları ve eğitimcileri katılmaktadır. Eğitimciler tarafından çalıştay temasına 

uygun sunumlar hazırlanıp sunulmakta ve fikir paylaşımında bulunulmaktadır. I. CAKA 

Çalıştayı “CAKA Eğitim Sistemi Süreci” 17-18 Ekim 2015 tarihlerinde Afyonkarahisar 

CAKA şubesinde, II. CAKA Çalıştayı “CAKA Eğitim Süreci Fikir ve Paylaşımları” 25-27 

Kasım 2016 tarihlerinde Kayseri CAKA şubesinde, III. CAKA Çalıştayı “Çalgı Eğitiminde 

Ölçme Değerlendirme” 25-26 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Küçükçekmece CAKA 

şubesinde, IV. CAKA Çalıştayı ise 1-2 Aralık 2018‟de Bursa CAKA şubesi ev sahipliğinde 

düzenlenmiştir. 

 

Araştırmanın Metodolojisi 

Araştırmada CAKA yaz ve kış okullarının ulusal çalgı ve keman ekolü oluşturmasındaki yeri 

ve öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Araştırma yurt dışında sayıca çok olan fakat ülkemizde sınırlı sayıda yapıldığı tespit edilen 

yaz ve kış okullarının öneminin vurgulanması, ulusal çalgı-keman ekolü oluşturma 
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çalışmalarını destekleyeceği düşüncesi, yeni ve özgün araştırmalara kaynaklık edeceği 

düşüncesi ve daha önce bu tür bir çalışma yapılmamış olması bakımından önemlidir.  

Araştırma CAKA Projesi, Cihat Aşkın, Keman Eğitimi, CAKA yaz ve kış okulları, Cihat 

Aşkın ve projede yer alan keman eğitimcilerinin görüşleri ile sınırlıdır. 

 

YÖNTEM 

 

Araştırma, tarama modelini esas alan betimsel bir çalışmadır. “Betimleme araştırmaları, 

mevcut olayların daha önceki olaya ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar 

arasındaki etkileşimi açıklamayı hedef alır” (Kaptan, 1989). 

 

Veriler, Cihat Aşkın ve eğitimciler ile yapılan yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmıştır. 

Araştırmacılar tarafından Cihat Aşkın‟a 19, eğitimcilere ise 10 soru yöneltilmiştir. Elde edilen 

veriler nitel tekniklere göre çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma kapsamında CAKA 

Yaz / Kış Okullarında eğitim vermiş olan, ulaşılabilen ve araştırmaya gönüllü olan 10 

eğitimci ile yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Yapılandırılmış görüşmeyi Cebeci şöyle 

tanımlar: “Hâlihazır durumu en iyi yansıtacak bilgilere ulaşmak ve hangi görüşlere ne kadar 

kişinin katıldığını belirlemek amacıyla yapılan görüşme şeklidir” (2010: 105). 

 

BULGULAR 

 

Bu bölümde Cihat Aşkın ve CAKA Yaz / Kış Okullarında eğitimcilik yapmış olan 

eğitimcilerle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen veriler 

nitel çözümleme yöntemlerine göre çözümlenmiş ve yorumlanmıştır.  

 

Cihat Aşkın ile yapılan görüşme soruları ve Aşkın‟ın vermiş olduğu yanıtlar şu şekildedir:  

CAKA yaz ve kış okullarının amacı nedir? 

Bildiğimiz gibi CAKA yaz okulları 2007 yılından itibaren çalışmaya başladı. Her 

dönemde yurdumuzun farklı bir yerinde o yörenin çocuklarını yurdumuzun diğer çocukları ile 

bir araya getirerek gerek ulusal gerek uluslararası öğretmenlerle beraber bir atölye çalışması 

düzenledik. Daha sonra bu yaz okullarına kış okullarını ekledik. Bu okulların amacı sene 

içerisinde kendi öğretmenlerinden ders alan çocukların dönem dönem yani kış ve yaz 

dönemlerinde gerek ülkemizin gerek dünyanın önemli öğretmenlerinden görüşler alarak 

dersler alarak kendi çizgilerini geliştirmeleri tekniklerini cilalamaları ve bilgi görgü 

edinmeleridir. 

CAKA yaz ve kış okullarına kimler katılabilir? 

Dönem dönem CAKA yaz ve kış okullarında yaş tahdidi yapıldı. Genel anlamda 11,12 

yaşından itibaren çocuklarımız, 25,27 yaşına kadar gençlerimize açık bir geniş yaş aralığı ile 

çalışmalarımızı sürdürdük. Son yıllarda bu yaş aralıklarını gruplayarak farklı yaştaki 

çocuklara farklı öğretmenlerle yaklaştık. Ortalama olarak 11 ile 27 yaş arası genç 

arkadaşlarımızın ve çocuklarımızın katıldığını söyleyebiliriz. 

CAKA yaz ve kış okullarında hangi çalgıların eğitimi verilmektedir? 

İlk önce keman eğitimi ile başladığımız CAKA yaz ve kış okullarında viyola ve 

viyolonsel eğitimleri ile açılım yaptık. Daha sonra piyano eğitimine başladık. Son yıllarda 

flüt, obua gibi enstrümanları bir nebze dâhil ettik. Piyano önemli bir yer tuttu. Türk müziği 

alanında bazı enstrümanlarımızı dâhil etmemize rağmen bunlara başvuru olmadı. Genel 

ağırlık yaylı çalgılar üzerine yoğunlaşmaktadır. 

CAKA yaz ve kış okullarının içeriği nasıldır? 

yaz ve kış okullarımızda öncelikle gelen çocuklara ve ailelere bir oryantasyon bir 

tanıtım yapılır. Daha sonra çocukların bireysel olarak alacakları dersler ve toplu olarak 
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alacakları dersler olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Bireysel derslerde çocuklar sınıf atölye 

sistemi içerisinde kendi seçtikleri öğretmenler ile çalışmalar yaparlar. Bunun yanında oda 

müziği ve orkestra dersleri de mevcuttur. Fakat bunun yanı sıra çocukların hayatlarında 

rehberlik olarak faydalanabilecekleri bazı bilgilerde kendilerine öğretilir. Mesela kariyer 

alanında nasıl biyografi yazılır ya da nasıl davranılır? Sahne davranışı nasıl olmalıdır? 

Bunun yanı sıra spor gibi faaliyetler de yapılmaktadır. Bu okulların içeriğinde aynı zamanda 

çocuklarımızın çevre ile entegrasyonu açısından çevre gezileri veya yerel unsurlarla 

buluşmaları gibi bir takım içerikler mevcuttur. Aynı zamanda masterclass’lar bu içeriklerin 

önemli bir kısmını teşkil etmektedir ve her akşam konserler yapılır. Bu konserler zaman 

zaman fakülte üyeleri tarafından zaman zaman ise öğrenciler tarafından yapılır ama her 

öğrenci mutlaka bir kere konsere çıkar. En son gün bir gala konseri yapılır. Bu gala 

konserinden sonra öğrencilere sertifikaları dağıtılır. 

CAKA yaz ve kış okullarında ders dışı aktiviteler yer almakta mıdır? 

Dördüncü soruda bunu zaten cevaplamıştım. Ders dışı aktiviteler yer alır. Spor 

faaliyetleri, gezi faaliyetleri, kültürel unsurlarla buluşma faaliyetleri yer almaktadır. 

CAKA yaz ve kış okulları bugüne kadar nerelerde yapılmıştır? 

Hatırlayabildiğim kadarı ile söyleyeceğim. Ayvacık- Assos’ da başlandı 2007 yılında. 

Seferihisar’da yapıldı. Afyon’da yapıldı. Eskişehir’de yapıldı. Beypazarı’nda yapıldı. 

Sapanca’da yapıldı. Ordu’da iki defa yapıldı. İstanbul’da yapıldı. Bursa’da yapıldı. Sanırım 

bu kadar. Aynı zamanda altıncı soruya bir ek olarak, nerelerde yapılmıştır sorusuna ek 

olarak gönderme yapmak istiyorum. İtalya’da Diano Castello’da iki defa yaptık ve 

Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde bir kere de yurt dışı olmak üzere yaptık. 

CAKA yaz ve kış okulları hedefleriniz nelerdir? 

Mümkün olduğu kadar birçok öğrencimizi gerek Türkiye’den gerek uluslararası 

alanda öğrencilerimizi bu yaz ve kış okullarında buluşturmak. Dünyanın önemli eğitmenleri 

ile buluşturmak. Aynı zamanda Türk eğitmenlerle yabancı öğrencileri, yabancı eğitmenlerle 

Türk öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayarak bilgi görgü alışverişinde bulunmaktır. 

CAKA yaz ve kış okullarında eğitimciler nasıl seçilmektedir? 

Mümkün olduğu kadar bize bugüne kadar desteklemiş, yardım etmiş eğitmenlerimizi, 

öğretmenlerimizi davet etmeyi tekrar tekrar davet etmeyi arzu ediyoruz. Aynı zamanda bu 

öğretmenlerle çocuklarımız arasında bir bağ da oluşuyor. Ve çocuklarımız daha sonraki 

hayatlarında bu öğretmenleri tanıyarak o öğretmenlerle devamlı olarak da çalışmak 

istiyorlar. Bunun yanı sıra dünyada da öne çıkmış ve bizim CAKA sistemine destek olan 

yabancı öğretmenleri de buraya davet ediyoruz. 

CAKA yaz ve kış okullarında öne çıkan öğrenciler desteklenmekte midir? 

Tabii ki öğrencileri eğitim açısından her şekilde destekliyoruz ancak kendilerini biraz 

daha sivrilten öğrenciler CAKA yaz ve kış okulları dışında da bizlerle kendi kariyerlerinde 

teması sürdürüyorlar. Gerek CAKA eğitmenleri gerekse idarecileri o çocuklara rehberlik 

açısından yol göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak parasal anlamda biz bu 

öğrencileri desteklemiyoruz. Çünkü biz CAKA’ ya katılan bütün öğrencilerimizin eşit olarak 

önemli olduğuna inanıyoruz. Kimisinin yeteneği farklı olabilir, kimisinin farklı alanda öne 

çıkan becerileri olabilir. Ama biz bütün öğrencilerimize eşit davranmak ve onların da bu 

yaşadığımız kültürel çevreye, kültür zenginliğimize katkı da bulunduğuna inandığımız için her 

sene sonunda sertifika töreninden sonra bir burs töreni yapıyoruz. Burs töreninde üç, dört 

öğrenciye burs veriyoruz ama bu öğrencileri de kura ile seçiyoruz. 

CAKA yaz ve kış okullarında maddi olanaksızlıkları olan öğrencilerin eğitimi için 

nasıl stratejiler uygulanmaktadır? 

Mümkün olduğu kadar maddi olanaksızlıklara sahip olan öğrencilerin özel 

durumlarını bildiğimiz takdirde onlara yarım burs, çeyrek bur gibi burslar veriyoruz. Bazı 

öğrencilere de tam burs vererek onları desteklediğimiz zamanlar oluyor. 
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CAKA yaz ve kış okullarını evrensel seviyeye ulaştırmak amaçlarınız arasında yer 

almakta mıdır? 

Evrensel seviye demeyelim buna dünyaca tanınır bir seviyeye getirmek için tabii ki 

böyle bir amaçlarımız vardır. Fakat İtalya’da yaptığımız iki yaz okulu bir de Dubrovnik’ de 

yaptığımız bir kış okulu en son dört beş sene önceydi. Fakat Türk parasının değerinin düşmesi 

sonucunda artık yabancı ülkelerde bu okulları gerçekleştirme imkânımız biraz azaldı. Tabii ki 

bu sene yaptığımız online seviyede özellikle yabancı ülkelerden de eğitmenleri davet ettik. 

Tabii ki evrensel seviyeye ulaştırmak daha doğrusu dünya çapında bilinirliğe ulaştırmak 

amaçlarımızın en başlarında yer alıyor. 

CAKA yaz ve kış okulları yetenekli öğrencileri belirleme kriterleri nelerdir? 

CAKA’ ya belli bir seviyenin üzerinde olan bütün öğrenciler katılabilir. Tabii ki bu kış 

ve yaz okulları için geçerli. Öğrenciler kendi çaldıkları programı gönderirler. Biyografilerini 

gönderirler. Ve gerekirse öğrencilerden video ile seviye tespiti yapabiliriz. Bu anlamda 

öğrencilerin yeteneklerini tespit etmek yerine, onların geldiğinde farklı seviye gruplarına 

dâhil etmek bizim için çok daha anlamlı zira her öğrencinin kendine göre belli bir özelliği 

var. Bu seviyeleri birbirinden ayırarak, farklı seviyedeki çocukları bir araya getirerek onları 

farklı öğretmenlerle harmanlamak yolunu takip ediyoruz. 

CAKA yaz ve kış okullarının kalıcı olması için ileriye dönük planlarınız bulunmakta 

mıdır? 

Evet, bir müddet önce bu çalışmalara başladık. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar 

ülkemizin değişik şehirlerindeki üniversitelerimizin, konservatuvarlarımızın bünyesinde 

devam etti ama kendimize ait kalıcı bir yer tespiti için çalışmalara başlamıştık. Hepimizin 

malum olduğu üzere salgın süreci araya girdi. Bu süreç içerisinde bu çalışmaları ilerletmek 

mümkün değil. Ama bizim nihai hedefimiz kendimize ait bir kamp yerinin olması ve bunu için 

çalışarak elimizden geleni yapacağız. 

CAKA yaz ve kış okullarının eğitim süresi ne kadardır? 

Bu gibi okullar kısa süreli olmaktadırlar. Dünyada uygulanan yöntem ortalama bir 

haftadır. Çok daha kısa süreli yani dört beş gün süren bir takım Masterclass’lar yapılmakta. 

Fakat biz bunu birazcık daha yedi güne çıkarmaktayız. Sebebi’ de şu açıkçası, bu süreç 

içerisinde öğrencilerin gelmeleri, gitmeleri, çevreyi öğrenmeleri ve çalışmalara adapte 

olabilmeleri ve bu kısa süre içerisinde bir kamp sonucu alarak çalışmaların güzel bir gala 

konseri ile neticelenmesi için en azından bir haftaya ihtiyaç var. Dünya’da farklı uygulamalar 

da var. Yani on gün veya on beş gün yapılan çalışmalar var. Biz bu anlamda on günlük 

çalışmalar daha önceden yaptık. Bunlar tabii ki ülkemizdeki milli eğitim bakanlığımızın 

değişen tatil takvimlerine uydurulmak zorunda. Özellikle yaz ayları daha uzun Masterclass’ 

lar yapılmak için elverişli ama kış aylarında sömestr tatilinden dolayı okulların farklı sömestr 

takvimleri olduğu için biz ortaklaşa bir hafta olarak kış okullarını bir hafta içerisine 

sıkıştırıyoruz. Ama yaz okullarını on gün yapmışlığımız var. Dünya’da örnekleri on beş gün 

örnekler var. Yirmi bir gün veya bir aylık örnekler de var. Fakat bunlar birazcık daha yatılı 

ve kamp şeklinde yapılan çalışmalar. Bu anlamda kendi yerimiz olduğu zaman inşallah ileride 

uzun süreli çalışmaları çıkaracağız.  

CAKA yaz ve kış okullarının CAKA Projesinden farklı yönleri nelerdir? 

yaz ve kış okullarında sadece bir hafta süre ile yetişmiş öğrenci (genellikle yetişmiş 

öğrenci)  kabul ediyoruz. Ve bu öğrencilerin bizim CAKA sistemimizden gelmiş olmasına 

gerek yok. Ancak CAKA sisteminde bir öğrenciyi alarak çok daha uzun süreli çalışmalar 

yapıyoruz. Sadece yaz ve kış okulları içerisine bunları sıkıştırmıyoruz. Çok daha uzun süreli 

çalışmalar yaptırıyoruz. 

COVID-19 amaç ve hedeflerinizde değişikliklere yol açtı mı? 

Pek tabii ki daha önce de söylediğim gibi biz bu sene CAKA Filarmoni orkestrası 

olarak büyük bir kamp, şenlik ve festival düzenliyorduk. Çalışmalarımızı daha da uzun süreye 
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yayarak daha geniş bir katılımcı kitlesi ve biraz daha festival ve şenliğe dayalı bir amaca 

yöneliyorduk fakat malum salgın bunu engelledi. Biz bunun üzerine hemen zaten alt yapımız 

hazırdı, online sisteme hemen geçtik. Ve bu temmuz ayında hakikaten dünyada bu işi yapan 

öncülerden biri olduk. Çok büyük katılımlı otuz öğretmenin katıldığı çok büyük bir yaz okulu 

online üzerinden düzenledik. Hakikaten çok başarılı bir yaz okulu oldu. Katılan öğrenciler de 

bundan çok mutlu oldular. Dolayısıyla bizim teknolojik alt yapımızın geliştirilmesi anlamında 

oldukça önemli bir sebep olmuş oldu. Ama tabii ki uzun vadeli olarak bir şenlik, bir oda 

müziği, orkestra şenliği yapmamız maalesef mümkün olmadı. Bireysel anlamda çalışmalar 

çok iyi bir şekilde devam etmesine rağmen toplu anlamda gerek orkestra gerek oda müziği 

çalışmalarında maalesef istediğimiz kadar yani hiç verim alamadık tabii ki yapmadığımız 

için.  

En son Yaz Okulunuzu “online”  gerçekleştirdiniz. Olumlu ve olumsuz yönleri 

nelerdir? 

Olumlu yanları öğrenciler ve aileleri için çok daha hesaplı olması. Çünkü öğrenciler 

ve aileleri normal kış okullarına gelmek için bir seyahat parası, kalma parası, yemek parası 

gibi bir takım ücretleri ödüyorlardı fakat şimdi sadece ders ücretlerini hatta daha da düşük 

olmak üzere ödeyerek çok daha hesaplı bir duruma gelmiş oldu bütçeler, ekonomik açıdan 

daha karlı oldu. Ancak bu çalışmaları sergileme açısından maalesef istediğimiz bir konser 

ambiyansı ulaşamadığımız için bu çalışmaları istediğimiz gibi sergileyemedik. Oda müziği 

anlamında orkestra anlamında çalışmalar yapamadık. Bireysel olarak çok büyük katkısı 

olmasına rağmen toplu çalışmaları anlamında maalesef dezavantajları oldu. 

Türk çalgı ekolü ve okulu olma yolunda yaz ve kış okullarının işlevi sizce nedir? 

Bu anlamda uzun süreli çalışmalar gerektirdiği için bir ekol oluşturmada bu tip yaz ve kış 

okullarında böyle bir ekolün oluşum süreci Tabii ki uygun değildir. Bir ekol olabilmesi için 

geleneksel hale gelebilmesi için kalıcı hale gelebilmesi için on yıllar boyunca çalışılıp onların 

meyvelerinin verilmiş olması aynı anlamda sadece icracılar değil aynı anlamda bestecilerin 

yetişmesi ve bu bestecilerin de o tarza göre eser vermeleri beklenir. Tabii ki yaz ve kış 

okullarında bunun sadece küçük bir göstergesi yapılabilir yani var olanın sunumu 

gerçekleştirilir ama bir okul oluşturma konusunda bunun bir artı yanı çok büyük değildir. 

Tabii Amerika'da 1930'lardan 1940’lardan beri yapılan bu tip çalışmalar var ve bu tip 

çalışmalarda hakikaten dünyaca önemli öğretmenler çıkmış, bu çalışmaları 

gerçekleştirmişler, bunlar artık bir gelenek oluşturmuşlardır. Oluşturulan geleneğin de çok 

büyük bir faydası olmuştur gelecek nesiller için. Henüz Türkiye'de bunu söylemek için erken. 

Çünkü en uzun süreli devamlı olarak yapılan sadece 2 tane yaz okulu var bizden çok daha 

önceleri başlayan 1990'larda başlayan Filiz Ali'nin de bu Ayvalık'taki müzik kursu, o hala 

devam ediyor. Bizimki biraz daha geniş kapsamlı. Çok daha fazla öğrenci katılıyor. CAKA 

2007'den beri aralıksız olarak 13 yıl boyunca devam etti. Dolayısıyla bu ancak ömrümüz vefa 

ederse 20'li 30'lu yaşlara ulaşabilirsek ancak o zaman kalıcı etkileri olur kanaatindeyiz 

CAKA yaz ve kış okullarında solfej eğitimi verilmekte midir? 

Hayır, CAKA yaz ve kış okullarında solfej eğitimi yapmıyoruz çünkü bizim alanımız 

teori alanı değil, bizim alanımız icracılık alanı. Dolayısıyla kendi alanımızda bu çalışmaları 

gerçekten iyi bir şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Ama teorik anlamda dünyada var 

olan birtakım yaz okulları var. (özellikle bestecilik anlamında var olan okullar var) Bu salgın 

sürecinden sonra bu gibi çalışmalara da el atmak niyetindeyiz. 

CAKA yaz ve kış okullarında eğitim vermiş olan eğitimcilerle yapılan görüşmeler 

sonucu elde edilen veriler şu şekildedir: 

Size göre CAKA yaz ve kış okullarının amacı nedir? 

1. Eğitimci: Düzenleyenlerden olmadığım için neyin amaçladığını bilemiyorum. Ama bence 

amaç öğrencilere, farklı bir ortamda, farklı öğretmen ve öğrencilerle, belli bir süre içinde 

yoğun bir eğitim deneyimi yaşatmak.  
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2. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okullarının amacı, ülke genelinde amatör ya da mesleki olarak 

çalgı eğitimi alan çocuk, genç ve yetişkin bireylerin, seçkin sanatçılar ve eğitimcilerle 

buluşturularak çalgısına yönelik aktif deneyimler kazandıkları ortamlar oluşturmaktadır. 

3. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okullarının hedefi Türkiye’deki farklı bölgelerdeki tüm keman 

çalan kişilere (sadece profesyonel anlamda çalanlar değil ayrıca sadece keman çalanlar da 

değil) ulaşmak ve birbirleri bağlantı kurmalarını sağlamak farklı bakış açıları kazandırmak 

profesyonel kişilerle çalıştırarak işlerinde ilerlemelerini sağlamaktır. 

4. Eğitimci: Öğrencilerin keman eğitimi sürecindeki gelişimlerinin CAKA eğitmenleri 

tarafından takibini sağlamak  bence en temel amaç. 

5. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okullarına katılmak öğrencilerin farklı hocalarla çalışma imkânı 

bulmalarını sağlar. Bu yolla öğrenciler keman tekniklerini ve müzikal farkındalıklarını 

geliştirirler. Masterclasslara katılmak yeni keman repertuvarını öğrenmelerini de sağlar. 

Burada edinilen dostluklar da ileriki yıllarda geliştirilebilecek paylaşımlar için de oldukça 

kıymetlidir. 

6. Eğitimci: Öncelikle çocukların bakış açılarını, sosyal çevrelerini, yaratıcılıklarını 

geliştirerek dinlemeyi, gözlemlemeyi, yeri geldiğinde taklit ederek daha sonra kendi fikrini 

oluşturmalarını amaçlar. CAKA’nın yaz ve kış dönemlerinde düzenlenmesi, çocukların tatil 

dönemini verimli ve çalışarak geçirmeleri açısından önemlidir.   

7. Eğitimci: yaz ve kış okullarının amacı müzik eğitimi alan, profesyonel müzisyen olmayı 

amaçlayan öğrenciler ve amatör olarak enstrüman eğitimi alanlara eğitim aldıkları kurumlar 

dışından farklı öğretmenler ile çalışma imkanı sunarak gelişimlerine katkıda bulunmaktır. 

8. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okullarının amacı yurt içinde ve yurt dışında bulunan pek çok 

öğrenciyi, alanında başarılı ve öğretmenlik kariyeri de bulunan aynı zamanda pek çok 

kemancı ve farklı müzisyenlerle bir araya getirmek. Öğrencilerin sanatçı ve eğitimcilerle 

gerek sanat gerek müzik gerek bir takım yaşam bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmasını ve 

beraber deneyimleyebilmelerini sağlamak. Bunların yanı sıra öğrencilerin bir arada 

konakladıkları yerlerde birbirleriyle tanışarak tüm müzisyenler arasında güzel bir ağ 

oluşturmaktır. 

9. Eğitimci: Türkiye’nin ve hatta dünyanın farklı yerlerinden hocaları ve öğrencileri bir araya 

getirip, usta ile çırağı buluşturmak denebilir. 

10. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okulları her yaştan ve her cinsiyetten çocuk için tartışmasız 

faydalıdır. Öğrencilerin müzikal becerilerini geliştirmek en önemli hedeftir.  Öğrenciler kolay 

ulaşamayacakları başarılı eğitimcilere CAKA yaz ve kış okulları yoluyla kolayca 

ulaşabilirler. yaz ve kış okullarının amacı, sadece çocuğun eğlenmesi ve heyecanlı tecrübeler 

yaşaması değil; aynı zamanda sosyal, duygusal ve müzikal gelişimlerine katkıda bulunmaktır. 

Çocuklar aynı ortamda yaşayarak birbirlerine destek olarak arkadaşlık kavramının önemini 

daha iyi anlamaktadır.  Böylece sorumluluk duygusu kazanan çocukların özgüveni de 

artmaktadır. Becerilerini fark eden çocuklar, kariyerlerine yönelik planlar yapmakta başarılı 

olmaktadır. Ayrıca yaz ve kış okulları, çocuğunuzun liderlik, özgüven ve yaratıcılıklarını 

geliştirmek, grup içerisinde iletişimi ve ekip çalışmasını güçlendirmek için hazırlanmaktadır. 

"Çocuklarımıza iyi bir dünya bırakamıyorsak, dünyamıza iyi çocuklar bırakalım." ana 

hedeftir. 

CAKA yaz ve kış okullarının içeriği nasıldır? 

1. Eğitimci: Benim katıldığım geçen yılki yaz okuluydu. Bireysel grup çalışmalarının yanında 

sabah sporu, geziler, yüzme ve çeşitli sosyal etkinlikler vardı. 

2. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okullarının içeriği temel olarak;  bireysel dersler, toplu dersler 

ve masterclass çalışmaları, oda müziği ya da oda orkestrası çalışmaları ve konserlerden 

oluşmaktadır. CAKA yaz ve kış okullarında başta keman ve viyola olmak üzere, viyolonsel, 

piyano çalgılarının eğitimleri verilmektedir. 
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3. Eğitimci: Bu kursların içeriği oldukça yoğun bir kamp niteliğindedir. Sürekli dersler bunun 

yanı sıra müzikle ilgili sohbetler ve birlikte geçirilen birbirinden etkileşilen bir ortam 

halindedir. 

4. Eğitimci: İçerik temelde; her öğrencinin bireysel  seviyesine göre yapılan birebir eğitim 

çalışmaları, öğrencilerin gruplarla katıldığı beli konular üzerine düzenlenen masterclass 

çalışmaları ve toplu müzik yapma etkinliklerinden oluşmaktadır. 

5. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okulları bireysel dersler, masterclasslar ve konserlerden oluşur. 

6. Eğitimci: Öğrenci, farklı eğitmenlerle çalışarak her birinden teknik ve müzikal anlamda 

değişik fikirler alır ve farklı düşünmeyi öğrenir. Birlikte hareket ederek ve ortak bir iş 

yaparak nasıl daha iyiye ulaşılır sorusuna birlikte yanıt ararlar. 

7. Eğitimci: İçerik sürekli güncellenmekte her defasında farklı yöntemlerle çalışmalar 

zenginleştirilmektedir. Katılımcılar; çalışmak istedikleri eserleri farklı hocalara 

dinletebilmekte sonrasında da konserlerde yer almaktadırlar. 

8. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okullarının içeriği katılımcıların her gün farklı hoca veya bazen 

aynı hoca ile birkaç gün farklı anlatımlar, farklı teknikler ve bilgileri paylaşmaktır. 

9. Eğitimci: Farklı yaş ve seviyelerden öğrenciler 5-6 kişilik gruplara ayrılır. Her bir grup 

her gün farklı bir eğitmenle öple yemeği saatine kadar sınıf dersleri yapar, öğleden sonra 

masterclass çalışmalarına, yarışmalara, seminer ve söyleşilere katılır, öğle ve akşam 

konserlerde sahneye çıkar, oda müziği - orkestra çalışmaları yapar ve nihayetinde final 

konserinde ustaları ile aynı sahneyi paylaşır. 

10. Eğitimci: Genelde kemanla ilgilidir. Keman eğitimi dışında bazen başka çalgılar da 

olabiliyor. Keman yapımı ve korunması da kapsama alanındadır.  

CAKA yaz ve kış okullarında ders dışı aktiviteler yer almakta mıdır? 

1. Eğitimci: Evet, bir önceki soruda belirttim. 

2. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okullarında ders dışı aktivitelere de yer verilmektedir. 

Öncesinde yapılmış olan okullarda, spor aktiviteleri, yoga, yüzme, voleybol, resim yapma, 

tiyatro söyleşileri, serbest zamanda sosyalleşme gibi aktiviteler yer almıştır. Ayrıca öğrenci 

velilerinin de aktif olarak katıldığı bazı etkinliklerde düzenlenmiştir. 

3. Eğitimci: Evet yer almaktadır. 

4. Eğitimci: Kültürel geziler, eğitmen konserleri, film ve belgesel gösterimleri, farklı 

disiplinlerden sanatçıların da yer aldığı söyleşiler, atölye çalışmaları (çalgı bakım vb.) 

5. Eğitimci: masterclass ve konserler gerçekleştirilir. 

6. Eğitimci: Benim yer aldığım dönemlerde CAKA’da derslerin yanı sıra öğrenci ve 

eğitmenlerin konserleri yer alıyordu. Son dönemlerde derslerin dışında farklı aktivitelerin de 

olduğunu biliyorum. 

7. Eğitimci: Evet, zaman zaman farklı konularda uzman kişiler davet edilerek katılımcıların 

müzik dışındaki gelişimleri de desteklenmektedir. 

8. Eğitimci: Caka yaz ve kış okullarında ders dışı aktivitelerden yararlanılmaktadır. 

Bunlardan bazıları bedenle ilgili bir takım çalışmalar, bazıları yaşam koçları tarafından 

yapılan öneriler, bazen de müzik ya da bilgi bazlı küçük yarışmalardır.  Bunlar dışında 

konserler vazgeçilmez aktivitelerdir.  

9. Eğitimci: Doğa ve müze gezileri, kişisel gelişim seminerleri, çalgı yapım seminerleri, yoga, 

kil atölyesi gibi kendi sanatı dışında aktiviteler yer almaktadır. 

10. Eğitimci: Keman yapımı, bakımı ve onarımı dışında spor aktiviteleri ve resim aktiviteleri 

ve nefes çalışmaları gibi aktiviteler de yer almaktadır  

CAKA yaz ve kış okulları hedefleriniz nelerdir? 

1. Eğitimci: Benim hedefim yeni öğrenciler tanımak, onlara belki kendi öğretmenlerinden 

öğrenmedikleri yeni şeyler öğretmek, fikirler vermek idi. Ayrıca daha önce tanımadığım 

öğretmen arkadaşlarla daha yakın ilişkiler kurmaktı.  

2. Eğitimci: - 
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3. Eğitimci: Ben bir eğitmen olarak çocuklara yeni bilgiler farklı bakış açıları göstermeye 

çalışıyorum. Aynı zamanda birbirlerinden etkilenerek daha fazla sahnede yer almalarını 

sağlamaya çalışıyoruz. 

4. Eğitimci: Öğrencilerde  farklı eğitmen etkileşimleri ile performans ve kültür boyutunda 

gelişimi desteklemek, kış veya yaz okulu süresince  katılımcılar arası  müzikal ve kültürel 

paylaşımların gerçekleşmesini sağlamak 

5. Eğitimci: Öğrencilerin gelişimlerinin sağlanması ve motivasyon arttırılması 

6. Eğitimci: Hedef, ülke çapında bu kurslara katılan öğrencilerin ve hocaların birbirlerinden 

haberdar olması, seviyelerini anlamaları ve ortak etkinliklerde yer alarak kültürel ve sanatsal 

paylaşımlarda bulunmalarıdır.  

7. Eğitimci: Farklı seviyelerdeki katılımcılara faydalı olabilmek. 

8. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okullarının hedefleri öğrencilerin bir sonra kaydettikleri 

ilerlemeyi görmek, yeni katılanların duyduğu heyecan ve mutluluğu yaşamaktır.  

9. Eğitimci: Farklı hoca ve ekolleri görme imkânı olmayan sanatçı adaylarının ufkunu 

genişletmek, farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamak, sahne ve müzikal tecrübelerini 

artırmak, ileride meslektaş olacağı diğer öğrencilerle iletişim ve etkileşimlerini sağlamak gibi 

daha pek çok amaç sayılabilir. 

10. Eğitimci: Dünyaya sağlıklı doğru, düzgün, aydın çocuklar yetiştirmek birinci 

hedefimizdir. Müzik ve keman yoluyla aydınlık çocuklar yetiştirmek, daha çok çocuğa 

ulaşmak için yaz ve kış okulları harika bir araçtır. 

CAKA yaz ve kış okullarında öne çıkan öğrenciler desteklenmekte midir? 

1. Eğitimci: Evet, buna yakinen tanık oldum. Her öğrencinin düzeyine, yaşına, karakterine 

uygun dersler veriliyordu.  

2. Eğitimci: - 

3. Eğitimci: Öne çıkan öğrenciler konser ve burs benzeri şeylerle destekleniyor. 

4. Eğitimci: Eğitim sürecinde öne çıkan öğrenciler, eğitmenler tarafından eğitim hayatlarının 

doğru planlanması, burs, misafir öğrenci gibi konularda desteklenmektedirler. 

5. Eğitimci: Evet. İyi öğrenciler takip edilmektedir ileriki yıllarda tekrar CAKA yaz ve kış 

okullarına katılmaları sağlanarak gelişimleri de takip edilmektedir 

6. Eğitimci: CAKA’nın kuruluşundan bugüne Türkiye’nin farklı illerinden pek çok yetenekli ve 

başarılı öğrenci keşfedilmiş, ortaya çıkarılmıştır. Bu öğrenciler her anlamda 

desteklenmelidir.  

7. Eğitimci: Evet. 

8. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okullarında öne çıkan öğrenciler her zaman desteklenmektedir. 

Sadece Cihat Aşkın tarafından değil bunun dışında her yıl değişen, tanıdık eğitimcilerden 

oluşan ve bu eğitimcilerin çocukları destekleyerek ve gerektiğinde hem öğrencilere hem 

ailelere yol göstererek bir takım yardımlarda bulunulmaktadır.  

9. Eğitimci: CAKA’da sadece öne çıkan öğrenciler değil, öne çıkmayı farklı sebeplerle 

başaramayan öğrenciler de desteklenmektedir. Müziğin bir yarıştan ibaret olmadığı 

görüşüyle her çocuğun başarabileceğine inanılmaktadır.  

10. Eğitimci: Kesinlikle desteklenirler ve uygun okullara yönlendirilirler. Gereken çocuklara 

burs desteği sağlanır.  

CAKA yaz ve kış okullarında maddi imkânı olamayan öğrencilerin eğitimi için nasıl 

bir strateji uygulanmaktadır? 

1. Eğitimci: Bildiğim bir konu değil, ama birkaç öğrencinin belli ölçüde burslu sayıldığını 

duymuştum. 

2. Eğitimci: - 

3. Eğitimci: Bu soruyu CAKA’yı oluşturan kişilerin cevaplaması gerekir. 

4. Eğitimci: Bu konuda bir bilgim yok 

5. Eğitimci: Bu konuda bilgim yok 
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6. Eğitimci: Bu konuda bilgim yok 

7. Eğitimci: Maddi imkânları uygun olmayan yetenekli ve başarılı öğrenciler için burs 

imkânları sağlanabilmektedir 

8. Eğitimci: Maddi imkanı olmayan öğrencilerle ilgili uygulanan stratejiyi çok derinden 

bilmemekle beraber katıldığım bazı CAKA yaz ve kış okulu etkinliklerinde öğrencilerin burs 

aldığı, bunun yanı sıra bazen de sponsor olan firmalar tarafından öğrencilerden birine 

çekilişle yaz veya kış okulu için burs verildiğini bilmekteyim. 

9. Eğitimci: Maddi imkânı olmayan öğrencileri kontenjan dâhilinde tam ya da yarım burs 

vererek aramıza kabul etmekteyiz. 

10. Eğitimci: CAKA okullarında pek çok maddi imkânı olmayan çocuk ücretsiz olarak eğitim 

almaktadır. 

CAKA yaz ve kış okullarına öğrencilerinizi yönlendiriyor musunuz? Cevabınız evet 

ise katılan öğrencileriniz için okulun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? 

1. Eğitimci: Benim öğrencilerimden gerek benim gittiğim yaz kampına gerekse diğer CAKA 

yaz ve kış okullarına katılan olmadı.  

2. Eğitimci: - 

3. Eğitimci: Kendi öğrencilerimi sürekli olarak bu okullara yönlendiriyorum. Çünkü farklı ve 

iyi hocalarla çalışmaları benim için çok önemli. Cihat Aşkın’ın bu konuda çok iyi bir vizyona 

sahip olduğunu düşünüyorum. Çocuklara farklı bakış açıları gösterebiliyor. Sadece keman 

çalma ile değil, çalışma teknikleri, hayata bakış açısı, dünyanın herhangi bir yeri ile ilgili 

fikir verip çocukları çok farklı yönlendirebiliyor. Bu yüzden öğrencilerimi bu okullara 

yönlendiriyorum. Güzel ve iyi hocalar davet ediliyor bu yüzden yönlendiriyorum. Çocuklarda 

da bunun olumlu etkilerini görüyorum. Yoğun geçen bir süreç olduğunu daha önce de 

belirtmiştim. Bu kamp döneminde kesinlikle boş zaman geçirmiyorlar. Birbirlerini çok daha 

iyi tanıyorlar. Tüm müzikseverler ve yaş grupları arasında çok büyük bir bağlantı oluyor. Ve 

bu bizim mesleğimizde çok önemlidir. Burada herkes kamp halinde çalışarak zaman geçirdiği 

için daha saygın bir ilişkileri oluyor. Birbirleri ile rekabet halinde olanlar dahi bunu güzel 

bir rekabete dönüştürebiliyorlar. Tabii ki sadece Türkiye içinden değil yurtdışından da 

öğrenciler geliyor CAKA okullarına. Birbirlerini görerek kim ne seviyede ne çalıyor dünya da 

hangi eserler var bunları bilme ve tanıma imkânı kazanıyorlar. Kendi sorumluluklarını daha 

iyi biliyorlar. Olumsuz bir yönü olduğunu düşünmüyorum. 

4. Eğitimci: Evet şu ana kadar tüm bildiğim tüm yaz ve kış okullarına öğrencilerimi 

yönlendirdim. Katılan öğrencilerim performans, çalışma, dinleme, araştırma, müzik kültürü 

gibi birçok yönde bilinçlenerek eğitimlerden faydalandılar. Bu bilinç sene içinde de devam 

etti ve derslerimize olumlu yansıdı. Amatör olarak keman çalmayı planlayan öğrencilerimin 

birkaçı profesyonel anlamda eğitimine devam etmeye karar verdi. 

5. Eğitimci: Evet. Öğrencilerin keman çalışma motivasyonlarının arttığını gözlemliyorum. 

Ayni zamanda yeni duydukları eserleri çalmak için hevesleniyorlar bu da gelişimlerini olumlu 

etkiliyor. Olumsuz bir geri donuş hiç almadım. 

6. Eğitimci: CAKA’nın düzenlediği yaz ve kış okullarına neredeyse her yıl öğrencilerim aktif 

olarak katılıyor. Hiçbir olumsuz yönü olmamasının yanı sıra, amatör ve profesyonel tüm 

kemancılar için büyük yarar ve motivasyon sağladığını düşünüyorum.  

7. Eğitimci: Evet yönlendiriyorum. Olumsuz bir dönüt almadım. Farklı hocalar ile çalışılması 

ve okul ortamı dışında yapılan çalışmaların öğrencilerime farklı bakış açıları kazandırdığını 

ve özgüven açısından faydalarını görüyorum. 

8. Eğitimci: Kesinlikle yönlendiriyorum.  Benim açımdan öğrencilerimin geliştiğini görmek 

benim için mutluluk verici oluyor çünkü sınıfça daha çok kenetlendiklerini hissediyorum. 

Öğrencilerin sosyal iletişimlerinin kuvvetlenmesi,  müzisyenleri dinlerken değerlendirme 

yapmaları, örnek bir eğitimcinin nasıl olması gerektiğini görmeleridir. Olumsuz tek yanı 

çocuklar açısından bitecek olması. 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



9. Eğitimci: Öğrencilerimi yönlendiriyorum. Her seferinde büyük gelişim sağlıyorlar. Örnek 

olarak 4 senedir keman çalan bir öğrencim 2 senedir bütün CAKA yaz-kış okullarına 

katılıyor. Sağladığı motivasyonla Türkiye‟de önde gelen konservatuvarlardan ikisinin lisans 

giriş sınavını yüksek başarı ile kazandı. Bunda CAKA‟nın sağladığı yukarıda bahsettiğim 

bakış açısı ve motivasyonun çok büyük etkisi olmuştur.  

10. Eğitimci: Evet yaz ve kış okullarının ücreti öğrencilerime pahalı gelmektedir. 

CAKA yaz ve kış okullarının “online”  gerçekleşmesi hakkındaki düşünceleriniz 

nelerdir? (Olumlu ve olumsuz yönleri) 

1. Eğitimci: Genel olarak “online” eğitimin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Son aylarda 

yaşadığımız salgın nedeniyle de bu bir zorunluluk haline gelecek gibi görünüyor. O nedenle 

online müzik öğretiminin yaygınlaşmasından yanayım. Ancak yaz ve kış okullarının mümkün 

olduğu ölçüde yüz yüze yapılması daha yararlı olur. Çünkü bu etkinliklerde öğrenci 

öğretmenle ikili ilişkinin yanında sosyal bir etkileşim deneyimi yaşıyor. Bu deneyim 

öğrencinin gerek müzikal gerekse kişisel gelişimi açısından yararlı buluyorum. Yine de pratik 

sorunlar nedeniyle yapılamaması söz konusu olursa hiç değilse online yapmak hiç 

yapmamaktan iyidir. 

2. Eğitimci: - 

3. Eğitimci: Online kurs şu dönemde kimse evden çıkamazken çok faydalı oldu. Dünya’nın bir 

ucundaki bir hocayla çalışma fırsatı yakaladılar. Çok kıymetli isimlerle çalıştılar. Yine 

çocukları dinç tutan, öğreten, birbirleri arasında bağ kurdurtan çok pozitif baktığım bir kurs 

oldu. Online kursların olumsuz yönleri ise dersleri bitirdikten sonra her zaman bilgisayar 

başında olmadılar ya da olamadılar. Birlikte düzenlenen aktiviteler olamadığı için bu konuda 

biraz daha düşünülebilir. 

4. Eğitimci: Şu an dünyada yaşadığımız durumda online eğitim tek seçenek gibi gözüküyor. 

Ben her iki platformda da eğitime katıldım. CAKA bünyesinde birebir ders de yaptım online 

ders de. Yukarıda saydığım birçok etkileşim açısından çok eksik olması ile beraber, sadece 

performans takibi ve gelişimin desteklenmesi konularında kullanılabilir bir yöntem. 

5. Eğitimci: Kesinlikle gerçekleşmesinin olumlu ve yararlı olacağını düşünüyorum. Online 

akademinin öğrencilerin motivasyonlarını arttıracağına ve teknik ve müzikal farkındalık 

kazanmalarını sağlayacağına inanıyorum. Olumsuz bir yönü olacağını dusunmuyorum. 

6. Eğitimci: Tüm dünyada yaşanan Pandemi dolayısıyla ne yazık ki masterclasslar da 

olumsuz etkilendi. Dolayısıyla bu tür etkinlikler online olarak devam ediyor. Dijital ortamda 

seslerin tam olarak sağlıklı aktarılamaması ve internet ile ilgili yaşanan kesintiler çalışmaları 

olumsuz etkilemekte, dokunarak kaslara müdahale edilmesi zorlaşmaktadır. Online 

çalışmaların olumlu yönleri ise, dijital ortamda bulunduğunuz noktadan her yere kolaylıkla 

ulaşılır olmasıdır. 

7. Eğitimci: Çok yeni bir uygulama olduğu için değerlendirme yapamıyorum. 

8. Eğitimci: Bu yıl online gerçekleştirilen CAKA yaz okulunun çok faydalı olduğunu 

düşünüyorum.    pandeminin neredeyse 5. ayında olduğumuz bu zamanlarda hepimiz birlikte 

bir şeyler paylaşmaya ve yaratmaya ihtiyaç duymaktayız. Bu süreçte online eğitim dahilinde 

masterclasslar ve dünyanın farklı yerlerindeki eğitimci ve sanatçılara kolaylıkla ulaşma 

imkanı bulduk.    

9. Eğitimci: Çevrimiçi yaz okulu ilk defa tecrübe ettiğimiz bir etkinlik oldu. Hatta daha önce 

gerçekleşmiş bir örneği dünyada görülmedi sanırım. Öğrencilerin evlerinin konforunda hiç 

bir ek masraf yapmadan dünyanın öbür ucundaki hocalarla ders yapabilmeleri önemli bir 

lüks idi. Dersleri ve masterclassları tekrar tekrar izleyebilme olanakları ise ders verimliliğini 

önemli ölçüde arttırmıştır.  

10. Eğitimci: Kesinlikle yüz yüze eğitim daha makuldür lakin pandemi vs. gibi durumlarda 

online eğitim tercih edilebilir. 
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Türk çalgı ekolü olma yolunda yaz ve kış okullarının işlevi sizce nedir? 

1. Eğitimci: CAKA’nın bugünkü konumunda, yani tümüyle Batı ağırlıklı bir eğitim sürecinde 

bu konuya eğilinebileceğini sanmıyorum. İlerde CAKA olarak yerli çalgı ekolü geliştirme 

doğrultusuna da yönelinirse yaz ve kış okullarında da bu yönde bir çalışma yapılabilir. 

2. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okulları Türk Keman Okuluna katkı sağlama yönünde, uzun 

yıllardır düzenli olarak gerçekleşen etkinlikler olarak sürdürülebilirliğini kanıtlamış 

ülkemizdeki birkaç eğitim etkinliğinden biri olarak, ülkenin dört bir yanından gelen genç 

sanatçı adaylarını bir platformda bir araya getirerek ve alanda önemli sanatçılar ve 

eğitimcilerle bir araya gelmelerini sağlayarak, ayrıca gelecek vadeden birçok gence kariyer 

fırsatları sunarak yönlendirmesi bakımından ülkemiz çalgı eğitimi adına önemli bir boşluğu 

doldurmaktadır.  

3. Eğitimci: Türk çalgı ekolünü oluşturmaya direkt katkı sağlıyor mu bundan emin değilim. 

Şöyle bir katkı sağladığını düşünmekteyim; dünyadaki genel geçer ekolleri, kuralları çalgı 

nasıl tutulur ya da bir eser gelişi güzel seslendirilmemeli gibi çok temel şeylerden haberdar 

oluyorlar. Eğitim esnasında bazen bu konular konuşulmayabiliyor. Bu yüzden dünyanın genel 

geçer kuralları hakkında fikir sahibi olmak ve Türkiye’den böyle kemancıların yetişmesine 

olanak sağlamak bu ekolün oluşumda rol oynuyor diyebiliriz. 

4. Eğitimci: Bu konuda geçmişte yaz ve kış okullarına katılıp burada edindikleri tecrübeler, 

kazanımlar, öğretmen yönlendirmeleri ile farklı birçok ülkede ülkemizi temsil eden genç 

sanatçılarımız en güzel örnek bence. Cihat Aşkın öğretmenimizin müzikal ve eğitim anlayışı 

bağlamında CAKA eğitmenleri ve yine  misafir Türk eğitmenler yaz ve kış okullarında doğal 

olarak ulusal çalgı ekolümüzün gelişmesi yolunda ilerlemektedirler 

5. Eğitimci: Oldukça önemli. Türk kemancıların ve keman hocalarının ders vermesi, Türk 

bestecilerin eserlerinin seslendirilmesi, Türkiye’nin farklı noktalarında bu çalışmaların 

yapılması ve Türk öğrencilerin katılması gelişime katkı sağlayacaktır. 

6. Eğitimci: Bu konuda bilgim yok 

7. Eğitimci: Ülkenin çok farklı yerlerinde benzer düşünceleri ve benzer idealleri paylaşan bir 

grup yaratarak çalgı ekolü oluşum süreci başlattığını düşünüyorum. 

8. Eğitimci: CAKA yaz ve kış okullarına katılan öğrencilerin seviyeleri ve yaptıkları 

çalışmalar dikkat çekmektedir.  CAKA, genç sanatçıları ve tecrübeli müzisyenleri aynı çatı 

altında barındırıyor, birbiri ile tanıştırıyor, sosyal bir ağ kuruyor ve bu şekilde destekleyerek 

katılımcıların sadece enstruman yönünden değil aynı zamanda sanatsal olarak da 

gelişimlerine katkı sağlıyor çünkü bu şekilde ülkenin neresinde olursa olsun her bir öğrenci 

eksiksiz ve eşit şartlarda eğitim almış oluyor.   

9. Eğitimci: Yurt dışında eğitimine ve hatta kariyerine devam eden çocukların (özellikle yaylı 

çalanlar)  neredeyse tamamı bu oluşumun içinde yer almıştır. CAKA yaz ve kış okulları bu 

gençlerin dünyaya açılabilmelerinde önemli bir itici güç olagelmiştir. Her ne kadar yöntem 

olarak tek bir ekol çatısı altında toplanmasalar da, ileride Türk keman ekolünü geliştirecek 

çocukların hepsi bu tezgahtan geçmiştir.  

10. Eğitimci: CAKA öğrencileri dışında öğrencilere ulaşmak, keşfetmek için yaz ve kış 

okulları iyi bir yöntemdir. 

CAKA yaz ve kış okullarının sürdürülebilir olması için önerileriniz nelerdir? 

1. Eğitimci: Bu konuya çok kafa yormuş değilim. CAKA’nın kendi kurumsallaşmasıyla 

yakından ilgili bir konu. yaz ve kış okullarının organizasyonu ve mali yanları oldukça 

karmaşık ve uzmanlık ve tecrübe gerektiren işler.  

2. Eğitimci: - 

3. Eğitimci: Bu soruyu CAKA’yı oluşturan kişilerin cevaplaması gerekir. Şu anda 

sürdürülebilir olarak devam ediyor umarım böyle de devam eder. 

4. Eğitimci: Şimdiye kadar olduğu gibi olabildiğince eğitmen çeşitliliği bence çok önemli. 

Ayrıca başvurularda yapılan seviyelendirme güzel bir değişiklik oldu. Yine başvuruda 
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katılımcılara ilgi alanlarına göre sunulan  atölye seçme imkânı çok hoş. Eğlenceli yarışmalar 

bu sene harika bir renk kattı. Aynen böyle gelişerek devam edildiği sürece, her zaman en iyisi 

ve tercih edileni yine CAKA olacaktır. 

5. Eğitimci: Şu ana kadar yapılan çalışmaların devam etmesi sürdürülebilir olduğunu 

göstermektedir. Çalışmaların ayni şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyorum. 

6. Eğitimci: Her yıl, tamamı olmasa da farklı eğitmenlerin yer alması, kurs ortamının fiziksel 

koşulları(yemek, konaklama, çalışma mekânları), ders saatlerinin düzenli ve eşit bir şekilde 

ayarlanması, çocukların sahneye çıkma imkânı ve kendilerini rahat ifade edebilecek bir 

ortamın olması öğrencinin CAKA’yı talep etmesi açısından çok önemlidir. Öğrenci için kurs 

ne kadar verimli geçerse, sonraki yıllarda da gelmeye devam edecektir. Dolayısıyla talep 

arttıkça sürdürülebilir olması daha olası hale gelir. 

7. Eğitimci: Bu tür çalışmaların sürdürülebilir olması ancak bu işi yapacak gönüllü bir 

öğretmen grubu ve zaman zaman da olsa maddi manada destekleyebilecek sponsorlar ile 

mümkün olabilir. Geniş bir alana yayılmış öğretmenlerden söz edebilsek de sponsorluk 

anlamında ülkemizde sanatın çok da parlak bir durumda olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla 

sponsor olabilecek kurumlar veya kişiler sayesinde CAKA Okullarının sürdürülebilirliğinin 

artacağını düşünüyorum. 

8. Eğitimci: Velilerin proje hakkında bilgilendirilmesi daha fazla fikir sahibi olmalarının 

sağlaması, çocuklarına nasıl daha fazla destek olabileceklerinin anlatılması ve ailelerin 

bilinçlendirilmesi yoluyla ve onların da çevrelerini etkileyeceği düşüncesiyle hareket 

edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. 

9. Eğitimci: CAKA 13 yıldır sürdürülebilirliğini korumayı başarmıştır. Organizasyonunda ve 

eğitim kadrosunda bulunan isimler değişse de CAKA bir eğitim projesi olarak varlığını hep 

koruyacaktır. Hatta günün birinde Cihat Aşkın’ın kendisine bile ihtiyaç duymadan.  

10. Eğitimci: Ücretleri biraz daha makul yapmak ve böylece daha çok çocuğa ulaşabilmek. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Cihat Aşkın‟a göre; 

CAKA yaz ve kış okullarının amacı; yıl içerisinde kendi öğretmenlerinden ders alan 

çocukların kış ve yaz dönemlerinde ülkemizin ve dünyanın önemli öğretmenlerinden görüşler 

alarak kendi çizgilerini geliştirmektir. 

Özellikle 11-27 yaş gurubu öğrenciler katılmaktadır. 

Keman başta olmak üzere piyano ve diğer yaylı çalgıların eğitimi üzerine yoğunlaşmaktadır. 

İçeriğinde bireysel ve toplu derslerin yanı sıra sahne davranışı, spor faaliyetleri, çevre gezileri, 

masterclasslar ve konserler yer almaktadır. 

Bugüne kadar 3‟ü yurtdışı olmak üzere toplam 17 kez yapılmıştır. 

Maddi imkânı olmayan ve başarılı olan öğrenciler her zaman desteklenmektedir. 

Projenin kalıcı olabilmesi ve evrensel seviyeye ulaşması için çalışmalar devam etmektedir. 

CAKA sisteminden farklı olarak herkese açık olan yaz ve kış okulları ortalama bir hafta 

boyunca devam eder. 

Pandemi sürecinin avantajı online eğitim sistemi ile dünyanın farklı noktalarındaki 

eğitimcilerin ve öğrencilerin buluşabilmesidir. Dezavantajı ise toplu çalışmalar ve konserlerin 

yapılamamış olmasıdır. 

Ulusal çalgı ekolüne destek sağlamaktadır. 

Eğitimcilere göre;  

Öğrencilerin kendi öğretmenleri dışında hem yurt içi hem de yurt dışından farklı eğitmenlerle 

çalışmaları, yeni kazanımlar edinmeleri amaçlanmaktadır. 

Yeni öğrenciler tanımak, onların farklı öğretmenler tanımasını sağlamak, yeni ve farklı 

kazanımlar ve tecrübeler edinmeleri hedefleri arasındadır. 
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Eğitimciler kendi öğrencilerini sürekli olarak bu okullara yönlendirmektedir. Çünkü farklı ve 

iyi hocalarla çalışmaları öğrenciler için büyük bir fırsattır. Sadece keman çalma ile değil, 

çalışma teknikleri, hayata bakış açısı, dünyanın herhangi bir yeri ile ilgili fikir verip çocukları 

çok farklı yönlendirebiliyorlar. 

Her yıl, farklı eğitmenlerin yer alması, kurs ortamının fiziksel koşulları (yemek, konaklama, 

çalışma mekânları vb.) ders saatlerinin düzenli ve eşit bir şekilde ayarlanması, çocukların 

sahneye çıkma imkânı ve kendilerini rahat ifade edebilecek bir ortamın olması, öğrencinin 

CAKA‟yı talep etmesi açısından çok önemlidir. Öğrenci için kurs ne kadar verimli geçerse, 

sonraki yıllarda da gelmeye devam edecektir. Dolayısıyla talep arttıkça sürdürülebilir olması 

daha olası hale gelmektedir. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; 

Türk müziği çalgı eğitmenlerinin ve öğrencilerinin de bu okullara aktif olarak katılarak 

desteklemesi, 

Gerek devlet gerekse özel kurumların bu tür projelere daha fazla maddi destek vermesi 

Ulusal çalgı ekolüne destek vermesi bakımından bu tür okulların ülke genelinde sayıca 

artması, 

Yurdun dört bir yanından yetenekli çocukların desteklenerek bu okullara yönlendirilmesi   

Bu okulların dünya çapında daha çok duyurulması için yıl içinde bir okulun yurt dışında 

yapılması, 

Online eğitim sisteminden faydalanılarak öğrencilerin dünya çapındaki eğitmenlerle daha sık 

çalışma fırsatı sağlanması önerilmektedir. 
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HİSARLI AHMET TÜRKÜLERİNİN SÖZEL VE MÜZİKAL AÇIDAN  

İNCELENMESİ 

 

EXAMINATION OF HISARLI AHMET FOLK SONGS VERBALLY AND 

MUSICALLY 

 

Veli YÖNTEM
1
 

Öğr. Grv., Afyon Kocatepe Üniversitesi  
 

Özet 

Türküler, toplumun yaşanmışlıklarını yansıtan değerler bütünüdür. Toplumlar, sosyo-kültürel 

değerlerini gerek sözlü gerek ezgili olarak nesilden nesile türküler aracılığı ile aktarmıştır. Bu 

değerlerden acı, sevinç, aşk, sevda, özlem, ayrılık vb. duyguları toplumlar türküler ile dile 

getirmektedir. Kültür mirasımız olan türküleri, sözel ve müzikal yönden incelemek, türkülerin 

yapısını özümsemek ve gelecek kuşağa bilimsel bulgular doğrultusunda aktarmak gereklidir.  

Çalışma kapsamında binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirası yanında Dumlupınar gibi büyük 

bir zaferin kazanıldığı topraklar üstündeki Kütahya‟da yetişen Hisarlı Ahmet ve Hisarlı 

Ahmet‟ten derlenen türküler alınmıştır. Bu kapsamda TRT repertuvarındaki Hisarlı Ahmet 

türkülerinin sözel ve müzikal açıdan incelenmesi çalışmanın odak noktası olmuştur. 

 

Çalışmada, Kütahya yöresinin önemli bir kültür elçisi olan, yöre insanının türkülerini ve 

söyleyiş tavrını benimseyen, kendine has üslubu ile öne çıkan Hisarlı Ahmet‟in hayatı ve 

müzikal geçmişi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Hisarlı Ahmet‟ten derlenen türkü 

örneklerinin, makam, usûl, metrik yapı, biçim ve ses genişliği başlıkları adı altında analizi 

yapılmıştır. Sözel açıdan değerlendirilen türkü örnekleri; konusu, hece ölçüsü, nazım birimi 

ve kafiye şeması şeklinde tablolarla gösterilip yorumlanmıştır. 

 

Çalışma, TRT repertuvarındaki Hisarlı Ahmet‟ten alınan 30 adet türküyle sınırlandırılmıştır. 

Hisarlı Ahmet türkülerinin analiz edildiği bu çalışma, yöntemi bakımından tarama modelini 

esas alan nitel bir çalışmadır. Çalışmanın, alana özgü ve ilgili çalışmalara kaynaklık edeceği 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Şanlı tarihin dönüm noktası olan Zafer‟in 98. 

Yılında Türk halk müziği alanına yönelik çalışmaların artması ve önem kazanması umut 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türk Halk Müziği, Kütahya Türküleri, Hisarlı Ahmet. 

 

Abstract 

Folk songs are a set of values that reflect the experiences of society. Societies have conveyed 

their socio-cultural values both verbally and melodiously from generation to generation 

through folk songs. Among these values, pain, joy, love, love, longing, separation, etc. 

societies express feelings with folk songs. It is necessary to examine the folk songs, which are 

our cultural heritage, verbally and musically, to assimilate the structure of the folk songs and 

to transfer them to the next generation in line with scientific findings. 

 

Within the scope of the study; folk songs from Hisarlı Ahmet, who grew up in Kütahya on the 

lands such as Dumlupınar, besides its historical and cultural heritage of thousands of years, it 

is where a great victory was won, and folk songs compiled from Hisarlı Ahmet were taken. In 

this context, the focus of the study was to examine Hisarlı Ahmet folk songs in the TRT 

repertoire from a verbal and musical perspective. 

                                                            
1 Orcid No: 0000-0003-3524-4745 
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In the study, information about the life and musical background of Hisarlı Ahmet, who is an 

important cultural ambassador of the Kütahya region, who adopts the folk songs and singing 

attitude of the local people and stands out with his unique style, is included. The samples of 

folk songs collected from Hisarlı Ahmet were analysed under the titles of mode, style, metric 

structure, form and sound width. Examples of folk songs evaluated verbally; they are shown 

in tables and interpreted in the form of the subject, syllable size, verse unit and rhyme scheme. 

The study is limited to 30 songs taken from Hisarlı Ahmet in the TRT repertoire. This study, 

in which Hisarlı Ahmet's folk songs are analyzed, is a qualitative study based on the scanning 

model in terms of method.  The study is considered to be important in terms of being a source 

for specific and related studies. It is hoped that on the 98th anniversary of Victory, which is 

the turning point of glorious history, the studies on Turkish folk music will increase and gain 

importance. 

Key Words: Turkish Folk Music, Kütahya Folk Songs, Hisarlı Ahmet 

 

GİRİŞ 

 

Kültür, toplumun yüzyıllardır nesilden nesile aktardığı gelenek, görenek, inanç, tören, örf, 

adet vb. ortak paydaları olan, toplumda gelişen ve değişen bütün değerleri oluşturan 

kavramdır. “Kültür, fertleri toplum içinde birbiriyle uyumlu kılan ve birlikte yaşamanın 

sonucu olarak ortaya çıkan müşterek davranışların bütünüdür. Kültür, üzerinde yaşadığımız 

coğrafya, ferdi olduğumuz toplum ve bu fiili gerçekleştiren insanla ilgili olarak sürekli bir 

gelişme ve değişme gösteren değerlerdir. İnsanı yakından ilgilendiren din, „âdet ve ananeler, 

eğitim, ahlak, tarih, sanat, ekonomi, ziraat ve dil kültürün unsurlarıdır” (Yuvalı, 1996: 211). 

Bu kültür unsurlarından biri de önemli bir miras olan türkülerdir. Kültür mirasımız olan 

türküleri, sözel ve müzikal yönden incelemek, türkülerin yapısını özümsemek ve gelecek 

kuşağa bilimsel bulgular doğrultusunda aktarmak gereklidir. 

 

Türküler, toplumun yaşayış biçimlerini yansıtan kuşaktan kuşağa ezgili ve sözlü bir şekilde 

aktarılmış bir kültür ürünüdür. Kültürün önemli bir unsuru olan türkülerin ana temasında, 

toplumun acıları, sevinçleri, özlemleri, ayrılıkları, kahramanlıkları vb. konuların işlendiği 

görülmektedir. Toplumlar, doğum evresinden ölüm evresine kadar olan süreçte türküler 

yakmış ve türkülerin hayat bulabilmesi açısından bir sonraki nesile aracı olmuştur.  

 

“Türküler, kişisel ya da toplumsal bir olayla ilgilidir. Deprem, kıtlık, kahramanlık, sevgi, 

ayrılık gibi nedenler, türkünün çıkışını etkiler. Toplumun olaylar karşısındaki tepkisi, 

türkülerde yansır. Öteki halk şiiri türlerinin bir ölçüde destanlar ayrı tutulursa bireysel 

niteliğine karşılık, türkülerde toplumsal yan ağır basar: Halkın sevgisi, nefreti, acısı, tutkusu, 

her şeyi türkülerde yankısını bulur” (Uzun, 2015: 15). 

 

“Türküler genellikle bir olay ya da bir duygulanma sonrası doğarlar. Bu olay, gerçek bir olay 

olabileceği gibi, sılaya duyulan bir özlem duygusu da olabilir. Beşikten mezara kadar, her 

türlü günlük yaşantı olayları türkü yakılmasına yol açabilir” (Büyükyıldız, 2015: 162). 

 

 “Türkü; Türklere ait olan anonim sözlü halk ezgilerinin ortak adıdır. Türkü sözcüğü bir 

taraftan, bütün halk müziği ezgilerini kapsayacak şekilde ifade edilirken, diğer yandan türkü, 

halk edebiyatı nazım şeklidir. Türkü, koşma, varsağı, vb. isimler alan diğer nazım şekilleriyle 

birlikte sıralanabilir” (Özbek, 1994: 40). 
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Türküler,  coğrafi bölgeye, iklime ve günlük olayların toplum yaşantısındaki etkilerine göre 

şekillenmektedir. Dolayısıyla toplumlar türkülerini icra ederken yöreden yöreye değişiklik 

gösterir. Yöredeki bu değişiklikler toplumun veya kişinin, söz ve ezgi yapısına, tavır ve 

üslubuna yansır.  

 

Anadolu coğrafyasında Dumlupınar gibi büyük zaferin yaşandığı Kütahya topraklarında 

yetişmiş önemli bir kültür elçisi olan ve türkülerinde bulunduğu coğrafyanın kültürünü 

yansıtan halk ozanlarından biride Hisarlı Ahmet‟tir.  

 

Çalışma, TRT repertuvarındaki Hisarlı Ahmet‟ten alınan 30 adet türküyle sınırlandırılmıştır. 

Hisarlı Ahmet‟in türkülerinin analiz edildiği bu çalışma, yöntemi bakımından tarama modelini 

esas alan nitel bir çalışmadır. “Tarama geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 

şekliyle tespit etmeyi amaçlayan araştırma modelidir. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da 

nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir 

şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. 

Önemli olan, onu uygun bir biçimde “gözleyip” belgeleyebilmektir” (Karasar, 2017: 109).  

 

Elde edilen verilerin analiz edilerek raporlaştırılması için içerik analizi tekniğine ihtiyaç 

duyulmaktadır. “İçerik analizi, insan davranışlarını ve doğasını belirlemek için çıkarımlarda 

bulunmaya yarayan; önceden belirlenmiş kurallara dayalı kodlamalarla veri içindeki bazı 

sözcüklerin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik 

olarak tanımlanmaktadır” (Ocak, 2019: 306-307). 

 

TRT repertuvarındaki Hisarlı Ahmet türküleri ile ilgili bu çalışmanın, alana özgü ve ilgili 

çalışmalara kaynaklık edeceği açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

Hisarlı Ahmet’ in Hayatı ve Müzikal Geçmişi 

Kütahya müzik kültürüne iz bırakan Hisarlı Ahmet, “13.07.1908‟de Kütahya kale-i bâla- 

yukarı hisar – da Ayşe Hanım ile Musta-Mustafa- beyin ikinci oğulları olarak dünyaya 

gelmiştir. Çocukluğu ve gençliği kavaf/kunduracı olan babasının yanında geçer” (Hisarlı akt. 

Türkmen, 2009: 137). 

 

Hisarlı Ahmet‟in bağlama ile tanışmasını oğlu Mustafa Hisarlı, “hayatının akışının 

değiştirecek onu dünyaya taşıyacak bağlama ile tanışması „YOL VERGİSİ‟ ni ödeyemediği 

ya da ödeyemediğinden üç günlük mahpus/hapis cezasını çekmek için girdiği mapushanede 

tanıdığı bir genç sayesinde oluyor. Çıkar çıkmaz hemen bir kile ya da mintan‟a aldığı 

bağlaması dedem tarafından kırılıyor gene alıyor gene kırılıyor. Sonunda dedem pes ediyor. 

Hisarlı bağlamayı ilerletiyor” (Hisarlı akt. Türkmen, 2009: 137) şeklinde ifade etmektedir. 

 

Hisarlı Ahmet‟in müzikal yaşamında feyz aldığı kişileri oğlu Mustafa Hisarlı, Dülgerin 

Üseyin(Hüseyin Ağa), Kelerlerin Etem (Ethem) Efendi ve Nuri Çavuş oldukları bunun yanı 

sıra düğünlerde hanımlara sesleri ve defleri ile eşlik eden, oyunları oynatan Selâcı, Tülü 

Haçça (Hatice), Alimam gibi “Çengi” lakaplı hanımları uzaktan dinleyerek bazı türküleri 

öğrendiğini söylerdi (Türkmen, 2013: 38). 

 

Hisarlı Ahmet‟in askerlik sürecinde klarnet ve nota öğrenmesini ise Türkmen çalışmasında; 

“Askere gidişinde; yüzbaşı sınıf seçerken onun koltuğunun altında sakladığı üç telliyi-

bağlama fark ederek bu ne? Diye sorar. Babam bağlamayı gösterir. „Demek sen müzisyensin 

o halde seni bandoya yazdım‟ der. Orada da eline klarneti tutuştururlar. Sınıfı topçu idi. Sonra 

çavuş olmuş. Askerde hem klarneti hem de nota okumayı öğrenmiş” (2013: 40). Askerde 
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klarneti, notayı öğrenmesi ve askerden memleketine döndükten sonra Kütahya Belediye 

Bandosuna çağrıldığı bilinmektedir. 

 

1940‟lı yıllarda Kütahya folklor ekibinin Ankara radyosuna davet edildiği ve aralarında 

Hisarlı Ahmet‟inde olduğu bilinmektedir. Radyoda yöredeki türküleri ve oyunları icra ederek 

beğenileri toplamışlardır. Mustafa Hisarlı; “O dönemin usta yorumcusu, hocası ve derlemecisi 

Muzaffer Sarısözen olmak üzere tüm sanatçıların beğenisini takdirlerini almışlar. Hisarlı‟nın 

sazına hâkimiyeti sesinin ve hançeresinin kıvraklığı hocanın dikkatinden kaçmamış, radyoda 

kalması teklif edilmiş. Ancak babam ailenin tek hamisi olduğu düşüncesiyle bu teklife 

olumsuz cevap vermiş” (Hisarlı akt. Türkmen, 2009: 138). 

 

Kütahya türkülerinin önemli simgesi haline gelmiş ve TRT repertuvarına türküler kazandırmış 

olan Hisarlı Ahmet, 4 Ocak 1984‟te vefat etmiştir.  

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, TRT repertuvarındaki toplam 30 adet Hisarlı Ahmet türkülerinin müzikal ve 

sözel analizlerinden çıkan bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Türkülerin tablo 1-6 

aralığında müzikal incelemesine, tablo 7-11 aralığında ise sözel analizine yer verilmiştir. 

Hisarlı Ahmet Türkülerinin Müzikal Açıdan İncelenmesi 

Türküler,  makam, usûl, metrik yapı, biçim yapısı ve ses genişliği başlıkları adı altında 

incelemeye tabî tutulmuştur. 

 

Tablo.1 Müzikal Analiz 

Müzikal Analiz 

No Türkü Adı Makam 

Ritmi

k 

Yapısı 

Metrik Yapısı Biçimi 

 

Ses 

Genişliğ

i 

1 A Hamamcı Beyâtî 9/8 (2+2+2+3) A(a+b+c) 
9 Ses 

(Sol- La) 

2 
A İstanbul Sen Bir 

Han Mısın 
Kürdi 9/8 (2+2+2+3) A(a+b) 

8 Ses 

(Sol –

Sol) 

3 
Altın Tas İçinde 

Gınam Ezilsin 
Acem 9/8 (2+2+2+3) A(a+b) 

9 Ses 

(Sol- La) 

4 
Aya Bak Yıldıza 

Bak 
Karciğar 

9/8-

19/8  

(2+3+2+2) 

(2+3+2+2+2+3+2+

3) 

A(a+b+c) 

10 Ses 

(Sol-Si 

Bemol) 

5 Aydın Meşeleri Mahur 9/8 (2+2+2+3) A(a+b) 

10 Ses 

(Fa 

Diyez-

La) 

6 
Betestene Vardım 

Şalvar İsterim 
Gülizar 9/8 (2+2+2+3) A(a+b+c+d) 

9 Ses 

(Sol-La) 

7 

Ben Kendimi 

Gülün Dibinde 

Buldum 

Hicazkar 
9/4 -

17/4 

(2+2+2+3)- 

(2+2+2+3+2+3+3) 

A(a+b+c+d+

e) 

11 Ses 

(Sol-Do) 

8 
Çatal Çam Başına 

Goydum Keseri 
Karciğar 9/8 (2+2+2+3) A(a+b+c) 

9 Ses 

(Sol- La) 

9 Depe Köy Üstüne Karciğar 9/8 (2+2+2+3) A(a+b+c) 
7 Ses 

(Sol-Fa 
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Diyez) 

10 

Duman Vardır 

Güzel İzmir 

Başında 

Karciğar 7/4 (3+2+2) A(a+b+c+d) 

8 Ses 

(Sol-

Sol) 

11 
Elif Dedim Be 

Dedim 
Kürdi 

9/4-

11/4- 

14/4 

(2+2+2+3) 

(2+2+2+2+3) 

(2+2+3+2+2+3) 

A(a+b+c+d+

e) 

10 Ses 

(Sol- Si 

Bemol) 

12 
Eremedim Vefasına 

Dünyanın 
Karciğar 2/4 - A(a+b+c) 

8 Ses 

(Sol-

Sol) 

13 
Feracemin Ucu 

Sırma 

Muhayyer 

Kürdi 
9/4 (2+2+2+3) 

A(a+b+c+d+

e) 

10 Ses 

(La- Do) 

14 
Fincanın Dibi 

Noktalı 
Hicaz 9/8 (2+2+2+3) A(a+b+c) 

8 Ses 

(Sol-

Sol) 

15 
Gar Mı Yağdı 

Kütahyanın Dağına 
Tahir 9/8 

(2+2+2+3) 

(2+2+3+2) 
A(a+b+c+d) 

12 Ses 

(Sol-Re) 

16 
Gara Goyun 

Goyunların Beyidir 
Karciğar 

4/4-

6/4 
- A(a+b) 

9 Ses 

(Sol-La) 

17 
Gidin Bulutlar 

Gidin 
Karciğar 2/4 - A(a+b) 

9 Ses 

(Sol-La) 

18 
Havada Durna Sesi 

Gelir 
Eviç 

9/4-

12/4-

14/4 

(2+2+2+3) 

(2+2+2+3+3) 

(2+3+3+2+2+2) 

A(a+b+c) 

11 Ses 

(Fa 

Diyez- 

Si) 

19 
Hisardan İnmem 

Diyor 
Şehnaz 4/4 - A(a+b+c) 

10 Ses 

(Sol-Si 

Bemol) 

20 
İki Bülbül Dereler 

De Ün Eder 

Beyâtî 

Araban 
9/4 (2+2+2+3) A(a+b) 

9 Ses 

(Sol-La) 

21 
İğnem Düştü 

Yerlere 
Uzzal 4/4 - 

a (bir 

cümleli) 

5 Ses 

(La-Mi) 

22 
Karanfil Oylum 

Oylum 
Tahir 4/4 - A(a+b) 

9 Ses 

(Sol- La) 

23 
Kütahya’nın 

Pınarları Akışır 
Kürdi 4/4 - A(a+b) 

8 Ses 

(Sol-

Sol) 

24 
Mustafam Kaşların 

Kare 

Beyâtî 

Araban 
9/8 (2+2+2+3) A(a+b) 

12 Ses 

(Sol-Re) 

25 
Meşeden Gel A 

Sürmelim 
Gerdaniye 9/8 (2+2+2+3) A(a+b+c) 

9 Ses 

(Sol- La) 

26 
Portukalım Çaya 

Düştü 
Gülizar 9/8 2+2+2+3 A(a+b+c) 

10 Ses 

Fa 

Diyez-

La) 

27 
Söğüt Dallerinde 

Beslenen Bülbül 
Hicaz 9/8 (2+2+2+3) A(a+b) 

10 Ses 

(Fa 

Diyez- 

La) 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



28 

Sıyırdılar 

Serpoşumu 

Başımdan 

Muhayyer 
4/4-

6/4 
- A(a+b) 

11 Ses 

(Sol-Do) 

29 
Yasemen Dalına 

Yâr Neden Eymeli 
Tahir 27/8 

(3+2+2+2+3+2+2+

2+3+2+2+2) 

(3+2+2+2+2+2+2+

3+2+2+2+3) 

A(a+b+c+d) 
10 Ses 

(La-Do) 

30 Yağmur Yağar Karciğar 9/8 (3+2+2+2) A(a+b+c) 

8 Ses 

(Sol-

Sol) 

 

 

Tablo. 2 Makam Analizi 

Makam Analizi 

Makam Adı Türkü Adedi 

Karciğar 8 

Kürdi 3 

Tahir 3 

Hicaz 2 

Beyâtî Araban 2 

Gülizar 2 

Muhayyer 1 

Uzzal 1 

Eviç 1 

Şehnaz 1 

Muhayyer Kürdi 1 

Gerdaniye 1 

Hicazkâr 1 

Beyâtî 1 

Acem 1 

Mahur 1 

Toplam 30 

 

Tablo 2‟e göre; Türkü örneklerinin makamları incelendiğinde Karciğar 8, Kürdi ve Tahir 3, 

Hicaz, Beyâtî Araban ve Gülizar makamlarında 2, Muhayyer, Uzzal, Eviç, Şehnaz, Muhayyer 

kürdi, Gerdaniye, Hicazkâr, Beyâtî, Acem, Mahur makamlarında 1‟er adet olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Tablo.3  Usul Analizi 
Usul Analizi 

Usul Türkü Adedi 

9/8 15 

4/4 6 

9/4 5 

2/4 2  

7/4 1 

27/8 1 

Toplam 30 

 

Tablo 3‟e göre; Hisarlı Ahmet türkülerinin 9/8‟lik on beş adet, 4/4‟lük altı adet, 9/4‟lük beş 

adet, 2/4‟lük iki adet, 27/8‟lik bir adet usul yapısında oldukları tespit edilmiştir. 
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Tablo. 4 Metrik Yapı Analizi 

Metrik Yapı Analizi 
Metrik Yapı Türkü Adedi 

(2+2+2+3) 13 

2 ve 4 zamanlı 8 

(3+2+2+2) 2 

(3+2+2) 1 

(2+3+2+2) (2+3+2+2+2+3+2+3) 1 

(2+2+2+3) (2+2+2+3+2+3+3) 1 

(2+2+2+3) (2+2+3+2) 1 

(2+2+2+3) (2+2+2+2+3) (2+2+3+2+2+3) 1 

(2+2+2+3) (2+2+3+2) 1 

(3+2+2+2+3+2+2+2+3+2+2+2) (3+2+2+2+2+2+2+3+2+2+2+3) 1 

Toplam 30 

 

Tablo 4‟e göre; dokuz zamanlı  (2+2+2+3) 13 adet, dört ve iki zamanlı 8 adet, (3+2+2+2) 2 

adet, yedi zamanlı (3+2+2) 1 adet, yirmi yedi zamanlı (3+2+2+2+3+2+2+2+3+2+2+2) 

(3+2+2+2+2+2+2+3+2+2+2+3) 1 adet metrik yapıda olan türküler tespit edilmiştir. Ayrıca 

diğer 6 adet türkünün farklı metrik yapıda oldukları belirlenmiştir.  

 

Tablo. 5 Biçim Analizi 

Biçim Analizi 
Biçim Türkü Adedi 

A(a+b) 11 

A(a+b+c) 11 

A(a+b+c+d) 4 

A(a+b+c+d+e) 3 

a 1 

Toplam 30 

 

Tablo 5‟e göre; türküler incelendiğinde A(a+b) şeklinde 11 adet, A(a+b+c) şeklinde 11 adet, 

A(a+b+c+d) şeklinde 4 adet, A(a+b+c+d+e) şeklinde 3 adet, a cümleli 1 adet ve bunların 

tekrarları şeklinde meydana gelen biçim yapılarından oluştuğu gözlenmiştir. 

 

 

Tablo. 6 Ses Genişliği Analizi 
Ses Genişliği Analizi 

Ses Genişliği Türkü Adedi 

9 9 

10 8 

8 6 

11 3 

12 2 

7 1 

5 1 

Toplam 30 

 

Tablo 6‟e göre; ses genişliği yönünden 9 ses aralığında dokuz adet, 10 ses aralığında sekiz 

adet, 8 ses aralığında altı adet, 11 ses aralığında üç adet, 12 ses aralığında iki adet, 7 ve 5 ses 

aralığında ise birer adet türkü örneklerinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Hisarlı Ahmet Türkülerinin Sözel Açıdan İncelenmesi 

Türkü örnekleri,  Tablo 7 de konu, nazım birimi, kafiye şeması ve hece ölçüsü başlıkları adı 

altında incelenmiştir. 

 

Tablo. 7 Sözel Analiz 

Sözel Analiz 

No Türkü Adı Konusu Nazım Birimi Kafiye Şeması 

Hece 

Ölçüs

ü 

1 A Hamamcı 
Aşk-

Sevda 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aaa bb/ccc bb 
Serbes

t 

2 
A İstanbul Sen Bir 

Han Mısın 
Gurbet 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aaa bb/ccc bb 
Serbes

t 

3 
Altın Tas İçinde 

Gınam Ezilsin 
Düğün 5‟lik aaa bb 11‟li 

4 Aya Bak Yıldıza Bak 
Aşk-

Sevda 
4‟lük aaaa/aabc 

Serbes

t 

5 Aydın Meşeleri 
Aşk-

Sevda 

Bentleri 4‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

abba cc/abbb cc 
Serbes

t 

6 
Betestene Vardım 

Şalvar İsterim 

Aşk-

Sevda 

Bentleri 4‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

5 Dizeli Olan Türkü 

aaba aacca/aada 

aacca 

Serbes

t 

7 
Ben Kendimi Gülün 

Dibinde Buldum 

Aşk-

Sevda 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aaa bb/ ccc bb 
Serbes

t 

8 
Çatal Çam Başına 

Goydum Keseri 
Ağıt 

Bentleri 2‟likle 

Kurulan Kavuştakları 

7 Dizeli Olan Türkü 

aa bbbccdc/ee 

bbbccdc 

Serbes

t 

9 Depe Köy Üstüne 
Aşk-

Sevda 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aab cc/dee cc 
Serbes

t 

10 
Duman Vardır Güzel 

İzmir Başında 

Aşk-

Sevda 
6‟lık aaaaaa/bbcdcd 

Serbes

t 

11 Elif Dedim Be Dedim 
Aşk-

Sevda 
4‟lük aaba/ccdc 

Serbes

t 

12 
Eremedim Vefasına 

Dünyanın 

Aşk-

Sevda 
4‟lük aaab/cccd 11‟li 

13 Feracemin Ucu Sırma 
Aşk-

Sevda 
5‟lik aaabb/cccdd 

Serbes

t 

14 Fincanın Dibi Noktalı 
Aşk-

Sevda 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aba cc/ada cc/ada cc 
Serbes

t 

15 
Gar Mı Yağdı 

Kütahyanın Dağına 

Aşk-

Sevda- 

Ayrılık 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aaa bb/ccc dd 
Serbes

t 

16 
Gara Goyun 

Goyunların Beyidir 
Ağıt  

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aaa bb/ccc bb 
Serbes

t 
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17 Gidin Bulutlar Gidin 
Aşk-

Sevda 
4‟lük aaba/ccdc/eefe 

Serbes

t 

18 
Havada Durna Sesi 

Gelir 

Aşk-

Sevda 
4‟lük aaab/cccd 

Serbes

t 

19 
Hisardan İnmem 

Diyor 

Aşk-

Sevda 

Bentleri 5‟likle 

Kurulan Kavuştakları 

4 Dizeli Olan Türkü 

aaaba cccd/ eeefe 

cccd/ 

ggghg cccd/ ııiı cccd 

7‟li 

20 
İki Bülbül Dereler De 

Ün Eder 

Aşk-

Sevda 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aaa bb/ccc bb 
Serbes

t 

21 İğnem Düştü Yerlere 
Aşk-

Sevda 

Bentleri 4‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

5 Dizeli Olan Türkü 

aaba cccdd/eefe 

cccdd 
7‟li 

22 
Karanfil Oylum 

Oylum 

Aşk-

Sevda 
4‟lük aaba cccc/dded cccc 

Serbes

t 

23 
Kütahya’nın 

Pınarları Akışır 
Ağıt 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aaa bb/ccc bb 
Serbes

t 

24 
Mustafam Kaşların 

Kare 

Aşk-

Sevda 
3‟lük ve 4‟lük aab/cccd/eeeb 

Serbes

t 

25 
Portukalım Çaya 

Düştü 

Aşk-

Sevda 
4‟lük aabc/aabc 

Serbes

t 

26 
Meşeden Gel A 

Sürmelim 

Aşk-

Sevda 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aaa bb/ccc bb 

11‟li 

ve 

14‟lü 

27 
Söğüt Dallerinde 

Beslenen Bülbül 

Aşk-

Sevda 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

abb cc/ddd cc 
Serbes

t 

28 
Sıyırdılar Serpoşumu 

Başımdan 

Aşk-

Sevda- 

Ayrılık 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 

aaa bb/acc bb 11‟li 

29 
Yasemen Dalına Yâr 

Neden Eymeli 

Aşk-

Sevda 

Bentleri 3‟lükle 

Kurulan Kavuştakları 

1 Dizeli Olan Türkü 

aaa b/ccc b 
Serbes

t 

30 Yağmur Yağar 
Aşk-

Sevda 

Bentleri 5‟likle 

Kurulan Kavuştakları 

4 Dizeli Olan Türkü 

abbab acac/addad 

acac 

Serbes

t 

 

 

Tablo. 8 Türkülerin Konusu 

Türkülerin Konusu 

Konusu Türkü Adedi 

Aşk-Sevda 23 

Ağıt 3 

Aşk-Sevda-Ayrılık 2 

Gurbet 1 

Düğün  1 

Toplam 30 

Tablo 8’e göre; konu bakımından incelendiğinde 23 adet aşk-sevda,  3 adet ağıt, 2 adet  

aşk-sevda-ayrılık 1 adet gurbet ve 1 adet düğün türkülerinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo. 9 Türkülerin Nazım Birimi 
Türkülerin Nazım Birimi 

Nazım Birimi Türkü Adedi 

Bentleri 3’lükle Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 
12 

4’lük 7 

5’lik 2 

Bentleri 4’lükle Kurulan Kavuştakları 

5 Dizeli Olan Türkü 
2 

Bentleri 5’likle Kurulan Kavuştakları 

4 Dizeli Olan Türkü 
2 

6’lık 1 

3 ve 4’lük 1 

Bentleri 4’lükle Kurulan Kavuştakları 

2 Dizeli Olan Türkü 
1 

Bentleri 3’lükle Kurulan Kavuştakları 

1 Dizeli Olan Türkü 
1 

Bentleri 2’likle Kurulan Kavuştakları 

7 Dizeli Olan Türkü 
1 

Toplam 30 

 

Tablo 9’e göre; Nazım birimi yönünden incelendiğinde, bentleri 3‟lükle, kavuştakları ise 2 

dizeli olan 12 türkü, dörtlük mısrada olan 7 türkü, beşlik mısrada olan 2 türkü, bentleri 

4‟lükle, kavuştakları ise 5 dizeli olan 2 türkü, bentleri 5‟likle, kavuştakları ise 4 dizeli olan 2 

türkü, bentleri 3‟lükle, kavuştakları ise 1 dizeli olan 1 türkü, bentleri 4‟lükle, kavuştakları ise 

2 dizeli olan 1 türkü, bentleri 2‟likle, kavuştakları ise 7 dizeli olan 1 türkü, altılık mısrada olan 

1 türkü, mısraları üçlük ve dörtlük olan 1 türkü örnekleri belirlenmiştir. 

 

Tablo. 10 Türkülerin Kafiye Şemaları 

Türkülerin Kafiye Şemaları 

Kafiye Şemaları Türkü Adedi 

Farklı Kafiye Şemasında Olanlar 23 

aaa bb/ccc bb 7 

Toplam 30 

 

Tablo 10‟e göre; Kafiye olarak değerlendirildiğinde 23 türkünün farklı şemalarda 7 türkünün 

ise aaa bb/ccc bb şeklinde olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo. 11 Türkülerin Hece Ölçüleri 
Türkülerin Hece Ölçüleri 

Hece Ölçüsü Türkü Adedi 

Serbest 24 

11’li 3 

7’li 2 

11’li ve 14’lü 1 

Toplam 30 

 

Tablo 11’e göre; hece ölçüsü bakımından değerlendirildiğinde ise 24 türkünün serbest ölçülü, 

3 türkünün on birli, 2 türkünün yedili, 1 türkünün ise on birli ve on dörtlü yapıda olduğu tespit 

edilmiştir.  

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada TRT repertuvarındaki Hisarlı Ahmet türkülerinin gerek müzikal gerek sözel 

açıdan incelenmesine ve Hisarlı Ahmet‟in hayatı, müzikal geçmişi hakkında bilgilere yer 

verilmiştir.  

 

Çalışma kapsamında incelenen türkü örneklerine genel olarak bakıldığında müzikal açıdan, 

makam, ritmik yapı, metrik yapı, biçim yapısı ve ses genişliği şeklinde şu sonuçlara 

ulaşılmaktadır: 

 Türkü örneklerinin genellikle Karciğar makamında, 

 Örneklerin ritmik yapısı incelendiğinde, genellikle dokuz zamanlı (9/8 ve 9/4) ve aynı 

türkü içerisinde birden fazla farklı ritim kalıplarında, 

 Metrik yapı bakımından genellikle (2+2+2+3) şeklinde, 

 Biçim açısından değerlendirildiğinde genellikle iki cümleli bir bölümlü yapıda, 

 Ses genişliği değerlendirildiğinde ise türkülerin genellikle 9 ve 10 ses aralığında, en 

fazla 12 ve en az 5 sesten oluştuğu tespit edilmiştir. 

 Türkülerin sözel yönden incelemesi yapıldığında ise genel olarak sözlerin konusu, 

nazım birimi, kafiye şeması ve hece ölçüsü şeklinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:  

 Türkü örneklerinin daha çok aşk-sevda konulu olduğu belirlenmiştir.  

 Türkülerin nazım birimleri genel olarak bentleri 3‟lükle kavuştakları ise 2 dizeli ve 

4‟lük mısra şeklinde oluşmuştur. 

 Kafiye şeması incelenen türkülerin birbirinden farklı kafiye şemasında olduğu bunun 

yanı sıra aaa bb/ccc bb şeklinde aynı kafiye şemasında belirlenen 7 adet türkü 

gözlenmiştir. 

 Genel olarak türkü örneklerin hece ölçüsü incelendiğinde ise bunların çoğunun serbest 

ölçüde olduğu tespit edilmiştir. 

 

Kültür mirası olan Hisarlı türkülerinin yanı sıra farklı yörelere ait türkülerin müzikal, sözel 

yapısını özümseyerek gelecek kuşaklara bilimsel bulgular ışığında aktarılması sağlanabilir. 

Bu kapsamda Türk halk müziği alanındaki analiz çalışmalarının sayısı arttırılabilir. 
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MÜZĠĞE YETENEKLĠ OTĠZMLĠ ÇOCUKLARI OLAN AĠLELERĠN 

SORUNLARININ BETĠMLENMESĠ 
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Özet 

Bireylerin müzik yeteneklerinin doğru belirlenmesi, anlaşılması ve tanımlanması, doğru bir 

planlamayı nitelikli ve sağlıklı bir müzik eğitimi sürecinin yürütülmesinde önemlidir. 

Ülkemizde ve Dünya’da farklı öğrenen bireyler müzik eğitiminde önemli bir yer edinirler. 

Down sendromlu, otistik, görme engelli, işitme engelli, hiperaktif, öğrenme güçlüğü çeken 

bireylerde müziğe yetenekli olanlar vardır ve hatta amatör müzikçilikten profesyonel müzik 

eğitime geçenlere ve meslek olarak müziği seçenlere de rastlanmaktadır.  Farklı öğrenen 

bireylerde özellikle otizmlilerin müzik eğitimlerinde görülen olumsuz sonuçların aile, 

öğretmen, eğitim sistemi vb nedenlere bağlı olduğu düşünülür. Bunlara bilgi ve tecrübe 

eksikliği, konuya yönelik eğitim materyallerinin yok denecek kadar az olması,  farklı öğrenen 

bireylerin eğitimine yönelik uzman (dal-müzik öğretmeni) eğitimcilerin az olması da 

belirlenen diğer sorunlar arasındadır.   Otizm; iletişim ve sosyal etkileşim sorunları yaşayan 

ve ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Aileler çocuklarının bu sorunlarını 

giderme yolunda müzik eğitimi bir çıkış yolu olarak görmektedirler. Çocuklarının müziğe 

olan yeteneklerini bilinçli veya bilinçsiz, dolaylı veya dolaysız fark etmelerinden itibaren ise 

başka sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.  

 

Bu çalışmada ailelerin çocuklarının müziksel yetenekleri keşfetmelerinden başladıkları andan 

itibaren yaşadıkları tüm sorunlarının betimlenmesi amaç edinilmiştir.  Tarama modelini esas 

alan nitel çalışmada veriler yapılandırılmış görüşme tekniği yolu ile toplanmış,  yine bu 

tekniğe göre çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. 

 

Müzikal yeteneğe sahip otizmli bireylerin ailelerinin yaşadıkları sorunlarının detaylı olarak 

ele alınacağı çalışmanın alana özgü olması, farklı öğrenenler ve müzik, otizm ve müzik 

konulu çalışmaların sayıca az olması bakımlarından önemli olduğu, ailelere, uzmanlara ve 

konuya duyarlı bilim insanlarına kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Farklı öğrenenler, Otizm, Müzikal yetenek. 
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DESCRIPTION OF THE PROBLEMS OF FAMILIES THAT HAVE CHILDREN 

WITH AUTISM WHO ARE TALENTED IN MUSIC 
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Abstract 

It is important to identify, understand and define the musical abilities of the individuals 

properly, for carrying out qualified and healthy music education process. Individuals who 

learn differently have an important place in music education in our country and in the World. 

Among individuals with Down syndrome, autism, partially-sighted, deaf, hyperactive and 

learning difficulties, there are ones that are gifted to music and there are even those who pass 

from amateur music to professional music education and choose music as a profession. It is 

thought that the consequences that are seen as negative in the music educations of individuals 

who learn differently, especially individuals with autism, are linked to reasons such as family, 

teacher, education system etc. Other problems identified are the lack of knowledge and 

experience, the fact that the education materials towards the subject are almost non-existent, 

and that there are few specialist (branch-music teacher) educators for the education of 

different learning individuals. Autism; is a lifelong development impairment with 

communication and social interaction problems. Parents see music education as a way out to 

solve their children's problems. After their children realize their ability to music consciously 

or unconsciously, indirectly or indirectly, they face other problems. 

 

In this study, it is aimed to describe all the problems the families face since their children start 

to discover their musical abilities. In the qualitative study based on scanning model, the data 

was  obtained with structured interviewing technique and it was resolved and interpreted 

again according to this technique.  

 

This study, which will deal with the problems of families with individuals with autism with 

musical abilities, in detail, is thought to be important with regards to being domain-specific, 

and that there are few studies on individuals who learn differently and music, autism and 

music, and to be a source for the families, specialists and scientists that are sensitive to the 

subject. 

Keywords: Individuals who learn differently, autism, musical ability. 
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BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO HASTALIĞINA YAKLAŞIM 

 

APPROACH TO BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO DISEASE 
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Özet 

Baş dönmesi ve dengesizlik hissi, en sık karşılaşılan şikâyetlerden biridir. Baş dönmesi temel 

olarak var olmayan bir hareketin var gibi hissedilmesidir. Bu durum kişinin etrafının ve 

kendisinin hareket ettiğini görmesi veya aşağıdan yukarıya kaydığını görmesi gibi değişik 

şekillerde hissedilebilir. Vestibüler sistemdeki işlev bozukluğu sonucu oluşan bu semptomlar 

ve bu tür baş dönmesine vertigo denir ve latince baş dönmesi demektir. Vertigo tek başına bir 

hastalık değil, altta yatan bir hastalığın ortaya çıkan semptomudur. Benign paroksismal 

pozisyonel vertigo (BPPV) hastalığı toplumda en yaygın görülen vertigo hastalığıdır. BPPV 

üç semisirküler kanalın herhangi birinde ve kanalolitiazis ya da kupulolitiazis olmak üzere 

farklı şekillerde tutulum yapan bir hastalıktır. BPPV’de sakkül veya utrikül makulalarının 

üzerinden dökülen otolitlerin (kalsiyum karbonat (CaCO3)), semisirküler kanallar içerisinde 

serbest halde dolaşması (kanalolitiazis) ile hastalık tablosu ortaya çıkar. Kanalolitiazis BPPV 

en sık görülen BPPV hastalığıdır. BPPV’de sakkül veya utrikül makulalarının üzerinden 

dökülen otolitlerin (kalsiyum karbonat (CaCO3)), semisirküler kanalların ampullalarına 

yerleşmesiyle (kupulolitiazis) vertigo oluşur. En çok görülen BPPV türü posterior kanal 

kanalolitiazis BPPV’sidir. Bir kısmı horizontal ve çok az bir kısmı da süperior kanal 

BPPV’sidir. BPPV’de hastanın hikayesi nettir; hastalar yatağa yatarken, yataktan kalkarken, 

yatakta döndüklerinde veya rafa bir şey almak için uzandıklarında çevrenin hareket illüzyonu 

şeklinde baş dönmesi tanımlar. Baş dönmesi atakları 30 saniyenin altında sürer ancak hastalar 

bu atakları daha uzun olarak algılayabilir. 

 

BPPV hastalığı baş pozisyonuna göre provoke olur, tanı ve tedavi için iyi bir anamnez 

oldukça büyük önem taşır. Hastalara yapılan Dix-Hallpike manevrasının ardından yüksek 

oranda tanı konabilir. Hastalığın hangi kanalda nasıl bir tutulum yaptığına göre uygun tedavi 

manevraları uygulanır ve genellikle uygulanan manevralar ile hastanın semptomları ortadan 

kalkar. BPPV hastalığında tanı ve tedaviye karar verebilmek için doğru ve uygun anamnez en 

önemli kriterdir. 

Anahtar Kelimeler: BPPV, Vertigo, Baş dönmesi, Manevra, Anamnez 
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COVID-19 ENFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI: GÜNCEL SORUNLAR  

VE  ZORLUKLAR 

 

THE LABORATORY DİAGNOSİS OF COVID-19 INFECTİON:CURRENT ISSUES 

AND CHALLENGES  
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Özet 

COVID-19 salgını son birkaç ay içinde klinik mikrobiyoloji laboratuvarları üzerinde büyük 

etkisi olmuştur. SARS-CoV-2'nin neden olduğu enfeksiyonların tanı yöntemleri geliştirmeleri 

ve laboratuvar için güncel zorlukları devam etmektedir. Pre-Analitik aşamada, COVID-19'un 

hızlı ve doğru moleküler tanısı için doğru solunum yolu örneğinin doğru anatomik bölgeden 

doğru zamanda toplanması gereklidir. Güvenilir test sonuçları üretirken laboratuvar 

personelini güvende tutmak için uygun önlemler gereklidir. Nazofaringeal (NP) swab veya 

orofaringeal (OP) swab genellikle erken enfeksiyon taraması veya teşhisi için tercih 

edilmektedir. Aynı zamanda alt solunum yolu örneklerini toplamak için balgam 

bronkoalveoler lavajı kullanılmaktadır. Bununla birlikte, COVID-19 pnömonisi olan hastalar 

fekal materyalde yüksek viral SARS-CoV-2 RNA'sı göstermiştir. Solunum örneğinin 

işlenmesi, sınıf II biyolojik güvenlik kabininde yapılmaktadır. Analitik aşamada, gerçek 

zamanlı RT-PCR analizleri, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun etiyolojik tanısı için tercih edilen 

moleküler test olmasının yanında, antikor bazlı teknikler yardımcı araçlar olarak eklenmiştir. 

Analitik aşamada test seçimi çok önemlidir. İmmünoassayler, SARS-CoV-2 antijenlerinin 

veya antikorlarının hızla saptanması için geliştirilmiştir. SARS-CoV-2 virüsü gibi antijenlerin 

saptanması veya COVID-19 enfeksiyonlarına karşı antikorların (IgM ve IgG) saptanması için 

geliştirilmiştir. SARS-CoV-2'nin gelecekteki mutasyonlarını belirlemek için yeni nesil 

sekanslama ve metagenomik yeni nesil sekanslama gibi moleküler yöntemlere ihtiyaç 

duyulmaya devam edecektir, ancak şu anda COVID-19 enfeksiyonlarının teşhisi için pratik 

değildir. COVID-19 enfeksiyonlarının teşhisi için geliştirilen moleküler teşhislerin çoğu 

gerçek zamanlı RT-PCR'dır. Diğer moleküler yöntemler dünya çapında geliştirilmekte ve 

değerlendirilmektedir ve bunlar arasında döngü aracılı izotermal amplifikasyon, multipleks 

izotermal amplifikasyon, mikrodizi tespiti, ve düzenli aralıklarla kümelenmiş kısa 

palindromik tekrarlardır. Post-analitik aşamada, test sonuçları hem moleküler hem de 

serolojik bulgular kullanılarak dikkatle yorumlanmalıdır. Global olarak devam eden ve 

benzeri görülmemiş COVID-19 enfeksiyonlarının ortaya çıkması, ciddi bir enfeksiyonu olan 

hastaları uygun şekilde tedavi etmenin yanı sıra yayılmayı sınırlamak için insan koronavirüs 

enfeksiyonlarının laboratuvar tanısının önemini oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, Örnek tipi, Moleküler test, Seroloji, sonuç 

Yorumlama 
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PSÖDO-MEİGS SENDROMU İLE PREZENTE OLAN ABDOMİNAL 

RABDOMİYOSARKOM: OLGU SUNUMU 
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SYNDROME: CASE REPORT 
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Özet 

6 yaş kız olgu, kliniğimize bir haftadır olan karın ağrısı ve karında şişlik yakınması ile 

başvurdu.  Özgeçmişinde belirgin bir özellik yoktu.  Fizik bakıda genel durumu orta, halsiz 

görünümde idi. Karında masif asit mevcutken, vücudun diğer bölgelerinde herhangi bir ödem 

bulgusuna rastlanılmadı. Bilateral akciğer muayenesinde alt loblarda solunum sesleri 

azalmıştı. Hastanın kan hücreleri, biyokimyasal parametreleri ve rutin idrar tahlili normal 

aralıktaydı. Serum karsinoembriyonik antijen (CEA-19), alfa-fetoprotein ve kantitatif β insan 

koryonik gonodopropin normal idi, serum CA-125 seviyesi 209 U/mL (<35.0 U/Ml) yüksek 

saptandı. Karın ultrasonografi sonucunda masif asit +; portal doppler ultrasonografi 

sonucunda ise portosistemik şant bulgusu yoktu. Karın magnetik rezonans görüntüleme 

sonucunda öncelikle malign olduğu düşünülen hepatogastrik bölgede 40x45 cm'lik kitle, 

bilateral plevral effüzyon ve masif asit saptandı. Retroperitoneal bölgeden alınan kitle 

histopatoloji sonucunda hastaya karın içi primeri saptanamayan “Embriyonik 

Rabdomiyosarkom” (aktin, düz kas, poliklonal: negatif; desmin: diffüz pozitif; S100: negatif; 

Myo D1: pozitif; miyojenik: pozitif; Ki67: %80) teşhisi kondu.  

 

Rabdomiyosarkom, küçük çocuklarda embriyonal tipin daha yaygın olduğu malign yumuşak 

doku sarkomlarından biridir. Genellikle baş ve boyunda lokalizedir. Psödo-Meigs sendromu, 

diğer iyi huylu yumurtalık tümörleri veya başka herhangi bir karın içi malign tümör türü ile 

ilişkili Meigs sendromu alt tipidir. Bu yazıda, Psödo-Meigs sendromu ile başvuran ve 

sonrasında omentum/karaciğer metastazlı embriyonal rabdomiyosarkom tanısı alan bir çocuk 

hasta sunulmuştur. Rabdomiyosarkomlar nadiren klasik olmayan belirtilerle karşımıza 

çıkabilir. Çocuk hastalarda plevral effüzyon ve masif asit varlığında Meigs’-Psödomeigs’ 

sendromu ilişkili çocukluk çağı maligniteleri göz önünde bulundurulmalı ve karın içi 

malign/benign patolojilerin erken tanı ve tedavisi için görüntüleme yöntemleri 

geciktirilmemelidir. 

Anahtar  Kelimeler: Çocuk, Plevral effüzyon, Asit, Psödomeigs’ sendromu, 
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RENAL TRANSPLANTASYON RADYOLOJİSİ 
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Özet 

Renal transplantasyon son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda en etkili tedavi 

seçeneğidir. Radyolojik değerlendirme uygun hasta seçimi , cerrahi prosedürü şekillendirme , 

postoperatif takip ve komplikasyonların tespiti ile yönetiminde oldukça önemlidir. Preoperatif 

olarak vericide renal anatomi , vasküler yapıların sayı ve anatomileri ile volum ve fonksiyonu 

değerlendirilir. 

 

Nakilde vasküler bağlantı için  genellikle eksternal iliak vasküler yapılar kullanılmaktadırve 

sıklıkla sağ taraf tercih edilmektedir .Alıcıda vasküler yapıların cerrahiye uygunluk açısından 

değerlendirilmesinde 50 yaş öncesinde renkli doppler ultrasonografi genellikle yeterli iken 50 

yaş üzerinde ciddi ateroskleroz bulunan hastalarda bilgisayarlı tomografide 

kullanılabilmektedir. Vericide ise cerrahi öncesi anatomik haritalandırma çok daha önemlidir. 

Özellikle renal arter-ven sayısı , genişlik ve uzunlukları , aksesuar damarların beslediği alan 

genişliği ,vasküler yapı dallanma seviyeleri ve bağlantıları ile olası toplayıcı sistem 

varyasyonlarını görüntülemek için dinamik bilgisayarlı tomografi tercih edilen görüntüleme 

yöntemidir. Eş zamanlı olarak bu görüntüleme ile böbrek sayı , lokalizasyon ve boyutu 

açısından değerlendirmede yapılabilmektedir. Ayrıca verici böbreğinde kist, taş gibi sık 

görülen ve nakil kararını etkileyebilecek patolojiler saptanabilmektedir.  

 

Nakil sonrasında  erken dönemde olası nakil reddi ve  arteriyel - venöz anastomoz kontrolü 

için ultrasonografi ve renkli doppler inceleme kullanılmaktadır.  Erken ve geç dönem 

komplikasyonlarından bazıları akut tübüler nekroz , akut rejeksiyon , hematom , lenfosel , 

ürinoma , greft enfeksiyonu , renal arter stenozu , renal ven trombozu , psödoanevrizma ve 

arteriovenöz fistüldür. Bu  komplikasyonların değerlendirilmesi  için  sıklıkla ultrasonografi 

ve renkli doppler ultrasonografi yeterli olurken gereklilik halinde bilgisayarlı tomografi veya 

manyetik rezonans görüntülemede kullanılmaktadır. Komplikasyon haricinde nakil böbrek 

fonksiyonları hakkında uzun dönem takip için altın standart görüntüleme yöntemi renkli 

doppler ultrasonografidir.  

Anahtar Kelimeler: Böbrek, Anatomi , Komplikasyon , Görüntüleme  
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ROLE OF NUTRITION IN NEUROLOGICAL DISORDERS 
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Abstract 

This article describes the role of the brain in nutrition as well as the disorders of the nervous 

system that result from nutritional disturbances. An example is folic acid deficiency, which has 

been linked to neural tube defects during early pregnancy. Dietary supplementation with folic 

acid can prevent neural tube defects. Several other vitamins, minerals, and nutrient factors have 

been used for the therapy of neurologic diseases, but the role of most of these has not been 

defined. Oxidative stress has been implicated in the pathogenesis of neurodegenerative disorders. 

Several studies have shown that antioxidants can block neuronal death in vitro and in animal 

models of neurodegenerative diseases. Dietary supplementation with antioxidants could, thus, be 

considered beneficial as a preventive strategy. 

Keywords: Nutrition, Vitamin, Brain 
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NADİR BİR OLGU SUNUMU: SAĞ BÖBREKTE ÇİFT SOL BÖBREKTE DÖRT 

ADET RENAL ARTER VARLIĞI 

 

Keziban KARACAN 
1
 

Departmant of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Sakarya, TURKEY. 
 

Özet 

Renal arterler aorta abdominalis’in yan tarafından birinci ve ikinci bel omuru arasındaki 

discus intervertabralis seviyesinden ayrılan iki adet arterdir ve arteria mesenterica superior’un 

hemen aşağısında yer alırlar. Sağ renal arter soldakinden daha uzundur ve biraz daha 

aşağıdadır. Böbrek hacmi göz önüne alındığında renal arterler kalın damarlardır ve 

varyasyonlarına genel olarak tüm popülasyonlarda oldukça fazla rastlanır. Sosyal, etnik ve 

ırksal farklılıklar varyasyon sıklığını elbette etkilemektedir. Renal arter varyasyonları; birden 

fazla olması, erken dallanma göstermesi, aberran seyirli olması olarak sıralanabilir ve uni-

bilateral olarak görülebilir. Bu varyasyonlar içinde en sık olanı çift renal arter varlığıdır. Fazla 

olan arterler genellikle aksesuar ya da extra (supernumerary) renal arter olarak 

isimlendirilmektedir. Aksesuar renal arter sayısı iki ile altı arasında değişmektedir. Bu arterler 

böbreğe giriş lokalizasyonuna bağlı olarak polar veya hiler aksesuar arter olarak 

adlandırılmaktadır.  

 

Olgu Sunumu: Böbrek nakil vericisi olarak kontrastlı batın Bilgisayarlı Tomografi tetkiki 

yapılan 31 yaşındaki bayan vakanın sağ böbreğinde iki, sol böbreğinde ise dört adet renal 

arter saptanmıştır. Sağdaki çift renal arterden, ana renal arterin çapı 5.8 mm olup abdominal 

aorta çıkışının 29 mm distalinde retrokaval alanda segmenter dallara ayrılmaktadır. Ayrıca üst 

pole giden çapı 1mm den küçük olan aksesuar polar arter mevcuttur. Solda 4 adet renal arter 

izlenmiş olup ana renal arter çapı 5mm’dir ve abdominal aorta çıkışının 38 mm distalinde 

segmenter dallara ayrılmaktadır. Ayrıca sol böbreğe üst polden giren 1 mm çapında 1 adet 

aksesuar polar arter ve 2,7 mm ile 1 mm çapında ölçülen 2 adet aksesuar hiler arter 

izlenmiştir.  

 

Böbrek boyutlarının benzer olduğu vakalarda daha az anastomoz yapılması için arter sayısı az 

olan böbrek nakilde tercih edilmektedir. Ayrıca abdominal aortadan çıkışının sonrasında, 2 

cm içerisinde olan renal arter dallanmaları erken dallanma olarak adlandırılmaktadır ve bu 

durumda cerrahi prosedürü değiştirmektedir. Sağ renal arterde retrocaval bölgede gözlenen 

dallanmada benzer şekilde cerrahi zorluk oluşturmaktadır. Renal arter varyasyonların 

bilinmesi ve önceden tanımlanması özellikle bu bölgede büyük bir titizlikle çalışan vasküler 

cerrahlar, radyologlar ve transplantasyon ekibi için son derece önem arz eder. 

Anahtar Kelimeler: Varyasyon, Böbrek nakli, Aksesuar renal arter 
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AYNI TEST İÇİN FARKLI MODÜLLERDE ALTI SİGMA İLE ANALİTİK EVRE 

DEĞERLENDİRMESİ 

 

ANALYTICAL PHASE EVALUATION ACCORDING TO  SİX SİGMA IN DIFFERENT 

MODULES FOR THE SAME TEST 

 

Sevda Ünallı ÖZMEN 

Uzman Dr, Bursa Şehir Hastanesi  

 

Amaç: Laboratuvar süreçleri preanalitik, postanalitik ve analitik olarak üç evrede gerçekleşir 

ve tüm bu süreçlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi doğru sonuç elde 

etmek için gereklidir. Bu süreçlerde uygun değerlendirme yapılması için bir takım kalite 

indikatörleri kullanılır. Bu amaçla kullanılan kalite indikatörlerinden biri de altı sigmadır. Altı 

sigmada süreç sigma düzeyi ölçülerek mükemmellik hedeflenmektedir. Çalışmamızda aynı 

marka farklı modüllerde çalışılan Tiroid stimulan hormon (TSH) testinin altı sigma ile 

değerlendirilerek analitik performansının hesaplanması hedeflendi.   

 

Gereç ve Yöntem: Bursa Şehir Hastanesi Merkez Biyokimya Laboratuvarı’nda rutin hormon 

otoanalizörü Roche cobas e-801’in iki farklı modülü ile acil testlerin çalışıldığı Roche cobas 

e-601 otoanalizörü ile analiz edilen TSH testine ait sigma değerleri, % bias, % varyasyon 

katsayısı (CV) ve % toplam izin verilebilir hata (TEa) kullanılarak hesaplandı. % bias dış 

kalite kontrol raporlarından, % CVdeğeri her iki seviye iç kalite kontrol (İKK) numunesi 

sonuçları ile hesaplanarak ve  %TEa CLİA ( Klinik Laboratuvar Geliştirme Yasası , Clinical 

Laboratory Improvement Amendments )’dan elde edildi. Sigma (σ) = (%TEa-%Bias)/%CV 

formülü ile hesaplandı. Sigma düzeyi <3 olanlar yetersiz metod performansı, 3-4 arası 

yeterli/daha sıkı İKK, 4-6 arası iyi/kabul edilebilir performans, >6 mükemmel performans 

kabul edildi. 

 

Bulgular: Roche cobas e-601analizörü TSH 1.seviye için sigma düzeyi <3 olarak 

hesaplanarak yetersiz metod performansını gösteriyordu. Aynı analizörde TSH 2. seviye için 

sigma 5.95 hesaplandı. Roche cobas e-801 analizöründe TSH 1. seviye için iki ayrı modülde 

sırasıyla sigma 4.108 ve 4.04, ikinci seviye için sırasıyla 5.41 ve 4.94 olarak hesaplandı. 

Sonuç: Aynı analizörde farklı modüllerde ve aynı kontrol numunesinde analizi 

gerçekleştirilen testler farklı performans gösterebilirler. Sigma değerine göre her test, analizör 

ve modül için ayrı iç kalite kontrol tanımlanabilir, böylelikle maliyet ve zaman kaybı 

azaltılabilir. 

Anahtar Kelimeler:  Altı sigma, Kalite indikatörü, Analitik performans 

 

.  
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DOĞUMSAL VE EDİNSEL NAZOLAKRİMAL KANAL TIKANIKLIĞINDA 

TEDAVİ SONUÇLARIMIZ 

 

Elif YUSUFOĞLU
1
 

Sabiha GÜNGÖR KOBAT
2
 

Ercan ÖZSOY
3
 

 

Giriş-Amaç: Hem doğumsal hem de edinsel nazolakrimal kanal tıkanıklığında (NLKT)  

tedavi sonuçlarını değerlendirmek. 

 

Yöntem: Doğumsal veya edinsel NLKT nedeni ile 2017 ile 2020 yılları arasında başvuran ve 

cerrahi tedavi uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Doğumsal NLKT 

tanısı klinik bulgular eşliğinde florescein kaybolma testi uygulanarak, edinsel NLKT tanısı ise 

lakrimal sistem lavajı yapılarak konuldu. Bir yaş öncesi doğumsal NLKT ile başvuran 

hastalara öncelikle antibiyotik tedavisi ile birlikte masaj önerildi. Bir yaşını geçmesine 

rağmen şikayetleri devam eden hastalara mümkün olan en kısa zamanda genel anestezi altında 

sondalama işlemi yapıldı. Edinsel NLKT olan erişkin hastalarda ise akut dakriosistit bulguları 

varsa önce oral antibiyotik ve antiinflamatuar verilerek enfeksiyon kontrol altına alındı. Daha 

sonra elektif şartlarda genel anestezi altında eksternal dakriyosistorinostomi ve silikon tüp 

implantasyonu yapıldı. Silikon tüp ameliyattan 4-6 ay sonra alındı. 

 

Bulgular: Doğumsal NLKT olan 24 ve edinsel NLKT olan 24 hastanın sonuçları 

değerlendirildi. Doğumsal NLKT olan hastaların 14’ü (%58,33) kadın, 10’u (%41,67) erkek 

iken edinsel NLKT olan hastaların 13’ü (%54,17) kadın, 11’i (%45,83) erkekti. Ortalama yaş 

doğumsal NLKT’de 18,87 8,78 (12-54) ay iken, edinsel NLKT’de 48,95 10,93(23-71) yıl 

idi. Doğumsal NLKT’de 9 (%37,5) hastada sağ, 10 (%41,67) hastada sol ve 5 (%20,83) 

hastada ise bilateral tutulum vardı. Edinsel NLKT’de ise 12 (%50) hastada sağ, 11 (%45,83) 

hastada sol ve 1 (%4,17) hastada bilateral tutulum vardı. Girişim sonrası ortalama takip süresi 

doğumsal NLKT’de 18,33 8,38 (6-30) ay iken, edinsel NLKT’de 19,50 10,27 (6-36) ay idi. 

Her iki grupta da ilk cerrahi sonrası 22 hastada (%91,67) başarı sağlandı. Doğumsal NLKT’de 

ilk cerrahi ile başarı sağlanamayan 2 (%8,33) hastada ikinci kez sondalama ile başarı sağlandı. 

Edinsel NLKT’si olan 2 (%8,33) hastada ise ilk cerrahi sonrası nüks gelişti ve ikinci kez 

cerrahi önerildi. 

Sonuç: Doğumsal ve edinsel NLKT’nın hem patogenezi ve hem de tedavi yaklaşımı farklılık 

göstermektedir. Ancak  yapılan cerrahi işlem sonrası her iki grupta da yüksek oranda başarı 

sağlanabilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Nazolakrimal kanal tıkanıklığı, doğumsal, edinsel, sondalama, 

dakrosistorinostomi 
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ONKOLOJİK CERRAHİ HASTALARININ EĞİTİMİNDE WEB TABANLI EĞİTİMİN 

(WTE) KULLANIMI 

 

USE OF WEB BASED EDUCATION (WBE) AT ONCOLOGICAL SURGERY 

PATIENTS’ EDUCATION 

 

İlkay ÇULHA
1
 

Araş. Gör. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eskişehir  

 

 

Özet 

Hasta eğitimi; hastanın en kısa sürede fiziksel ve psikososyal anlamda yeterli duruma gelmesi 

için gerekli bilgi, beceriyi kazanmasını, gelişebilecek komplikasyonlardan korunmasını ve evde 

bakımını sürdürmeyi amaçlayan bir süreçtir. (Şenyuva & Taşocak, 2007). Kanser tanısı almış 

bireylerin eğitiminde de; hastalığın seyrinin iyileştirilmesi, öz bakımın, tedavinin ve günlük 

yaşam aktivitelerinin devamlılığının sağlanması, yan etkilerin kontrolü gibi konularda hasta ve 

ailenin desteklenmesi amaçlanmaktadır (Altıntaş & Vural, 2018). Son yıllarda bilgisayar ve 

internet, hasta eğitimi ve danışmanlığında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Erdoğan 

& Bulut, 2017). İnternet ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanmayı temel alan web tabanlı 

eğitim (WTE); iyi bir planlama yapıldığında sağlık eğitiminde maliyet etkili olabilecek, yüz yüze 

hasta eğitimine alternatif bir yöntemdir (Bölüktaş, Özer, & Yıldırım,2019). Sağlıkla ilgili web 

sayfalarının varlığı, hastaların sağlık problemlerine yönelik daha fazla bilgi ve destek ihtiyacıyla 

interneti kullanmalarındaki artış, web sayfasındaki bilgilere istenilen zamanda ulaşma kolaylığı, 

yüz yüze sağlık eğitimlerine yeterli zaman ayrılamaması gibi durumlar web tabanlı eğitimin 

önemini de arttırmaktadır (Demir & Gözüm, 2011).   

 

Literatür incelendiğinde WTE’nin, meme, kolorektal, prostat ve over kanserli hastaların cerrahi 

sonrası süreçteki eğitimlerinde kullanıldığı çalışmalara rastlanmıştır. Ülkemizde yapılan 

çalışmalar değerlendirildiğinde; roy uyum modeli temel alınarak oluşturulan WTE’nin, meme 

kanseri cerrahisi uygulanan kadınlarda yaşam kalitesini ve eş uyumunu arttırdığı belirlenmiştir 

(Çömez & Karayurt, 2020). Altıntaş ve Vural (2018)’ın derleme makalesinde kolorektal kanserli 

hastaların, hastalık ve tedavi süreçlerini yönetebilmeleri için WTE’nin gerekli olduğu iletilmiş, 

farklı bir çalışmada WTE’nin ileostomili ve kolostomili hastaların bilgi düzeylerini arttırdığı, 

sosyal kaygı düzeylerini arttırdığı fakat komplikasyonların önlenmesinde etkili olmadığı 

saptanmıştır (Özel-Özkul, 2019). Yurtdışına ait çalışmalarda WTE’nin, meme kanserli hastaların 

bilgi düzeylerini arttırdığı (Ryhänen et al., 2010), bilgilenme süreçlerinden daha memnun 

oldukları (Loiselle et al., 2009);  prostat kanserli hastaların bilgi düzeyini (Flynn et al., 2004; 

Saloben et al., 2013), güçlü hissetme ve hastalığı kontrol etme duygusunu (Saloben et al., 2013), 
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cinsel alanda yaşam kalitesini (Giesler et al., 2005), bilgilenme süreçlerinden  memnuniyeti 

arttırdığı (Loiselle et al.,2009) ve yaşanan distresi azalttığı (Flynn et al., 2004); over kanserli 

bireylerin semptom yükü ve şiddetini azalttığı (Donavan et al.,2014) sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Yeterli bir planlama ve hasta izlemi ile birlikte güncel eğitim modelleriyle birlikte 

kullanıldığında WTE’nin, onkolojik cerrahi hastalarının tedavi süreçleri ve hastalıkları ile ilgili 

bilgi düzeylerinde ve yaşam kalitelerinin farklı alt boyutlarında artış sağladığı, kanser tedavisine 

yönelik ortaya çıkan semptomların yönetimine katkı sağladığı söylenebilir.   

Anahtar Kelimeler: Web tabanlı eğitim, Hasta eğitimi, Onkolojik cerrahi, Kanser cerrahisi 

 

Abstract 

Patient education is a process that aims to acquire the knowledge, skills to become physically, 

psychologically and socially sufficient in a short time, and to protect complication developing 

and to maintain home care (Senyuva & Tasocak, 2007). Education of individuals diagnosed with 

cancer, aims to support the patient and the family in terms of improving the course of the 

disease, ensuring the continuity of self-care, treatment and daily life activities, control of side 

effects (Altıntas & Vural, 2018).  In recent years, computer and internet have been widely used 

in patient education and counseling (Erdogan & Bulut, 2017). Web-based education (WBE), 

which is based on using internet and computer technologies; is an alternative to face-to-face 

patient education and can be cost effective in health education when a good planning is made 

(Boluktas, Ozer, & Yildirim,2019). Conditions such as the presence of web pages related to 

health, more information and support needs for the health problems of the patients, the increase 

in their internet use, the ease of accessing the information on the web page at any time, and not 

enough time for face-to-face health education also increased the importance of WBE (Demir & 

Gozum, 2011).   

 

When the literature is analyzed, studies have been found in which WBE is used in the post-

surgical training of patients with breast, colorectal, prostate and ovarian cancer. When the studies 

conducted in our country are evaluated; WBE, which was created on the basis of the roy 

adaptation model, increased the quality of life and partner compatibility after breast cancer 

surgery (Comez & Karayurt, 2020). The review article of Altıntas and Vural (2018) focused on 

the necessity of WBE in managing the diseases and treatment processes of patients with 

colorectal cancer. In a different study, it was found that WBE increased the knowledge levels of 

patients with ileostomy and colostomy, increased social anxiety levels, but was not effective in 

preventing complications (Ozel-Ozkul, 2019). In studies abroad, WBE increased the knowledge 

level of breast cancer patients (Ryhänen et al., 2010) and satisfaction with the information 

processes (Loiselle et al., 2009). WBE increased the level of knowledge of patients with prostate 

cancer (Flynn et al., 2004; Saloben et al., 2013),  feeling stronger and feeling of disease control 
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(Saloben et al., 2013), quality of life in the sexual area (Giesler et al., 2005) and satisfaction with 

information processes (Loiselle et al., 2009), and reduced distress (Flynn et al., 2004). In a 

different study it has been concluded that WBE reduced symptom burden and severity in patients 

after ovarian cancer  (Donavan et al., 2014). 

 

When used together with current educational models with adequate planning and patient follow-

up, it can be said that WBE increases the knowledge levels and quality of life of patients after 

oncological surgery, and contributes to the management of symptoms that arise regarding cancer 

treatment.  

Keywords: web-based education, patient education, oncological surgery, cancer surgery 
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MEMEDE NADİR GÖRÜLEN DEV KİTLENİN TEDAVİ YÖNETİMİ 

 

Semra SALİMOĞLU
1
 

Op.Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Giriş:   Memede büyük boyutlu kitleler nadirde olsa günlük pratikte karşımıza çıkabilir. 

Bu kitleler genellikle  fibroadenom patolojisinde olmakla birlikteYine  filloid tümör 

adenozis,duktal ektazi ,memenin kistik patolojileri, adenom, leomyom, olarak 

tanımlanabilmektedir. Fibroadenomlar memenin en sık görülen iyi huylu lezyonlarıdır. 

Genç, sıklıkla 30 yaş altı genç kadınlarda ve puberte dönemi kızlarda görülür. Yaklaşık 

olarak 2-3 cm çapında, mobil, yuvarlak, lastik kıvamında ağrısız kitlelerdir. Nadiren dev 

boyutlara ulaşabilir yani 15-20cm lik dev kitle halini alabilir. Juvenil (Giant) 

Fibroadenom olarak adlandırılır.    

    

Olgu:   Hastamız 19 yaşında ikinci trimestrde gebe, sağ memede dev kitle nedeniyle 

genel cerrahi polikliniğine başvurdu. Muayenede sağ memede yaklaşık 10 cm’lik sert 

düzgün sınırlı kitle tespit edildi. Ultrasonografide sağ meme ÜOK da oldukça büyük 

boyutlara ulaşmış yaklaşık 13x6 cm boyutlarında hipoekoik solid oluşum izlendi 

( fibroedonom ?). Eksizyon veya histopatolojik değerlendirme önerildi.Yaplan trucut 

biyopsi "Adenozis/laktasyonel değişiklikler"’ i düşündürmekle birlikte tübüler bir 

adenom'dan ayırıcı tanısının yapılması gerekir şeklinde idi. Takip sırasında gebelik 

ilerledikçe kitlede hızlı büyüme ve ağrı şikayetinde artma gözlendi. Hastaya  normal 

doğumun ardından yapılan ikinci biyopside  laktasyonel değişiklikler gösteren lobüllerin 

arasında koagülatif nekroz/infarkt gösteren lobüller, nötrofiller ve fibrin trombları içeren 

vasküler yapılar dikkati çekti. Mevcut histopatolojik bulgular olguda gebelik sonrası 

laktasyonel değişikliklere bağlı infarkt lehinedir. Mevcut örneklerde tümör izlenmemiştir 

şeklinde geldi. Memenin  tamamında nekroz gelişmeye başladığı için operasyon 

hazırlıkları başladı.Postpartum 3.haftada laktasyon baskılandı.Bir hafta sonra   acil 

opere edildi. Postop herhangibir problemi olmayan hasta üçüncü günde taburcu 

edildi.Laktasyon üzerindeki baskılama bir hafta sonra kaldırıldı.  Postop patolojisi   

15*14*8,5 cm boyularında  adenozis, iskemik nekroz bulguları , rüptüre duktal ektazi  

şeklinde geldi. 

 

Tartışma:   Gebelik ve laktasyon döneminde normal zamana göre daha hızlı büyüme 

paterni gösterebilir.  Fibroadenom için İlk iki yıl altı aylık aralıklarla takip yapılır. İzlem 

esnasında %20 volüm artışı varsa,biyopside atipik hiperplazi varsa  boyutları 3cm nin 

üzerinde ise cerrahi düşünülmelidir. Bazen ani ve hızlı büyüme gösteren 15-20 cm 

boyutlara ulaşan fibroadenomlar olabilir. İyi huylu olmakla birlikte  normal meme 

dokusuna bası bulguları (nekroz,ödem...) , ciltte ülserasyon, asimetri ,ağrı yapabilir.Yine 

benign filloid tümör ve diğer kitle oluşturan memenin benign patolojileri takip edilmeli 

şüpheli durumlarda, hızlı ve büyüme gösterenlerde biyopsi ile histopatolojik 

değerlendirme yapılmalı ,gerektiğinde cerrahi işlem uygulanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Meme, adenozis, ductal ektazi , 
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MAKROMASTİLİ GENÇ HASTADA DEV FİBROADENOMUN BİLATERAL 

REDÜKSİYON MAMMOPLASTİ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ 

 

Tayfun KAYA
1
 

Op.Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  

 

 

Özet 

Giriş: Memede kitle nedeniyle başvuran genç kadınlarda en sık saptanan iyi huylu tümörler, 

fibroadenomlardır. Görülme yaşı genellikle 15 ile 35 yaş arasıdır. Etyolojisi bilinmemektedir. 

Basit fibroadenomlar fizik muayenede iyi sınırlanmış kitleler olarak tanımlanırlar. Sert yapıda 

ve mobildirler. Ultrason ile görüntülemede iyi tanımlanırlar. Asemptomatik olanlar, şekil 

bozukluğu yapmayanlar takip edilebilir. Takipte hızlı büyüyenler ile tanı anında büyük 

boyutlu, semptomatik ve şekil bozukluğuna neden olanlarda cerrahi uygulanabilir. Cerrahide 

önemli olan memenin duktal yapısına fazla zarar vermeden ve şekli bozukluğuna neden 

olmadan tedavi edebilmektir. Dev fibroadenomlar boyutu 5 cm üzerinde olan fibroadenomları 

ifade eder. Cerrahi tedavi meme rekonstrüksiyonunu da içermelidir. 

 

Olgu: 21 yaşında kadın hasta polikliniğimize 3-4 ay önce sol memesinde farkettiği kitle 

nedeniyle başvurdu. İnspeksiyonda makromasti mevcuttu, her iki meme hacminin özellikle de 

sol memenin daha büyük olduğu görüldü. Palpasyonda ise sol meme areola altından başlayan 

ve inferiora doğru büyüme gösteren 12-13 cm çapında, sert, sınırları boyut nedeniyle net 

değerlendirilemeyen kitleye ait dolgunluk izlendi. Yapılan ultrason görüntülemesinde; sol 

memede retroareolar alandan başlayıp alt kadranların tamamını dolduran, heterojen yapıda, 

büyüklüğü nedeniyle boyutları ölçülemeyen hipoekoik solid lezyon olarak tarif edildi. Dev 

filloid tümör olabileceği raporlandı. Yapılan tru-cut biyopside ise hyalinize stromal 

fragmanlar ve az sayıda duktus yapılarının olduğu belirtildi. Hastaya gross kitle nedeniyle 

operasyon planlandı. Hastanın makromastisinin bulunması sebebiyle bilateral redüksiyon 

mammoplasti ve sol memeden kitle eksizyonu operasyonu uygulandı. Kitle yaklaşık 15 cm 

boyutunda ve 1000 gr ağırlığında ölçüldü. Ayrıca sol memeden 1100 gr ve sağ memeden 

1350 gram meme dokusu çıkarıldı. Patoloji sonucu fibroadenom olarak rapor edildi. 

 

Tartışma: Kadınlarda genç yaşta memede en sık rastlanan kitleler fibroadenomlardır. 

Fibroadenomların dışında; kist, lipom, yağ nekrozu, galaktosel, hamartom, adenom ve filloid 

tümör de memede kitle ile karşımıza gelebilirler. Fibroadenomlar genellikle 2 cm’den küçük 

boyuttadır. 5 cm boyutun üzerindeki büyüklükler dev fibroadenom olarak adlandırılmakla 

birlikte nadiren boyutları daha da fazla büyüyebilir. Filloid tümörler daha ileri yaşlarda 

görülür, büyük boyutlu kitleler oluşturur ve malign özellik gösterebilir. Bu nedenle ayırıcı 

tanısı yapılmalıdır. Filloid tümörden ancak histopatolojik inceleme ile ayırt edilebilir. Bizim 

hastamız histopatolojik olarak fibroadenom tanısı aldı ve bilateral redüksiyon mammoplasti 

uygulanarak iyi bir kozmetik sonuç sağlandı. 

 

Sonuç: Genç yaşların hastalığı olması ve büyük boyutlara ulaştığında cerrahi tedavi 

gerektirmesi nedeniyle, dev  fibroadenomların tedavisinde kozmetik sonuçlar da dikkate 

alınmalı ve operasyon planlaması bu yönde yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Memede Kitle, Dev Fibroadenom, Makromasti, Bilateral Redüksiyon 

Mammoplasti 
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NADİR BİR MEKANİK BAĞIRSAK OBSTRÜKSİYONU SEBEBİ:  

SAFRA TAŞI İLEUSU 

 

Semra DEMİRLİ ATICI
1
 

Asistan Doktor, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  

Tayfun KAYA
2
 

Op.Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  

 

Özet 
Safra taşı ileusu özellikle bilinen kolelithiazis öyküsü olan, sıklıkla ileri yaş ve kadın 

dominans görülme insidansına sahip olan mekanik bağırsak obstrüksiyonunun nadir görülen 

bir sebebidir. Akut kolesistit atakları sonrasında safra kesesi ya da safra yollarının intestinal 

sisteme fistülü gelişir. Oluşan bu fistülden geçerek intestinal sistemde yol alan taşlar 

obstrüksiyona neden olmaktadır. 

 

64 yaşında bilinen multipl yandaş hastalıkları olan kadın hasta, üç gündür olan ve giderek 

artan kolik vasıflı karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma yakınması ile acil servise başvrudu. 

Geçirilmiş herhangi bir batın cerrahisi öyküsü olmayan hastanın yapılan fizik muayenesinde 

batında yaygın hassasiyet, istemli defans ve rebound mevcuttu. Çekilen ayakta direkt batın  

grafisinde ince bağırsak düzeyinde hava sıvı seviyelenmeleri olduğu gözlendi. Abdomen 

bilgisayarlı tomografide jejunum düzeyinde obstruksiyona yol açan kitlesel görünüm 

saptandı. Fizik muayenesinde akut batın bulguları olan hasta acil operasyon amaçlı interne 

edildi. Yapılan eksploratif laparatomide treitzdan itibaren 150.cm’de lümende tam 

obstruksiyona yol açmış taş palpe edildi. Enterotomi ile taş ekstirpasyonu yapıldı. Takiben 

ince bağırsak ansına primer onarım uygulandı. Postoperatif yoğun bakım takibi stabil 

seyreden hasta birinci gün servis izlemine alındı. Takiplerinde gaz ve gayta deşarjı olan 

hastanın oral alımı arttırıldı. Postoperatif beşinci gün batın dreni çekilen hasta şifa ile taburcu 

edildi. 

 

Mekanik bağırsak obstrüksiyonu günlük pratikte sık rastlanan acillerden biridir. Çeşitli 

patolojiler obstrüksiyona neden olmaktadır. Obstrüksiyonun nadir bir sebebi de safra 

taşlarıdır. Kolelithiazisin nadir görülen bir komplikasyonu olan safra taşı ileusunun teşhisinde 

bilgisayarlı tomografi önemli bir yer teşkil etmektedir. Safra yollarında hava, intestinal 

obstrüksiyon bulguları ve taşa ait opasite izlenebilir. Safra taşı ileusu; sıklıkla ileri yaş, 

geçirilmiş batın cerrahisi öyküsü olmayan, safra kesesi taşı öyküsü olan, akut mekanik 

bağırsak obstrüksiyonu bulgularıyla başvurmuş kadın hastalarda akılda bulundurulması 

gereken ayırıcı tanılarından biri olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kolelithiazis, Safra taşı ileusu, Mekanik bağırsak obstrüksiyonu 
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KANITA DAYALI UYGULAMANIN TARİHÇESİ, 

KANITA DAYALI UYGULAMA VE KANITA DAYALI HEMŞİRELİK 

 

Arş. Gör., Tuğba ÇAM YANIK
1
  

Mersin Üniversitesi,Hemşirelik Fakültesi 

 

Kanıta Dayalı Uygulamanın Tarihçesi 

Kanıta dayalı uygulama hareketi 1972 yılında epidemiyolog olan Dr. Archie  Cochrane 

tarafından yürütülmüştür. 1980’li yıllarda kanıta dayalı tıp terimi Kanada’da McMaster 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kullanıldı. Cochrane, tüm uzmanlık alanlarındaki araştırma 

kanıtlarının gözden geçirilmesinin titiz bir süreçle sistematik olarak hazırlanması gerektiğini 

ve yeni kanıt üretebilmesi için muhafaza edilmeleri gerektiğini belirtmiştir. Kanıt düzeyli 

çalışmalar olarak sistematik incelemelerin güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Cochrane, 

1988 yılında vefat etmiştir. Cochrane Merkezi 1992 yılında Oxford’ta açılmıştır. Bir yıl 

sonrasında ise Cochrane Collaboration adı altında bir işbirliği kurulmuştur. Bu işbirliği 

130’dan fazla ülkeden 37.000’den fazla kişi tarafından oluşan uluslararası bir ağ olup amacı 

sağlık hizmeti ile ilgili kanıtları geliştirerek ve güncelleyerek insanlara ulaşılmasını 

sağlamaktır. Ayrıca bu merkez sağlık hizmetlerinin etkinliği hakkında sistematik incelemeleri 

de sunmaktadır 
1,2

. 

 

 Kanıta dayalı uygulama sağlık bakımı kalitesini geliştirmekte, hasta sonuçlarını 

iyileştirmekte, maliyeti azaltmakta ve sağlık profesyonellerini güçlendirmektedir. Bunlar 

sağlık uygulamalarındaki dört amaç olarak bilinmektedir. Sağlık bakım hizmetlerinde bu dört 

amaca ulaşmak ve verilen bakımın güvenliğini arttırmak için gerekli çabanın gösterilmesi 

gerekir. Hastanelerdeki kalite ile ilgili yaşanan sorunlar bütün çabalara rağmen hala devam 

etmektedir. Örneğin; sağlık ile ilgili ne kadar ilerlemeler kaydedilse de Amerika Birleşik 

Devletleri’nde tıbbi hatalar ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır 
1-3

. 

Türkiye’de ise 2016 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) 

üzerinden tıbbi hatalara ilişkin veriler toplanmaya başlamıştır 
4
. Oldukça geç bir süreç 

içerisinde açılan bu sistem gerçekleşen hataların ve bunların iyileştirilmesine yönelik açılmış 

bir platform olmakta olup yapılan hataların bildirilmesini içermektedir 
5
. 

 

 Hastanelerde kanıta dayalı uygulamalar ne kadar kliniklere yansıtılmaya çalışılsa da genel 

olarak yapılan bakımın standart olmadığı ve önceki zamanlardan beri gelen uygulamaların 

hala değiştirilmeden devam ettiği gözlenebilmektedir. Son zamanlarda sağlık 

profesyonellerinin klinik çalışma süreçlerinde kanıta dayalı uygulamalar artmaya başlamıştır. 

Fakat buna rağmen uygulama anlamında eksiklik söz konusu olmaktadır. Sağlık 

profesyonelleri kanıt temelli bakımın uygulanmasında istekli olmalarına karşın kanıt düzeyli 

araştırmaların uygulamaya aktarılma süreci maalesef yavaşça ilerlemektedir 
2
. 

 

 Kanıta Dayalı Uygulama 

 Kanıt, doğru olduğuna inanılan gerçeklerin birikimidir. Araştırmacılar, önemli araştırmalar 

neticesinde yeni bilgiler üretir ve klinisyenlere bu kanıtları uygulamada kullanmaları içi 

rehber  olurlar 
2,6

. 
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2000 yılında Sackett ve arkadaşları tarafından kanıta dayalı uygulama; hasta bakımı ile ilgili 

karar vermede uygun olan en iyi kanıtların kullanılması olarak tanımlanmıştır. O zamandan 

itibaren kanıta dayalı uygulamanın tanımı geliştirilmiştir. Kanıta dayalı uygulama tıp alanında 

ortaya çıkan genel bir terimdir. Kanıta dayalı tıp terimi olarak da literatürde geçen kanıta 

dayalı uygulama, doğru ve etkili klinik kararlara ulaşabilmek amacıyla en iyi bilimsel kanıt ve 

klinik uzmanlığı birleştiren, bilgi yönetimi ve öğrenme stratejisi modelidir. Kanıta dayalı tıp 

terimi, kanıta dayalı uygulama veya kanıta dayalı sağlık bakımı şeklinde de kullanılmaktadır 
2,7,8

. Kanıta dayalı klinik karar vermeye ilişkin Şekil.1’de gösterilmektedir 
2
.      

 

            

                                   Şekil.1. Kanıta dayalı klinik karar verme 

 

 

 

 

         

           

  

Kanıta dayalı uygulama, sağlık kuruluşlarında klinik karar verme sürecinin problem 

çözümünde oldukça değerlidir. Herhangi bir kanıtın uygulamada kullanılabilirliği aşamasında 

kritik düşünme kanıta dayalı uygulama sürecinin temel yapı taşlarındandır 
1,9

. 

 

Kanıta dayalı uygulama süreci, çok sayıda çalışmadan oluşan bir kanıtın titiz bir şekilde 

değerlendirilmesini içerir. Aynı zamanda bunu klinik deneyimi ile de birleştirir. Kalite 

geliştirme ise, bir sağlık sorunu tespit edildiğinde buna yönelik olarak süreci ve sonucu 

geliştirmek için kullanılmaktadır. Asıl amaç, bütün kalite geliştirmenin kanıta dayalı hale 

getirilmesidir. Sağlık hizmetinin iyileştirilmesinde kanıta dayalı kalite geliştirilmesi oldukça 

önemlidir. Sonuç yönetiminde tipik olarak dört aşamalı bir süreç kullanılmaktadır; 

 Klinik problemin tanımlanması (düşme vb.), 

 Sonucun nasıl ölçüleceğinin belirlenmesi,  

 Kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi ve  

 En iyi uygulamanın etkisinin 
2,6

.   

 

Nicel çalışmaların kanıt düzeyi ne kadar yüksek olsa da tanımlayıcı ve niteliksel 

çalışmalardan elde edilen kanıtlar da klinik uygulamalara dahil edilmelidir. Kliniklerdeki 

alışılagelmiş olan uygulamaların değişmesi için güçlü kanıtların olması gerekmektedir 
1,2

.   

 

Sağlık kuruluşlarında destekleyecek kanıtları olmayan veya çok az kanıtı olan birçok 

uygulama yapılmaktadır. Buna örnek olarak hastanede yatan hastalarda iki veya dört saatte bir 

yaşam bulgularının takibi verilebilir. Bu herhangi bir kanıtı olmayan bir süreç olup sağlık 

hizmeti veren kurumlarda rutin uygulanan bir işlemdir. Ayrıca kanıt düzeyi yüksek olup 

uygulanmayan birçok uygulama da bulunmaktadır. Örneğin, hemşirelerin günde on iki saat 

vardiyalı olarak çalışmasının doğru olmadığını gösteren çalışmaların olmasına rağmen 

hemşireler hala bu şekilde çalıştırılmaktadırlar. Dolayısıyla, hasta tarafından alınan bakım 

kalitesinin istenilen düzeyde olmaması ve hasta güvenliğini tehdit edici durumların 

yaşanılması muhtemel olmaktadır 
2,9

. 

 

 

 

 

Kanıta Dayalı 

Klinik Karar 

Verme 

Araştırmadan elde edilen kanıtlar, kanıta dayalı teoriler  

Klinik deneyim/uzmanlık (kalite iyileştirme projesi veya sonuç 

yönetiminden elde edilen iç kanıtlar) 

Hasta tercihleri ve değerleri 
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         Kanıta Dayalı Uygulamanın 7 Adımı 

         Kanıta dayalı uygulamanın 7 adımı Tablo.1.’de belirtilmiştir 
2
. 

                                 Tablo.1. Kanıta dayalı uygulama süreci 

 

Kanıta dayalı bir uygulama kültürünün geliştirilmesi 

Klinik sorunun sorulması 

En uygun kanıtların aranması ve toplanması 

Kanıtların eleştirel olarak değerlendirilmesi 

En iyi kanıtın uygulamada kullanılması 

Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi 

Kanıta dayalı uygulama sonuçlarının paylaşılması 

          

Kanıta Dayalı Uygulama Kültürünün Geliştirilme 

Kanıta dayalı uygulamanın iyi bilinen adımlarına başlamadan önce uygulamaya yönelik 

sorgulayıcı bir tutumun geliştirilmesi önemlidir. Bu tutum ile birlikte sağlık profesyoneli olan 

hemşire, hastaların bakımı ile ilgili sorular sorma konusunda daha rahat ve heyecanlı 

olmaktadır. Kültür ve çevre olmadan kanıta dayalı uygulamanın desteklenmesi beklenemez. 

Çevre ve kültür bireyde sorgulayıcı bir tutumu teşvik eder 
2,9,10

. 

         Kanıta dayalı uygulama kültürü ve ortamının temel unsurları; 

 Sağlık profesyonellerinin mevcut uygulamalarının sorgulamaya teşvik edildiği bir 

 ortam (bireysel olarak mesela sorgulama ruhu gibi), 

 Kanıta dayalı uygulama yeterlilikleri ve değerlendirme süreci, 

 Kanıta dayalı uygulamanın yönlendirilmesinde altyapıyı sunan mentör/rehber, 

 Kanıta dayalı uygulamayı destekleyen bir kurum  şeklinde sıralanabilir 
2,10

. 

 

Klinik Sorunun Sorulması 

Kanıta dayalı uygulamanın başında önemli olan araştırmadaki en uygun kanıtın elde 

edilmesinde yardımcı olacak sorulan sorulardır. Bir araştırma için iyi oluşturulmayan soru ile 

araştırmayı yansıtmayan sonuçlar elde edilebilir. Klinikteki bir soruna yönelik olarak birden 

fazla sorular var ise öncelik teşkil eden soruya önem verilmelidir. Burada önemli olan 

klinikteki hastalarda öncelikli sırada hangi sorunlar varsa; öncelikle ona yönelik olarak 

sorunların çözümlenmesi gerekmektedir 
2,6

. 

         

En Uygun Kanıtların Aranması ve Toplanması 

Soruna yönelik olarak en güçlü kanıt olan sistematik çalışmalar incelenmeli ve meta 

analizlere bakılmalıdır. Çalışma için en iyi kanıt seviyesinin aranması elzemdir. Belirli olan 

klinik soruyu cevaplamak için araştırmacı taradığı çalışmaları tanımlamak, değerlendirmek ve 

sentezlemek için zamanını etkili bir şekilde kullanmalıdır. Bu süreç içerisinde toplanan veriler 

ile ilgili bir sonuç çıkarılır. Sistematik gözden geçirme ve meta-analizler uygulama kararlarına 

dayandırılacak en güçlü kanıt seviyesini sağlamaktadır 
2
. 

   

Kanıtların Eleştirel Olarak Değerlendirilmesi 

Arama sürecinden geçen ve elde edilen kanıtların eleştirel bir analizinin yapılması her ne 

kadar zaman alıcı bir süreç olarak değerlendirilse de oldukça önemlidir.  Bu süreç, ortaya 

konulan klinik sorunun cevaplanabilmesinde yardımcı olmaktadır 
1,2

. 
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En İyi Kanıtın Uygulamada Kullanılması 

Bundan sonraki süreçte ise literatür çerçevesinde bulunan en uygun kanıtın uygulanmaya 

konulması aşamasıdır. Kanıta dayalı uygulama sürecinde mevcut olan sağlık kaynaklarının 

değerlendirilmesi de oldukça yararlıdır 
2,3, 

 

Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Kanıta dayalı uygulamanın hasta sonuçlarını nasıl etkilediğinin değerlendirildiği bir süreçtir. 

Bu uygulamanın hasta sonuçlarına etkisi nasıl oldu veya hasta için yararlı mı yoksa değil mi? 

vb. sorularıyla uygulamanın kullanılabilirliği ölçülmektedir 
2,3

. 

          

Kanıta Dayalı Uygulama Sonuçlarının Paylaşılması 

Kanıta dayalı uygulamadaki son adım sonucunu yaymaktır. Sonuçların paylaşılmadığı 

ortamda mesleki gelişim ve hasta güvenliğinin arttırılması söz konusu olamaz. Araştırmacı 

hemşireler/sağlık profesyonelleri yaptıkları bir araştırmanın sonucunu birbirleriyle paylaşarak 

mesleki anlamda saygınlığın artmasına ve mesleki gelişimine yardımcı olmalıdırlar 
2
. 

        

Kanıta Dayalı Hemşirelik 

Kanıta dayalı uygulama, hemşirelerin sağlık hizmeti kalitesini geliştirmede önemli etkiye 

sahiptir. Hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesiyle birlikte hasta güvenliğinin arttırılması 

ve maaliyetin azaltılmasına katkı sağlanmış olunmaktadır
 1
. 

 

Hemşirelik Araştırmaları ve Tarihsel Gelişimi 

Araştırma kelimesi tekrar aramak veya dikkatlice incelemek anlamına gelmektedir. 

Araştırmanın nihai amacı hemşirelik gibi bir disiplin veya meslek için ampirik/deneysel bir 

bilgi birikimi geliştirmektir. Hemşirelik bir uygulama mesleği olduğu için yapılan araştırmalar 

klinik bakımın iyileştirilmesi ve kalite sonuçlarının geliştirilmesi için önemlidir. Kanıta dayalı 

uygulamalar hemşireler tarafından ulusal ya da uluslararası düzeydeki kongrelerde sunulmalı 

ve diğer meslek üyeleri ile sonuçlar paylaşılmalıdır 
3,6,10

.           

 

Hemşirelik eğitimi, hemşirelik yönetimi, sağlık hizmetleri, hemşirelerin özellikleri ve 

hemşirelik rolleri hakkında bilgi üretmek için hemşirelik araştırmalarına da ihtiyaç vardır. Bu 

çalışmalardan elde edilen bulgular hemşirelik uygulamalarını dolaylı olarak etkiler ve 

hemşirenin ampirik bilgi birikimine katkıda bulunmaktadır. Araştırmalar yoluyla ise 

hemşirelik eğitimi de ilerlemektedir 
1-3,9

. 

 

İlk defa hemşirelik alanında araştırma süreci Florence Nightingale ile başlamıştır. 1970’li 

yıllardan itibaren klinik odaklı araştırmalar yapılmış ve kanıta dayalı uygulamalar da 

araştırma sürecine dahil edilerek günümüze kadar gelmiştir 
3
.  
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Tablo.2.’de hemşirelikte araştırmanın gelişiminin tarihsel süreci belirtilmektedir
3,10- 

Tablo.2. Hemşirelikte Araştırmanın Tarihsel Süreci 

Yıl Olay 

1850 İlk hemşire araştırmacı olarak tanınan Florence Nightingale  

1860 Nightingale’in St. Thomas Hastanesi’nde ilk İngiliz hemşirelik okulunu 

kurması 

1899 Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN)’nin kuruluşu 

1900 Amerikan Hemşirelik Dergisi 

1923 Kolombiya Üniversitesi’nde hemşirelik alanında ilk doktora programı 

1929 Yale Üniversitesi’nde hemşirelik derecesinde ilk yüksek lisans 

1932 Araştırma yürütülmesini teşvik etmek amacıyla kurulan Hemşirelik Yüksek 

Okulları Birliği 

1950 Amerikan Hemşireler Birliği (ANA)’nin hemşirelik fonksiyonları ve 

etkinlikleri çalışması 

1952 Hemşirelik Araştırmaları Dergisi (Hemşirelikte ilk araştırma dergisi) 

1955 Hemşirelik araştırmalarına fon sağlamak için Amerikan Hemşireler Vakfı’nın 

kurulması 

1957 Midwestern Hemşirelik Araştırmaları Derneği ve New England 

Yükseköğretim Kurulu hemşirelik araştırmalarını desteklemek ve 

yaygınlaştırmak için geliştirilmesi 

1965 İlk hemşirelik araştırmaları konferansı için ANA’nın sponsor olması 

1970 ANA Hemşirelik Komisyonu’nun kurulması 

1972 Cochrane’nin kanıta dayalı uygulamalarla ilgili kavramları tanıtması 

1973 İlk Hemşirelik Tanıları Konferansı 

1976 Araştırma bulgularının uygulamada kullanılması amacıyla Stetler-Marram 

Modeli’nin yayınlanması 

1980-1990 Uygulama için en iyi kanıtı belirlemek amacıyla metodolojilerin geliştirilmesi 

1982-1983 Hemşirelik ile ilgili projelerin yapılmasının teşvik edilmesi  

1983 Hemşirelik araştırmalarında yıllık gözden geçirme 

1985 Ulusal Hemşirelik Araştırma Merkezi’nin kurulması 

1989 Sağlık Politikası ve Araştırma Ajansı’nın kurulması 

1990 Hemşire atama programının uygulanması 

1992 Cochrane Merkezi’nin kurulması 

1993 Cochrane’nin sistematik çalışmalar ve kanıta dayalı uygulamalar ile ilgili 

kurallar koyması 

2001 21. yy için yeni bir sağlık sistemi raporunun yayınlanması 

2002 NANDA’nın uluslararası düzeyde kabul görülmesi 

2005 Hemşireler için kalite ve güvenlik eğitimlerinin başlatılması 

2006 Amerikan Hemşirelik Okulları Birliği’nin (AACN) hemşirelik araştırmaları 

hakkındaki açıklaması 

2017 AACN’nin 2020 için hedefleri ve hemşirelikte araştırmayı teşvik etmesi 

 

Nightingale (1859) ilk hemşire araştırmacı olarak kabul edilmektedir. İlk çalışmalarında 

hastaların fizyolojik ve psikolojik iyilik durumlarının geliştirilmesinde çevrenin etkisine 

odaklanmıştır. Kırım Savaşı’nda (1853-1856) askerlerin mortalite ve morbidite oranlarını ve 

onları etkileyen faktörleri inceleyen Nightingale, sonuçlarını tablo ve grafik ile sunmuştur. 

Nightingale yara ile ilişkili ölüm oranlarının %42’den % 2’lere düşmesini sağlamıştır.  

Hemşirelik Notları isimli kitabında çevre ile ilgili ilk bulgularını yazmıştır. Bu şekilde 

istatistiksel analizi ile ordu ve toplumun hasta bakımı konusundaki görüşlerini değiştirmiştir. 
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Nightingale eğitim anlamında ise Londrada’ki St. Thomas Hastanesi’nde hemşireler için ilk 

İngiliz hemşirelik okulunu kurmuştur 
3,10,12-14

. 

 

1899 yılında dünyadaki ilk ve en geniş uluslararası organizasyonu olan ve şu anda birçok 

hemşirelik derneğini içerisinde barındıran ICN kuruldu 
13

.  1900’lü yıllardan 1970’li yıllara 

kadar geçen süreçte ise hemşirelik araştırmaları ile ilgili gelişmelere bakıldığında, ilk 

hemşirelik dergisi olan American Journal of Nursing-Amerikan Hemşirelik Dergisi 

yayınlandı. Dergideki çalışmalar daha çok vaka analizi çalışmalarını içermekteydi. 

Hemşirelikte sonraki dönemlerde eğitim ile ilgili imkanlar doğmaya başladı ve 1923’te 

Colombia Üniversitesi’nde hemşireler için ilk doktora programı ve 1929 yılında ise Yale 

Üniversitesi’nde ilk yüksek lisans programı verilmeye başlandı 
3,7,11

. 1950 yılında American 

Nurses Association-Amerikan Hemşireler Birliği hemşirelik etkinlikleri ile ilgili 5 yıllık bir 

çalışma başlattı. 1959 yılında ise bu çalışma sonuçları ise hemşirelerin standartları, 

niteliklerini açıklamak ve geliştirmek için kullanıldı 
3,10

. 1953 yılında Kolombiya 

Üniversitesi’nde Hemşirelik Eğitiminde Araştırma ve Hizmet Enstitüsü’nün kurulması ile 

doktora öğrencilerinin araştırma yapmasına destek sağlandı. 1955 yılında ise hemşire 

araştırmalarına destek sağlamak amacı ile Amerikan Hemşireler Vakfı kuruldu. Amerikan 

Hemşireler Birliği (ANA) 1965 yılında ise hemşirelik araştırmalarının sonuçlarının 

kliniklerde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla ilk defa yapılan hemşirelik kongresine 

sponsorluk yaptı 
3,11,13

.  

 

1960’lı ve 1970’li yıllarda ise hemşirelik uygulamalarına rehberlik edebilecek modeller, 

teoriler geliştirilmeye başlandı ve bu modellerin test edilmesi için gerekli önerilerde 

bulunuldu. 1976 yılında araştırma bulgularının uygulamada kullanılmasının sağlanması 

amacıyla Stetler ve Marram hemşirelikte ilk modeli geliştirdi. Bu model, araştırma 

bulgularının uygulamada nasıl kullanılacağına ilişkin hemşireleri desteklemektedir. Model 

hazırlık, geçerlilik, karşılaştırmalı bulguların değerlendirilmesi,  karar verme, bulguları 

uygulamaya çevirme ve değerlendirme olarak altı adımdan oluşmaktadır. 1970’li yılların 

sonunda ise Prof. Dr. Archie Cochrane kanıta dayalı uygulama kavramını oluşturdu ve 

gelişmesini sağladı 
7,11

.  

 

1980’li yıllarda hemşirelik ile ilgili dergilerin yayınlanmasında artış gözlendi ve hemşirelerin 

araştırma yapmalarını arttırmak amacıyla Hemşirelikte Araştırmaların Yürütülmesi (CURN) 

projesi hayata geçirildi. 1985 yılında ise, ICN hemşirelik alanında araştırmaların ilerlemesi ile 

ilgili ilk olan rehberleri yayınladı. 1989 yılında ise araştırma sonuçlarının kliniklerde 

uygulanmasının sağlanması amacıyla Sağlık Politikası ve Araştırma Ajansı kuruldu. 1990’lı 

yıllarda ise sağlık bakımının geliştirilmesi amacıyla kanıta dayalı uygulamanın geliştirilmesi 

için çalışmalar başlatıldı. Hemşireler araştırma faaliyetlerinde yer alması için teşvik edildi ve 

hastalara kanıta dayalı bakım sunmaları sağlandı 
1,3,7,11,13,14

. Ayrıca hemşireler yarı deneysel 

çalışmalar yapmaları için desteklendi. 2002 yılında hemşirelik tanılarının uluslararası 

geçerliliği kabul edilerek NANDA tanıları yayınlandı. Böylece artık hemşirelik alanında 

uluslararası anlamda geçerli tanılar belirlenmiş oldu.  21. yüzyılda ise hemşirelik araştırmaları 

daha kaliteli ve çeşitli olmaya başladı. Klinik uygulamalar için kanıt düzeyi en yüksek 

uygulamaların belirlenmesi ve kliniğe aktarılmasına önem verildi. 2004 yılında Kanıta Dayalı 

Hemşirelik Dergisi ile hemşirelik alanında kanıta dayalı uygulamalara özellikle dikkat 

çekilmeye başlandı 
3
.  

 

2013 yılında Avrupa Hemşireleri Derneği Federasyonu tarafından Avrupa Hemşirelik 

Araştırma Derneği kuruldu.  Kanıta dayalı uygulamaları teşvik eden bu dernek aynı zamanda 

yapılan çalışmaların yayılmasına da yardımcı olmaktadır 
15

. Ayrıca, 2017 yılında Sağlık 
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Araştırma ve Kalite Ajansı sağlık hizmeti kalitesinin arttırılması, hasta güvenliğinin 

yükseltilmesi gibi amaçlarla çalışmaları destekleyen öncü kurum oldu  
3
. 

 

Türkiye’de hemşirelik alanında gelişmeler ise Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Paşa’nın 

hemşireliğe olan ihtiyaç durumu ile başlamıştır. 1912 yılında Türkiye’de ilk hasta bakıcı 

kursunu açarak hemşirelik mesleğinin Türkiye’deki gelişmesine en büyük katkıyı sağlamıştır 
13,16

. Bundan sonra ülkemizde hemşirelik ile ilgili okullar açılmış ve hemşirelik ile ilgili 

ilerlemeler kaydedilmiştir. Hemşirelik eğitimi ile ilgili gelişmeler devam ederken 1949 yılında 

Türk Hemşireler Derneği tarafından Türk Hemşireler Dergisi olan Türkiye’deki ilk hemşirelik 

dergisi yayınlanmıştır 
13,16

. Sonraki dönemde ise hemşirelik eğitiminin üniversitede lisans 

düzeyinde verilmesine karar verilmiş ve bununla ilgili önemli anımlar atılmıştır. İlk olarak 

Ege Üniversitesi’nde ilk Hemşirelik Yüksekokulu 1955 yılında kurulmuştur. Sonrasında ise 

Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 

Yüksekokulları 1961 yılında lisans eğitimi vermek üzere açılmıştır. Ayrıca hemşirelik 

alanında ilk yüksek lisans eğitimine ise 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde verilmeye 

başlanmıştır. 1972 yılında ise hemşirelikte doktora programı açılmıştır 
7,13,16,17

. Hemşirelik 

eğitimi üzerindeki gelişmelerden sonra ise hemşirelik araştırmalarına önem verilmeye 

başlanmıştır 
16

. Türkiye’deki ilk hemşirelik araştırması 1959 yılında Velioğlu, Kum ve 

Tüzün’ün Kolombiya Üniversitesi’ndeki öğretim elemanları ile birlikte yaptıkları çalışmadır. 

Bu çalışma, Türkiye’deki hemşire ihtiyacını ve eğitim ile ilgili görüşleri belirlemek için 

yapıldı  
13

. 

 

1974 yılında donanımlı/bilgili hemşirelerin yetiştirilmesi amacıyla Vehbi Koç Vakfı 

tarafından Hemşirelik Fonu oluşturuldu. 1979 yılında hemşirelik ile ilgili araştırmaların 

yapılması ve Türkiye genelinde yapılan çalışmaların yayılması konusunda ilk Hemşirelikte 

Araştırma Semineri düzenlenmiştir. 1992 yılında ise Vehbi Koç sağlık profesyonelleri için 

kurulan ilk eğitim ve araştırma merkezi olan Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma 

Merkezi (SANERC)’ni kurdu.  

 

Türkiye’de Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği 1996 tarihinde, hemşirelik mesleğini 

araştırmalara dayalı olarak geliştirmek ve mesleki hakların korunmasını sağlamak amacıyla 

kurulmuştur 
13,18

. Dernek kurucu üyelerini ise hemşirelik alanında önemli isimler olan Prof. 

Dr. Eren KUM, Prof. Dr. Nebahat KUM, Prof. Dr. Fethiye ERDİL gibi hocalarımız 

oluşturmaktadır. Ayrıca dernek Türkiye’deki hemşirelerin güncel gelişmeleri takip 

edebilmelerini, yeni kanıta dayalı uygulamaların sayısının arttırılmasını, hemşirelik alanında 

yayın sayısının yükseltilmesini, mesleki kalitenin geliştirilmesini hedeflemektedir 
13,16,18

.  

 

2000’li yıllarda ise Türkiye’de kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları alanında yapılan 

çalışmalar günden güne artmaktadır. Her ne kadar yapılan çalışmalar yetersiz kalsa da 

araştırma bulguları herkes tarafından daha kolay ulaşılabilir durumda olup yeni uygulamalar 

klinik ortamlara taşınmaya başlanmıştır 
16

. 

 

Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama 

Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamaların amacı hasta, aile, sağlık hizmet sağlayıcıları ve 

sağlık sistemi için kaliteli bakımı sağlamak ve maliyetin azaltılmasıdır.  En iyi araştırma 

kanıtı klinik sorunu ele almak için kaliteli sağlık çalışmalarının sentezinden elde edilen 

ampirik bilgidir. Uzman araştırmacılar tarafından klinik uygulamalar için standartlaştırılmış 

kılavuzlar geliştirilmektedir 
1,3,8

.  
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Şekil.2’de kanıta dayalı uygulama modeli gösterilmektedir 
3,7

. 

 

       Şekil.2. Kanıta Dayalı Uygulama Modeli 

 

 

 

 

         

 

 

          

 

 

 

 

 

Klinik uzmanlık, bakım hizmeti veren sağlık uzmanının bilgi ve becerileridir. Bir hemşirenin 

klinik uzmanlığı, yıllar süren klinik deneyimine, mevcut araştırma ve eğitimine bağlıdır. 

Hemşirenin klinik uzmanlığı ne kadar iyiyse kanıta dayalı uygulamaları bakımına katması da 

o kadar kolay olmaktadır. Ayrıca kanıta dayalı uygulamalar hemşirenin güvenilir, kaliteli, 

uygun maliyetli bakımı uygulamasında oldukça önemlidir 
3
. 

 

Kanıta dayalı uygulamanın amacı hastaya uygun bakımın sağlanmasıdır. Kanıta dayalı 

uygulama bakımın yüksek kalitede verilmesi ile hasta sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı 

olur. Kanıta dayalı uygulama ile evrensellikte kazanılmış olmaktadır. Böylece uygulamalar 

üzerindeki çeşitlilikte azaltılmış olur. Kanıta dayalı uygulamalar ile sağlık profesyonelleri 

mesleki anlamda daha güçlü olmakta ve mesleki memnuniyetleri artmaktadır 
8,10

. 

 

Kanıta dayalı uygulamalar ne kadar güvenilir ve uygulanabilir olsa da klinisyenler tarafından 

uygulanmama durumları söz konusu olabilmektedir. Amerikan Hemşireler Birliği tarafından 

yapılan bir anket sonucunda hemşirelerin bilgi eksikliği, kurum kültürü, bakım sürecini nasıl 

etkileyeceği konusundaki şüpheci yaklaşımlar gibi durumlardan dolayı kanıta dayalı 

uygulamalara yönelik engellerin olduğu ifade edilmiştir 
1,2

. 

 

Sağlık, profesyoneli olan hemşireler klinikteki birçok soruna yönelik sıkıntılara cevap ararlar 

(örneğin demanslı erişkin bir hastanın yatmadan önceki uykusuna ılık bir banyonun etkisini 

nasıldır?). Kanıta dayalı bir yaklaşım sağlık profesyonellerinin en iyi kanıtlara erişmelerini 

sağlamakta ve sorularına yanıt bulmaya yardımcı olur. Ayrıca uygulamaların sonuçlarının 

daha da gelişmesini sağlar 
2
. 

 

Kanıtların hepsinin güvenilir olması beklenemez. Bir durum ile ilgili en iyi kanıt hangisiyse 

onun uygulamaya aktarılması gerekmektedir. Bunun sonucunda hasta zarar görebilmektedir.  

Ayrıca kanıt düzeyleri yüksek olan çalışmalara rağmen hala eski uygulamalar devam 

edebilmekte veya yeni kanıtlara uyum sağlanamamaktadır. Örneğin, papilloma virüsüne karşı 

aşılamanın güvenli ve etkili olduğuna dair güçlü kanıtlara rağmen aşılanma oranları düşük 

olabilmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte kanıta dayalı uygulamalara ulaşım 

günümüzde daha da kolaylaşmıştır. Sağlık hizmeti veren kuruluşlar kanıta dayalı 

uygulamaların gerçekleştirilmesine izine vermektedir. Böylece sağlık sisteminde kanıta dayalı 

uygulamalardan yararlanan sağlık kuruluşlarındaki olumlu hasta sonuçları ve hasta 

güvenliğinin arttırılması ekonomik açıdan maliyeti azaltabilmektedir 
1,2,8

. 

En iyi  

araştırma kanıtı 

 

Hemşirenin 

klinik deneyimi 

 

 

Hasta koşulları 

ve değerleri 

Kaliteli, güvenli, uygun 

maliyetli sonuçlar 
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Kanıta Dayalı Uygulama ve Hemşirelik Süreci 

Hemşirelik sürecinde ilgili verilerin toplanmasında, planlamasında, değerlendirmesinde kanıta 

dayalı uygulamalar rehber olmaktadır. Kanıta dayalı uygulama ve hemşirelik sürecinde 

problem çözme stratejileri ortak özelliktir. Hemşirelik süreci tanılama, sonuç belirleme, 

planlama, uygulama ve değerlendirmeden oluşmaktadır. Hemşirelik sürecinde eleştirel 

düşünme dikkate alınmalıdır. Eleştirel düşünmede bilgi arama ve sentezleme (değerlendirme), 

mevcut bilgiden sonuç çıkarma (tanılama), bilgiyi eylem planına dönüştürme (planlama) gibi 

becerileri gerektirir. Bu hemşirelik süreciyle benzerlik göstermektedir 
2,9

. Hasta bakımında 

kritik düşünme ve klinik karar verme süreci çok değerlidir. Hemşirelik sürecinde önemli olan 

kritik düşünmenin bazı standartları bulunmaktadır; 

 

        -Meseleleri detaylandırmak için netlik, 

       -Gerçeklerin kontrol edilerek doğruluğunun belirlenmesi,  

       -Hassasiyet, 

       -Derinlik, 

      -Bir eylemin şarta uygun olmadığının kararlaştırılmasında mantık, 

      -En önemli sorunun dikkate alınmasında önem, 

      -Bütün bakış açılarının değerlendirilmesinde adalet 
1,9

. 

 

Kanıta dayalı uygulamaların hemşirelik uygulamalarında kullanılabilmesi için kritik düşünme 

süreci olmazsa olmazıdır. Bu standartların hepsinin açık bir şekilde belirlenmesi 

gerekmektedir. Bir kanıta dayalı uygulamanın hemşirelik uygulamasında kullanılabilmesi için 

bu standartların açık bir şekilde ifade edilmesi ve uygulamada kullanılabilirliğine bakılması 

önem teşkil eder. Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı uygulamaların bakıma 

yansıtılmasında eğitim de önemli yer tutmaktadır. Bunun için bilişsel becerilerin de 

geliştirilmesi gerekir. Bunlar, çeşitli fikirlerin analiz edilmesi, muhakeme yeteneği, birden 

fazla çözümü göz önünde bulundurarak karar verebilme, bilgi kaynaklarının ne kadar 

güvenilir olduğunu kıyaslayabilme olarak sayılabilir  
9,19

. 

 

Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulama Durumları  

Kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile sağlık bakımındaki yenilikler hemşirelik mesleğine 

olan güveni ve saygınlığı arttırır, hasta güvenliğini yükseltir ve sağlık bakım maliyetini azaltır 
14

. Kanıta dayalı uygulamaların kliniğe aktarılması sürecinde sıkıntılar yaşanabilmektedir. 

Hemşirenin bilgi eksikliği, kanıta dayalı  uygulama ile ilgili endişesi, sağlık kurumunun 

tutumu gibi durumlar kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının kliniğe aktarılma sürecini 

etkileyebilmektedir. Kanıta dayalı uygulamaların kliniğe aktarılması ve değişimin 

gerçekleştirilmesi aşamasında modeller yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kanıta dayalı 

uygulamalarda randomize kontrollü çalışmalardan sonra sistematik araştırmalar en güvenilir 

çalışmalar olup kliniğe aktarılması önemli kanıtlardır 
2,3,8,14.

 Hemşirelerin kanıta dayalı 

hemşirelik uygulama durumlarını gösteren çalışmalar bulunmaktadır 
20,21

. 

 

Melynk ve ark.’nın (2012) yaptıkları çalışma da ise hemşireler kanıta dayalı bakıma 

inanmasına rağmen, meslektaşlarından, hemşire liderlerinden ve yöneticilerinden gelen direnç 

dahil olmak üzere engeller yaygın olmaya devam ettiği ifade edilmiştir. 

 

Stokke ve ark.’nın (2015) kanserle tedavi bölümünde çalışan 185 hemşirenin kanıta dayalı 

uygulamalara tutumuna ve uygulanma durumlarına baktığı tanımlayıcı çalışmada, 

hemşirelerin tutumunun pozitif olduğu fakat kanıta dayalı uygulamaların az miktarda 

uygulandığı belirtilmiştir.  
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SONUÇ 

Hemşirelik mesleğinin gelişmesi, saygınlığının artması, hasta güvenliğinin sağlanması ve 

maliyetin etkin olması gibi amaçlar doğrultusunda kanıta dayalı uygulamaların önemi 

yadsınamaz. Bu uygulamaların mesleki anlamda ne kadar önemli olduğu günümüzde bilinse 

de kanıta dayalı hemşirelik uygulaması aşamasında sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu sürecin 

daha verimli geçirilmesi anlamında daha çok literatür tarama, kişisel gelişimleri önemseme, 

bilimsel faaliyetlere katılım sağlamanın da önemi tartışılmazdır.  
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HASTADA VE SAĞLIK PROFESYONELĠNDE SAĞLIK  OKURYAZARLIĞI 

 

IN PATIENT AND HEALTH PROFESSIONAL HEALTH LITERACY 

 

Tuğba ÇAM YANIK 

Arş. Gör., Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Orcid No: 0000-0002-9053-9397 

 

Özet 

Sağlık okuryazarlığı kavramı ilk defa Sağlığı Geliştirme Konferansı ile öne çıkmıştır. Belli bir 

düzeyde bilgi, kişisel beceri ve güven anlamına gelen sağlık okuryazarlığı, bireylerin bilgiye 

erişimini ve bilgiyi etkin şekilde kullanmalarını güçlendirmede önemli role sahiptir. Dünya 

Sağlık Örgütü sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinde hükümet, toplum, medya (sosyal 

medya vb.), toplum liderleri, araştırma ve akademik kurumlarına sorumluluk yüklemiştir.  

Dünyadaki ve Türkiye’deki sağlık okuryazarlığı oranlarına bakıldığında maalesef Türkiye’de 

düşüktür. Türkiye’de 2012 yılında sağlık okuryazarlığı yeni yeni gelişmeye başlamıştır. 

Sağlığın geliştirilmesi ile toplumun güçlendirilmesi kapsamında ortaya çıkan sağlık 

okuryazarlığı, sağlığın etkilendiği bütün durumlarla ilişki halindedir.  

 

Hastalar aldıkları tedaviye yönelik olarak anlaşılması zor ve karmaşık bilgilerle karşı karşıya 

kalabilmektedir. Sağlık okuryazarlığı iyi olmayan hastada sağlık hizmetine ulaşma ve bakım 

sürecine uyumda zorlanmalar görülebilmektedir. Bu süreç sonucunda hastanın 

taburculuğunda uzama, istenmeyen komplikasyonların gelişmesi, hasta memnuniyetinde 

azalma ve hastane maliyetinde artış gibi istenmeyen durumlar meydana gelebilir. Kaliteli bir 

sağlık hizmetinin sunulduğu kurumda, hasta hastalığı ile ilgili belirtileri tanımlayarak 

kendisine uygulanan tedavi ve bakıma yönelik ifadeleri anlayabilir durumda olabilir. Böylece 

istenmeyen durumlar em aza indirgenebilir. Sağlık sisteminin daha iyi anlaşılmasına ve 

bilinmesine yardımcı olan sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi aşamasında, sağlık 

profesyonellerin büyük sorumluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle sağlık profesyoneli olarak 

hastalara bakım veren hemşireler önemli görevler düşmektedir. Yapılan çalışmalar sağlık 

okuryazarlığı konusunda sağlık profesyonellerinin de yeterli bilinçte olmadığını 

göstermektedir.  Sağlık okuryazarlığında hemşirelerin kendilerini geliştirmesi açısından doğru 

ve gerekli bilgiye ulaşmada hemşirenin araştırmacı olması ve güncel bilgileri takip etmesi çok 

önemlidir. Ayrıca güncel bilgileri, yaptığı uygulama ve eğitimlerle hasta ve diğer sağlık 

profesyonelleri ile paylaşarak personel ve hasta memnuniyeti arttırılabilir ayrıca kuruma 

maliyet açısından destek olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta, Hemşire, Sağlık okuryazarlığı, Sağlık profesyoneli. 

 

Abstract 

The concept of health literacy came to the fore with the Health Promotion Conference for the 

first time. Health literacy, which means a certain level of knowledge, personal skills and 

confidence, has an important role in empowering individuals to access and use information 

effectively. The World Health Organization has placed responsibility on the government, 

society, media (social media, etc.), community leaders, research and academic institutions in 

the development of health literacy. When health literacy rates in the World and in Turkey, 

unfortunately  is low in Turkey. Health literacy in Turkey in 2012 began a new developments. 

Health literacy, which emerges within the scope of health promotion and society 

empowerment, is in contact with all situations where health is affected. 
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Patients may be faced with incomprehensible and complex information regarding the 

treatment they receive. Patients with poor health literacy may have difficulties in accessing 

health care and adapting to the care process. As a result of this process, undesirable situations 

such as prolonged discharge of the patient, development of undesirable complications, 

decrease in patient satisfaction and increase in hospital costs may occur. In the institution 

where a quality health service is provided, the patient may be able to understand the 

symptoms related to the treatment and care applied to him by defining the symptoms related 

to the disease. Thus, unwanted situations can be minimized. Health professionals have a great 

responsibility at the stage of developing health literacy, which helps the health system to be 

better understood and known. Therefore, nurses who care for patients as healthcare 

professionals have an important role to play. Studies show that health professionals are not 

well aware of health literacy. In order for nurses to develop themselves in health literacy, it is 

very important for nurses to be a researcher and to follow up-to-date information in reaching 

the correct and necessary information. In addition, by sharing up-to-date information with 

patients and other healthcare professionals with its practices and trainings, staff and patient 

satisfaction can be increased, and it can support the institution in terms of cost. 

Keywords: Patient, Nurse, Health literacy, Health Professional. 
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AMPUTE BİR KÖPEKTE 3 BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLEN PROTEZİN 

KULLANIMININ KLİNİK SONUÇLARI 

 

THE CLINICAL RESULTS OF THE USE OF A PROSTHESIS PRODUCED ON A 3-

DIMENSIONAL PRINTER IN AN AMPUTEE DOG 

 

İlker ŞEN
1
 

Dr. Öğrt. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı 

 

 

 

Özet 

Ekstremite amputasyonları iyileştirilemeyen lezyonlarda veya işlevsel bir ekstremitenin tekrar 

kullanılamayacak olması durumlarında endikedir. Eklem deformasyonları ve nörolojik 

disfonksiyonlar mobiliteyi etkileyebilir veya hoş olmayan görünüme yol açabilir. 

Kas ve tendo kontraktürü veya ayakta maddi kayıp görülürse, nörolojik fonksiyon eski haline 

gelse bile amputasyon gerekir. 

 

Bu çalışmada total ekstremite amputasyonu yerine, ekstremitenin protez kullanımına uygun 

olabileceği noktadan kesilerek, kesilen bölümünün yerine 3 boyutlu yazıcıdan basılan protezin 

hastaya uygulanması ve uygulamanın klinik sonuçlarının paylaşılması amaçlanmıştır. Çalışma 

materyalini 2 yaşlı erkek bir kangal köpeği oluşturdu. Sol arka ekstremitesini, patinin plantar 

yüzeyine basarak kullanma şikayetiyle kliniğe getirilen köpekte yapılan muayenede, sol 

metatarsus düzeyinde şiddetli enfeksiyon, nöral defisit, buna bağlı olarak maddi kayıplı yara 

ve metatarsusların alt 1/3’ü seviyesinde nekroz şekillendiği tespit edildi. Olguya açık yara 

tedavisi uygulandıktan ve enfeksiyon geriletildikten sonra metatarsusların üst 1/3’ü 

düzeyinden amputasyon uygulandı. Uzvun geri kalanına herhangi bir müdahalede 

bulunulmadı. Bölgenin postoperatif dönemde ödemi geçtikten sonra, tablet pc’ye entegre 

Structure Sensor marka aparat ve aynı firmaya ait Scanner isimli program yardımıyla, 

olgunun ayakta duruş pozisyonunda sağlam olan sağ arka ekstremitesinden 3 boyutlu 

modelleme yapılarak elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarıldı. Solidworks fusion 360 

ve Zbrush programları kullanılarak taslağın simetriği, fizyolojik eklem açılarına bağlı kalarak 

uygun boyut ve açılarda modellendi. Polilaktikasit maddesi kullanılarak, Cubicon Single 

marka “Fused deposition modeling” 3 boyutlu yazıcı ile hazırlanan modelin basımı yapıldı. 

Hareket esnasında protezin ilgili ekstremiteden çıkmasını engellemek için protez modeli 

üzerinde tasarlanan yerlere yapışkanlı kumaş şeritler kalıcı olarak dikildi. Hazırlanan protez 

metacarpus düzeyinden ve talo-tibial eklemin hemen üzerinden bu şeritlerle sarılarak 

giydirildi.  3 günlük bir alışma sürecinin sonunda köpeğin protez takılı olan ekstremitesinin 

üzerine rahatlıkla ağırlık verebildiği, proteze uyum sağladığı ve protezle yürüyebildiği 

gözlemlendi. 3 boyutlu yazıcılardan elde edilen protez modelleri sayesinde, irreversibl 

lezyonların, hayvanlarda uzvun sınırlı bir alanında meydana gelmişse ekstremitenin 

tamamının amputasyonu yerine, lezyonun alanıyla sınırlı amputasyon operasyonu 

gerçekleştirilerek ekstremitenin kalanının korunabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada 3 

boyutlu yazıcı teknolojisi kullanılarak elde edilen protezle birlikte, sınırlı alanda uygulanan 

amputasyon uygulanmış olan olgunun yaşam konforunun artırılması sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Köpek, Protez, Üç boyutlu yazıcı. 
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Abstract 

Extremity amputation is indicated when lesions will not heal or the extremity will not be able 

to be functional again. Joint deformations and neurological dysfunctions can affect mobility 

or lead to a displeasing appearance. 

 

If there is tendon contracture or loss of substance in the foot, amputation may be necessary 

even if the neurological function returns to the previous status. 

 

The aim of this study was to present the clinical results of the application of a prosthesis 

produced on a 3-dimensional printer to the point cut which would be suitable for prosthesis 

use, rather than total extremity amputation. The study material was a 2-year old male Kangal 

dog. The dog was brought to the clinic with the complaint of non-use when stepping on the 

plantar surface of the paw of the left hind extremity. In the examination there was determined 

to be severe infection at the level of the left metatarsus, neural deficit, a wound with 

associated substance loss, and necrosis in the lower third of the metatarsals.  

 

After treatment of the open wound and recovery of the infection, amputation was performed 

at the level of the upper third of the metarsals. No intervention was made to the remaining 

stump. Following recovery of the oedema in the region in the postoperative period, 3-

dimensional modelling was made from the intact right-side hind extremity, with the dog in a 

standing position, using the Scanner program of the Structure Sensor device integrated to a 

tablet PC, and the data were transferred to a computer. Using the Solidworks Fusion 360 and 

Zbrush programs, the symmetry of the design was modelled at a size and angles appropriate 

to the physiological joint angles. The model prepared with the Cubicon Single “Fused 

deposition modelling” 3-dimensional printer was printed using polyactic acid. To prevent the 

prosthesis detaching from the extremity during movement, strips of adhesive material were 

permanently stitched to the sites designed on the prosthesis model. The prepared prosthesis 

was attached by wrapping these strips immediately above the talo-tibial joint at the level of 

the metacarpus. At the end of a 3-day adaptation period, the dog could comfortably put weight 

on the extremity with the prosthesis attached. Compliance with the prosthesis was obtained 

and the dog was observed to be able to walk with the prosthesis. 

 

With a prosthesis model obtained from a 3-dimensional printe9r, it can be considered that if 

irreversible lesions result in a limited stump area in animals, rather than complete amputation 

of the extremity, by performing an amputation limited to the area of the lesion, the remaining 

extremity can be preserved. In this study, amputation was performed to a limited area and 

with a prosthesis obtained through the use of 3-dimensional printer technology, the comfort of 

the animal in daily life was increased.  

Keywords: Amputation, Dog, Prosthesis, Three dimensional printer. 
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GİRİŞ  

 

Phalangeal, metakarpal veya metatarsal bölgeler ve karpal veya tarsal eklemler, ağırlık taşıma 

sırasında yükleri vücuda aktarır ve köpeklerin desteği, dengesi ve hareketi için gereklidir (3). 

Köpekler parmakları üzerinde yürüyen ve bunu yaparken metacarpal ve metatarsal 

kemiklerden de destek alan hayvanlardır (5). 

 

 

Köpeklerde ekstremitelerin distal bölgelerinin yaralanmaları yaygındır; bu tür yaralanmalar 

arasında parçalı kırıklar, eklem kırıkları, tendo veya bağ yaralanmaları, maddi kayıplı 

yaralanmalar ve eklem luksasyonları bulunur (4,5). Köpeklerde alt ekstremite porsiyonlarında 

meydana gelen yaralanmalara yönelik tedaviler, yaralanma veya hastalığın türüne göre seçilir; 

bu tür tedaviler arasında kırık fiksasyonu, artrodez, bağların rekonstrüksiyonu ve amputasyon 

bulunur (1, 4, 6). 

 

Amputasyon bir ekstremitenin devamlılığının herhangi bir kemik üzerinden kesilmesidir. 

Amputasyon, çok uzun yollardır veteriner ortopedide sıklıkla uygulanmış bir prosedürdür. 

Ancak gelişen teknoloji ile, tanı ve sağaltımdaki gelişmeler, ekstremite amputasyon 

uygulamalarını çok ender uygulanan bir operasyon haline gelmiştir (2). 

 

Bir uzvun amputasyonu, rezekte edilemeyen neoplazi, şiddetli kırıklar, iskemik nekroz, 

osteomiyelit veya yumuşak doku enfeksiyonu ve kontrol edilemeyen artrit, felç veya 

konjenital bir deformite nedeniyle ciddi sakatlık gibi çeşitli nedenlerle endikedir (5, 7). 

 

Bu çalışmada total ekstremite amputasyonu yerine, ekstremitenin protez kullanımına uygun 

olabileceği noktadan kesilerek, kesilen bölümünün yerine 3 boyutlu yazıcıdan basılan protezin 

hastaya uygulanması ve uygulamanın klinik sonuçlarının paylaşılması amaçlanmıştır. 

 

Olgu sunumu 

Çalışma materyalini 2 yaşlı, erkek, 52 kg ağırlığında bir kangal köpeği oluşturdu. Sol arka 

ekstremitesini, patinin plantar yüzeyine basarak kullanma şikayetiyle kliniğe getirilen köpekte 

yapılan muayenede, sol metatarsus düzeyinde şiddetli enfeksiyon, nöral defisit, buna bağlı 

olarak maddi kayıplı yara ve metatarsusların alt 1/3’ü seviyesinde nekroz şekillendiği tespit 

edildi (Resim 1).  

 
Resim 1. Olgunun preoperatif dönemde sol arka ekstremitesinde meydana gelen maddi 

kayıplı hasar. 
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Olguya açık yara tedavisi uygulandıktan ve enfeksiyon geriletildikten sonra amputasyonun 

hangi düzeyden yapılacağının değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirme yapabilmek için 

ekstremitenin ilgili bölümünün anterioposterior ve mediolateral radyografileri alındı. 

Radyografilerde phalanx ve metatarsusların distal 1/3’ünü de içine alan bir osteomyelitis 

tablosu ile karşılaşıldı. 3. ve 4. phalanxların da meydana gelen maddi kayıplı lezyon 

sonrasında ekstremiteden tamamen ayrılmış ve nekroz sonucu düşmüş olduğu belirlendi 

(Resim 2).  

 
Resim 2. Olgunun sol metacarpal bölgesinin preoperatif anterioposterior radyografisi. 

 

Amputasyon sonrasında 3 boyutlu yazıcıdan elde edilen protezin güdük bölüme 

uygulanabilmesi için mümkün olan en fazla ekstremite bölümünü vücutta tutmak 

gerektiğinden, amputasyonun, metatarsusların proksimal 1/3’ü düzeyinden uygulanmasına 

karar verildi.  Operasyon için öncelikle proksimal tibia düzeyinden itibaren ekstremitenin 

distal ucuna kıllar tıraş makinesi ile uzaklaştırıldı. Köpek genel anestezi altında lateral yatış 

pozisyonunda konumlandırıldı ve bölge asepsi antisepsi kurallarına uygun şekilde antiseptikli 

solüsyonlarla yıkandı. Metatarsusların diyafiz bölgesi seviyesinden cranialde ve caudalde 

kavun dilimi şeklinde deri ensizyonu yapıldı. Derialtı dokular ve bölgenin yumuşak dokuları 

kuralına uygun şekilde ensize edildikten ve hemostaz sağlandıktan sonra metatarsuslar 

proksimal 1/3 düzeyinden bir kemik kesici yardımıyla kesildi ve lezyonlu doku ile bir miktar 

sağlam doku ekstremiteden uzaklaştırıldı. Bölgedeki yumuşak dokular ekstremitede bırakılan 

metatarsus bölümlerinin üzerini kapatacak şekilde dikildi ve onun da üzerine deri kapatılarak 

rutin dikişlerle deri dikişi gerçekleştirildi (Resim 3). Uzvun geri kalanına herhangi bir 

müdahalede bulunulmadı.  

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



 

 
Resim 3. Olgunun amputasyon sonrası ekstremitesinin görünümü. 

 

Bölgenin postoperatif dönemde ödemi geçtikten sonra, bir tablet pc’ye entegre Structure 

Sensor marka aparat ve aynı firmaya ait Scanner isimli program yardımıyla, olgunun ayakta 

duruş pozisyonunda sağlam olan sağ arka ekstremitesinden 3 boyutlu modelleme yapılarak 

elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarıldı (Resim 4).  

 
Resim 4. Olgunun sağlam olan ekstremitesinin dijital ortamda modellenmesi. 

  

 Solidworks fusion 360 ve Zbrush programları kullanılarak taslağın simetriği, fizyolojik 

eklem açılarına bağlı kalarak uygun boyut ve açılarda modellendi (Resim 5a ve 5b). 
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Resim 5. Olgunun üzerinden taramayla çıkarılan modelin bilgisayar ortamında yapılan a) 

Solidworks fusion 360, b) Zbrush ile tasarımı. 

 

Polilaktikasit maddesi kullanılarak, Cubicon Single marka “Fused deposition modeling” 3 

boyutlu yazıcı ile hazırlanan modelin basımı yapıldı (Resim 6). 

 
Resim 6. Tasarımı yapılan modelin 3 boyutlu yazıcı ile bastırılması. 

 

 

a 

b 
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Hareket esnasında protezin ilgili ekstremiteden çıkmasını engellemek için protez modeli 

üzerinde tasarlanan yerlere yapışkanlı kumaş şeritler kalıcı olarak dikildi. Hazırlanan protez 

metacarpus düzeyinden ve talo-tibial eklemin hemen üzerinden bu şeritlerle sarılarak 

giydirildi.  3 günlük bir alışma sürecinin sonunda köpeğin protez takılı olan ekstremitesinin 

üzerine rahatlıkla ağırlık verebildiği, proteze uyum sağladığı ve protezle yürüyebildiği 

gözlemlendi (Resim 7). 

 
Resim 7. Olgunun ekstremitesine protez uygulandıktan sonra ayakta duruş pozisyonu ve 

ekstremitesine ağırlık vermesi. 

 

Tartışma 

Amputasyon operasyonu yapılacak olan hayvanın ameliyat öncesi durumu, hayvanın ameliyat 

sonrası beklenen adaptasyon yeteneği ve sahibinin bir ampute bir evcil hayvana karşı tutumu, 

amputasyon kararını etkiler. Yapılan çeşitli kuvvet analizi testleri, bir uzvun kaybının, torasik 

uzuv ile pelvik uzuv amputasyonunda görülen daha büyük değişikliklerle birlikte, köpeğin 

ağırlık merkezinde olduğu kadar, kalan uzuvların zemin reaksiyon kuvvetlerinde ve temas 

sürelerinde önemli değişikliklere neden olduğunu göstermiştir (7). 

 

Çalışmamızda uygulanan 3 boyutlu yazıcıdan basılan protez ile ekstremtenin tamamının 

uzaklaştırılmasından kaynaklanacak adaptasyon sorunları ve ağırlık merkezinin değişikliğine 

bağlı olarak gelişecek anormal basış açıları, çabuk yorulma ve denge problemleri gibi 

sorunların da önüne geçilmeye, köpeğin ilgili ekstremitesini mümkün olduğunca 

kullanmasına, vücudun ağırlık merkezinin korunmasına çalışılmıştır. 

 

Amputasyon, bir ekstremitenin devamlılığının herhangi bir kemik üzerinden kesilmesidir. 

Ekstremite amputasyonları, küçük hayvanlarda asrımızın ilk yarımından beri, sıkça uygulanan 

bir prosedürdür. Rezeksiyonu yapılamayan neoplazi, şiddetli kırıklar, iskemik nekroz, 

osteomiyelit veya yumuşak doku enfeksiyonu ve kontrol edilemeyen artrit, felç veya 

konjenital bir deformite nedeniyle ciddi sakatlık gibi çeşitli nedenlerle endikedir. Meydana 

gelen lezyon hayvanın hayatını tehlikeye sokacak veya sağaltılması için hiçbir olanak 

kalmayacak durum yaratıyorsa, bacağı kesmek, hayvanın gelecek yaşamını güvence altına 

almak açısından zorunlu olabilir.Ancak ekstremite hastalıklarıklarının tanı ve sağaltımındaki 

ilerlemelerle birlikte çok ender uygulanan bir operasyon haline gelmiştir (2, 7). 
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Çalışma materyalini oluşturan 2 yaşlı erkek kangal köpeğinde nöral defisit kaynaklı sol arka 

ekstremitesinin plantar yüzüne basmasından dolayı şekillenmiş metatarsuslar düzeyinde 

maddi kayıplı açık yara bulunduğu görüldü. Yapılan klinik ve radyografik muayeneler 

sonrasında ekstremitenin ilgili bölümündeki yumuşak doku ve kemik dokuda şiddetli 

enfeksiyon şekillendiği tespit edildi. Köpeğin kilosu da göz önünde bulundurularak, 

ekstremitenin tamamının amputasyonunun vücudun ağırlık merkezini değiştireceği, günlük 

hayatını idame ettirirken vücut ağırlığını taşımakta zorlanacağı ve kalan ekstremitelerinin 

eklemlerinde anormal strese yol açacağı düşünüldü. Bu nedenle sadece lezyonlu bölge ve 

oranın çevresindeki sağlıklı yumuşak dokunun bir kısmının amputasyonunun yapılmasına 

karar verildi. Ampute edilen bölümün anatomik özellikleri hesaplanarak üretilen protezin 

ilgili uzva uygulanması ile köpeğin hayat konforu mümkün olduğunca artırılmış, vücut 

ağırlığının fazlalığından dolayı meydana gelmesi muhtemel eklem lezyonlarının mümkün 

olduğunca önüne geçilmiş oldu.  

 

3 boyutlu yazıcılardan elde edilen protez modelleri sayesinde, irreversibl lezyonlar, 

hayvanlarda uzvun sınırlı bir alanında meydana gelmişse, ekstremitenin tamamının 

amputasyonu yerine, lezyonun alanıyla sınırlı amputasyon operasyonu gerçekleştirilerek 

ekstremitenin kalanının korunabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada 3 boyutlu yazıcı 

teknolojisi kullanılarak elde edilen protezle birlikte, sınırlı alanda uygulanan amputasyon 

uygulanmış olan olgunun yaşam konforunun artırılması sağlanmıştır. 
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Özet  

Bu çalışma, İstanbul'da köpek dışkılarında intestinal helmint yumurtalarının belirlenmesi ve 

belirlenen helmint enfeksiyonlarının halk sağlığı açısından öneminin vurgulaması amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmada, sahipli ve sahipsiz toplam 130 köpek dışkısı incelenmiş olup, dışkı 

örneklerinin 44 (%33,84) ’ünün bir veya birden fazla helmint türü ile enfekte olduğu ve en 

fazla görülen türlerin Toxocara spp. (%21,53) ve Kancalı kurt (%11,53) olduğu belirlenmiştir. 

Bunların yanında, Toxascaris leonina (%5,38), Trichuris spp. (%1,53), Taenia spp. (%1,53) ve 

Dipylidium caninum (%0,76) ‘a rastlanmıştır.  Köpeklerin, 35’inin tek, 6’sının iki ve 3’ünün 

de üç helmint türü ile enfekte olduğu saptanmış olup, karışık enfeksiyonların 3’ü Toxocara 

spp.+ Kancalıkurt, 1’i Kancalıkurt+Toxascaris leonina, 1’i Kancalıkurt+Trichuris spp., 1’i 

Toxocara spp.+Trichuris spp. ve 3’ü Kancalı kurt+ Toxascaris leonina+ Taenia spp. olarak 

belirlenmiştir. Altı aydan küçük köpeklerin yaşlılara nazaran daha fazla enfekte olduğu 

gözlenmiştir. Köpeklerin dışkı bakılarında zoonoz helmint türlerinden Toxocara spp., 

Kancalıkurt ve Taenia spp. tespit edilmesi taşıyıcıların bu enfeksiyonlar yönünden ciddi 

şekilde halk sağlığını tehdit ettiğini düşündürmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Köpek, Bağırsak Helmintleri, Dışkı muayenesi, Yayılış, Zoonoz, Halk 

Sağlığı, İstanbul. 
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Abstract  

The aim of this study was to determine intestinal helminth eggs in dog fecal samples collected 

in Istanbul and make to emphasize the importance of determined helminth infections in terms 

of public health. For this purpose, a total of 130 stray and household dog feces were 

examined. 44 (33.84%) of fecal samples were infected with one or more helminth species and 

the most common species are Toxocara spp. (21.53%) and hookworm (11.53%). In addition, 

Toxascaris leonina (5.38%), Trichuris spp. (1.53%), Taenia spp. (1.53%) and Dipylidium 

caninum (0.76%) were found. It was determined that 35 of infected dogs were infected with 

one, 6 of them were infected with two and 3 of them were infected with three helminth 

species. Toxocara spp. + hookworm in 3 dogs, hookworm + Toxascaris leonina in 1 dog, 

hookworm + Trichuris spp. in 1 dog, Toxocara spp. + Trichuris spp. in 1 dog and Hookworm 

+ Toxascaris leonina + Taenia spp. in 3 dogs were found as mix infections. It was  observed 

that dogs younger than six months were more infected than the elderly. Toxocara spp., 

hookworm and Taenia spp. detection suggested that carrier dogs seriously threaten public 

health in terms of these infections. 

Keywords: Dog, Intestinal Helminths, Fecal Examination, Prevalence, Zoonoses, Public 

Health, Istanbul. 
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Özet 

Zırh yapıları değişik karakterli mermilerin çoklu darbesine karşı çatlamaya, parçacıkların 

kopmasına ve kırılmaya direnç göstermek amacıyla zırhlı savaş araçlarında yaygın olarak 

kullanılan malzemelerdir. Zırh yapı malzemeleri tank gibi araçlar içerisinde savaşan 

personelin can güvenliğini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada savunma 

sanayisinde kullanılan tank zırhları için BWM-SAW çok kriterli karar verme yöntemi 

kullanarak malzeme seçimi problemi dikkate alınmıştır. Önceki tasarımlarda çelik 

malzemeler, kullanılan zırh yapıları daha sağlam ve hafif olması nedeniyle yerini kompozit 

malzemelere bırakmıştır. İdeal bir zırh korumasında mermi gibi darbelere karşı yüksek sertlik 

istenmektedir. Sertlik özelliğinin artması malzemenin tokluğunu düşürmektedir. Zırhta 

meydana gelen darbelerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, darbe alan zırhın işlevini 

kaybetmeden görevini yerine getirmesine devam etmesini sağlamak için zırh malzemelerinin 

yüksek tokluğa sahip olmaları gerekir. Seramikler ile bu yüksek sertlik ve tokluk özelliğini 

sağlamak mümkündür. Bunun yanında tankın daha düşük yakıt yakması ve iyi bir manevra 

kabiliyetine sahip olması hafif olmasına bağlıdır. Düşük yoğunluk sağlamak amacıyla 

kompozit malzemeler tercih edilmektedir. Mermi darbesinin yüksek hızda zırha çarpması 

sonucu yüksek sıcaklık oluşmaktadır. Zırh malzemesinin dayanımı için bu sıcaklıktan en az 

etkilenmesi istenir ve bu amaçla yüksek erime sıcaklığın sahip olması gerekmektedir. Çelik 

malzemeler kompozit göre daha düşük sertlikte, düşük erime sıcaklığına ve yüksek yoğunluğa 

sahip olduğu için kompozit malzeme önemli avantajlara sahiptir.  Ele alınan problemin 

çözümünde mukavemet, tokluk, sertlik, erime sıcaklığı, yoğunluk ve maliyet kriterlerine 

odaklanılmıştır. Çalışmada 5 alternatif malzeme dikkate alınmıştır. Bu malzemeler, Alümina 

%50 boron karbid, Titanyum borid, Alümina %40 boron karbid, Boron karbid, Alümina 

silikon nitrid malzemeleridir. En önemli kriterin mukavemet kriteri olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada ele alınan problemin çözümünde BWM-SAW yöntemi kullanılmıştır. En iyi 

dikkate alınan alternatif malzemeler içerisinden malzeme alternatifinin ise Boron karpid 

olduğu belirlenmiştir. 
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Abstract 

Armor structures are materials commonly used in armored combat vehicles in order to resist 

cracking, fragmentation and fracture against multiple impacts of bullets with different 

characteristics. Armor building materials are vital to ensure the safety of the personnel 

fighting in vehicles such as tanks. In this study, the problem of material selection using the 

BWM-SAW multi-criteria decision making method for tank armors used in the defense 

industry is taken into account. In previous designs, steel materials left their place to composite 

materials because the armor structures used were more robust and lighter. In an ideal armor 

protection, high hardness is required against impacts like bullets. Increasing the hardness 

feature decreases the toughness of the material. Armor materials must have high toughness in 

order to eliminate the negative effects of impacts on the armor and to ensure that the armor 

that receives the impact continues to fulfill its function without losing its function. It is 

possible to achieve this high hardness and toughness with ceramics. In addition, the low fuel 

burning and good maneuverability of the tank depend on its light weight. Composite materials 

are preferred to provide low density. High temperature occurs as a result of the bullet impact 

hitting armor at high speed. For the strength of the armor material, it is desired to be affected 

at least from this temperature and for this purpose, it should have a high melting temperature. 

Since steel materials have lower hardness, lower melting temperature and higher density than 

composites, composite materials have significant advantages. Strength, toughness, hardness, 

melting temperature, density and cost criteria were focused in the solution of the problem. 5 

alternative materials were considered in the study. These materials are Alumina 50% boron 

carbide, Titanium boride, Alumina 40% boron carbide, Boron carbide, Alumina silicon 

nitride. It has been determined that the most important criterion is the strength criterion. 

BWM-SAW method was used to solve the problem addressed in the study. It has been 

determined that the material alternative among the most considered alternative materials is 

Boron carpid. 

Keywords: Decision making, Multi-criteria decision making, Material Selection, Design, 

Tank armor. 
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GİRİŞ 

 

Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak askeri amaçlı tank zırhı 

tasarımında kullanılacak en iyi malzemenin belirlenmesi problemine odaklanılmıştır ve çok 

kriterli karar verme yöntemleri ile en iyi malzemenin belirlenmesi amaçlanmıştır. Literatürde 

çok sayıda çok kriterli karar verme yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler üç ana gruba 

ayrılmaktadır. Birinci grup çok kriterli karar verme yöntemleri sadece dikkate alınan 

kriterlerin ağırlığını belirlemeyi amaçlar. 2. grup çok kriterli karar verme yöntemleri önceden 

belirlenmiş olan kriter ağırlıklarını kullanarak alternatiflerin sıralamasını belirleyen sıralama 

belirleme çok kriterli karar verme yöntemleridir. Son grup çok kriterli karar verme 

yöntemlerinde ise hem kriter ağırlığı hem de alternatiflerin sıralaması entegre bir şekilde 

birlikte yapılır. Bazı çok kriterli karar verme yöntemlerinde yönteminin kullanılabilmesi için 

kriter ağırlığının önceden belirlenmiş olması gerekmektedir. Bu durumda farklı kriter ağırlığı 

belirleme yöntemleri ile farklı sıralama yöntemlerinin birlikte kullanılması ihtiyacını 

doğurmaktadır. Bu ihtiyaç sonucu ortaya çıkan çok kriterli karar verme yöntemleri ise hibrit 

çok kriterli karar verme yöntemleri olarak adlandırılmaktadır (Şenyiğit vd, 2020). Bu 

çalışmada BEST WORST (BWM) kriter ağırlığı belirleme yöntemi ile problemde dikkate 

alınan kriterlerin ağırlıkları bulunmuş ve bu ağırlıklar SAW sıralama belirleme çok kriterli 

karar verme yöntemi ile birlikte kullanılarak BWM-SAW hibrit çok kriterli karar verme 

yöntemi çalışmada sunulmuştur. BWM yöntemi ile ilgili detaylı bilgilere literatürden 

erişilebilir (Rezaei, 2016; Şenyiğit ve Ünal, 2019; Şenyiğit ve Demirel, 2020; Şenyiğit vd, 

2020). SAW yöntemi ile ilgili detaylı bilgilere literatürden erişilebilir (Şenyiğit ve Demirel, 

2017; Şenyiğit ve Demirel, 2018; Şenyiğit ve Demirel, 2020). BWM-SAW hibrit çok kriterli 

karar verme yöntemi, çalışmanın konusu olan askeri amaçlı tank zırhı tasarımında en iyi 

malzemenin seçimi problemi için uygulanmıştır. 

 

GELİŞME, ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmada dikkate alınan problemin çözümünde 6 kriter dikkate alınmıştır. Bu kriterler 

sırasıyla Mukavemet (K1), Tokluk (K2), Erime sıcaklığı (K3), Sertlik (K4), Yoğunluk (K5) 

ve Maliyet (K6) kriterleridir. Çok kriterli karar verme yöntemlerinde kriterler iki ana gruba 

ayrılır. Bu gruplar fayda ve maliyet kriteri gruplarıdır. İlgili kriterin değeri azaldıkça amacı 

gerçekleştirme etkisi artıyorsa bu kriter bir maliyet kriteridir. Maliyet, zaman, mesafe 

kriterleri birer maliyet kriteridir. Benzer şekilde ilgili kriterin değeri artıkça amacı 

gerçekleştirme etkisi artıyorsa bu kriter bir fayda kriteridir. Kâr, ömür, kalite ise birer fayda 

kriteridir (Şenyiğit vd, 2020).  

Bu çalışmada dikkate alınan yoğunluk ve maliyet kriterleri birer maliyet kriteri iken 

mukavemet, tokluk, erime sıcaklığı ve sertlik kriterleri ise birer fayda kriteridir. Çalışmada, 

Alümina %50 boron karbid (A1), Titanyum borid  (A2), Alümina %40 boron karbid                

(A3), Boron karbid (A4) ve Alümina silikon nitrid (A5) birer malzeme alternatifi olarak 

dikkate alınmıştır. Çalışmada dikkate alınan karar matrisi tablo-1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Karar matrisi 

 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada dikkate alınan SAW ağırlıklandırma yöntemi kullanıldığında elde edilen 

kriterlerin ağırlıkları tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde en önemli kriterin K1 

ve en önemsiz kriterin ise K3 kriteri olduğu belirlenmiştir. SAW yöntemine göre normalize 

karar matrisi tablo 3’te gösterilmiştir. Kriter ağırlıkları kullanılarak SAW yöntemi ile elde 

edilen alternatiflerin sıralaması ise tablo 4’te gösterilmiştir. Bu çalışmada BWM-SAW çok 

kriterli karar verme yöntemi sunulmuş ve çözümler elde edilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde en 

iyi malzeme alternatifinin 4 nolu alternatif olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizlerin 

sonucunda tank zırhı tasarımında en iyi malzeme alternatifinin boron karpid (A4) olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmanın dikkate alındığı problemin çözümünde Alümina silikon nitrid  (A5)  

malzemesinin kullanılması tavsiye edilmemektedir. Bu çalışma yeni kriterler, yeni alternatif 

malzemeler ve yeni çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak genişletilebilir. 

 

Tablo 2. BWM yöntemi ile hesaplanan kriter ağırlık değerleri 
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Tablo 3. SAW yöntemine göre normalize karar matrisinin gösterilmesi 

 

 

Tablo 4. Çalışmada dikkate alınan SAW yönteminin kullanılması sonucu oluşan 

alternatiflerin sıralamalarının gösterilmesi 

 

KAYNAKLAR 

Şenyiğit E, Yurtgülü N, Demirel B, Gökkuş Ö  (2020) , "ASKERİ AMAÇLI TRENLERDE 

KUPLÖR MERKEZLEME PİMİ TASARIMINDA EN İYİ MALZEMENİN SEÇİMİ,"  

3. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL 

GELİŞMELER SEMPOZYUMU , vol.1, no.1, Adana, Turkey, pp.1-6.  

Rezaei J (2016) Best-worst multi-criteria decision making method: Some properties and a 

linear model, Omega, 64, 126–130. 

Şenyiğit E, Demirel B (2017)  DETERMINATION OF THE MATERIAL FOR THE 

CARBONATED SOFT DRINK PACKAGING WITH MULTI-CRITERIA DECISION 

MAKING METHODS, SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, 

cilt.35, no.3, ss.471-480. 

Şenyiğit E, Demirel B  (2018) THE SELECTION OF MATERIAL IN DENTAL IMPLANT 

WITH ENTROPY BASED SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING AND ANALYTIC 

HIERARCHY PROCESS METHODS, SIGMA MUHENDISLIK VE FEN 

BILIMLERI DERGISI, 36, 2018, 731-740. 

Şenyiğit E, Ünal Z (2019) BWM-MOPA Yöntemi ile En İyi RFID Sisteminin Belirlenmesi, 

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1,1, 9-14. 

Şenyı ğı t E , Demı rel B  (2020), “Material selection on countermeasure flares systems by multi 

criteria decision making methods,” International Journal of Multidisciplinary Studies 

and Innovative Technologies , 4 (1) , 1-9 . 

 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



 

 

BWM-TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE SAVUNMA 

SANAYİ İÇİN TANK PALETİ TASARIMINDA EN İYİ MALZEMENİN SEÇİMİ 

 

THE SELECTION OF THE BEST MATERIAL FOR TANK PALLET DESIGN FOR 

THE DEFENSE INDUSTRY BY BWM-TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION 

MAKING METHOD 

 

Doç. Dr. Ercan ŞENYİĞİT 

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 

ORCID iD: 0000-0002-9388-2633 

Doç. Dr. Bilal DEMİREL 

ORCID iD: 0000-0002-5390-0630 

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 

Doç. Dr. Ömür GÖKKUŞ 

ORCID iD: 0000-0001-6044-3522 

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

 

Özet 

Tasarımlar için malzeme seçimi dikkate alınan tasarımın başarılı olması için hayati öneme 

sahiptir. Bu çalışmada savunma sanayisinde dikkate alınan tasarımlar için malzeme seçimi 

problemine odaklanılmıştır. Savunma sanayisinde zırhlı araçlar özel öneme sahiptirler. 

Günümüzde askeri gücün vazgeçilmez unsurlarından biri olan zırhlı araçlar kara kuvvetlerinin 

temel vurucu gücünü oluşturmaktadır. Zırhlı araçlar ağırlıkları kullanım alanları nedeniyle 

genellikle paletlidir.  Bu araçlar tanklar,  kundağı motorlu obüsler ve toplar,  zırhlı personel 

taşıyıcılar, tank kurtarıcılar ve çok namlulu roket atarlardır. Arazide ilerleme kabiliyeti ve zırh 

koruması dikkate alındığında paletli araçlar silahlı kuvvetler için önemi daha iyi anlaşılabilir. 

Hızla gelişen teknoloji ile muharebelerin geçtiği alanlar genişleyerek her türlü iklim ve arazi 

koşulunu içine alması,  bu koşullarda görev yapabilecek araçları gerekli kılmaktadır. Askeri 

paletli araçların normal taktik tekerlekli araçlara kıyasla ağırlıklarının çok fazla olması bu 

araçların yürüyen aksamının daha fazla yüke maruz kalmasına dolayısıyla daha çabuk hasara 

uğramasına sebep olmaktadır. Malzeme seçimi problemi bir Çok Kriterli Karar Verme 

(ÇKKV)  problemidir. Bu problemin çözümünde ÇKKV yöntemleri kullanılmaktadır. 

Literatürde çok sayıda ÇKKV yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler içerisinden diğerlerine 

göre nispeten yeni bir yöntem olan BWM-TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin 

özelliği karma yöntem olmasıdır. BWM-TOPSIS yöntemi iki ayrı yöntem olan BWM ve 

TOPSIS yöntemleri birlikte kullanılmasını içermektedir. Bu çalışmanın amacı tank paleti 

tasarımı için en iyi malzemenin BWM-TOPSIS ÇKKV yöntemi ile belirlenmesidir. 

Çalışmada dikkate alınan kriterler Mukavemet, Yoğunluk, Korozyon, Sertlik, Poisson Oranı 

ve Tedarik kriterleridir. Alternatif malzemeler ise Alümina, paslanmaz çelik, titanyum, 

karbon fiber, 42CrMo4 ve silisyum karbürdür. Yapılan analiz sonucunda tank paleti 

tasarımında en iyi malzemenin dikkate alınan alternatif malzemeler içerisinden silisyum 

karbür olduğu belirlenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Karar verme, Çok kriterli karar verme, Malzeme Seçimi, Tasarım, Tank 

paleti. 

 

Abstract 

Material selection for designs is vital for the design being considered successful. This study 

focuses on the problem of material selection for designs considered in the defense industry. 

Armored vehicles are of special importance in the defense industry. Armored vehicles, one of 

the indispensable elements of military power today, constitute the main striking power of land 

forces. Armored vehicles are generally palletized due to their weight and usage areas. These 

vehicles are tanks, self-propelled howitzers and cannons, armored personnel carriers, tank 

rescuers and multi-barrel rocket launchers. Given the ability to advance in the field and armor 

protection, tracked vehicles can be better understood for the armed forces. The rapidly 

developing technology and the widening of the areas where the battles take place and the fact 

that they include all kinds of climate and terrain conditions require vehicles that can operate in 

these conditions. The heavy weight of military tracked vehicles compared to normal tactical 

wheeled vehicles causes the undercarriage of these vehicles to be exposed to more load and 

thus to be damaged more quickly. The material selection problem is a Multiple Criteria 

Decision Making (MCDM) problem. MCDM methods are used to solve this problem. There 

are many MCDM methods in the literature. Among these methods, the BWM-TOPSIS 

method, which is a relatively new method compared to the others, was used. The feature of 

this method is that it is a mixed method. The BWM-TOPSIS method involves using two 

separate methods, BWM and TOPSIS methods together. The aim of this study is to determine 

the best material for tank pallet design by BWM-TOPSIS MCDM method. The criteria 

considered in the study are Strength, Density, Corrosion, Hardness, Poisson Ratio and Supply 

criteria. Alternative materials are Alumina, stainless steel, titanium, carbon fiber, 42CrMo4 

and silicon carbide. As a result of the analysis, it was determined that the best material in tank 

pallet design is silicon carbide, among the alternative materials considered. 

Keywords: Decision making, Multi criteria decision making, material selection, design, Tank 

palette. 

 

GİRİŞ 

 

Bu çalışmada ÇKKV yöntemleri kullanılarak askeri amaçlı tank paleti tasarımında 

kullanılacak en iyi malzemenin belirlenmesi problemine odaklanılmıştır ve ÇKKV yöntemi 

ile en iyi malzemenin belirlenmesi amaçlanmıştır. Literatürde çok sayıda ÇKKV yöntemi 

bulunmaktadır ve bu yöntemler üç ana gruba ayrılmaktadır. İlk grup ÇKKV yöntemleri 

sadece dikkate alınan kriterlerin ağırlığını belirlemeyi amaçlar. İkinci grup ÇKKV yöntemleri 

önceden belirlenmiş olan kriter ağırlıklarını kullanarak alternatiflerin sıralamasını belirleyen 

sıralama belirleme ÇKKV yöntemleridir. Üçüncü grup ÇKKV yöntemlerinde ise hem kriter 

ağırlığı hem de alternatiflerin sıralaması entegre bir şekilde birlikte yapılır. Bazı ÇKKV 
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yöntemlerinde yönteminin kullanılabilmesi için kriter ağırlığının önceden belirlenmiş olması 

gerekmektedir. Bu durumda farklı kriter ağırlığı belirleme yöntemleri ile farklı sıralama 

yöntemlerinin birlikte kullanılması ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaç sonucu ortaya çıkan 

ÇKKV yöntemleri ise dördüncü grup karma ÇKKV yöntemleri olarak adlandırılmaktadır 

(Şenyiğit vd, 2020). Bu çalışmada BEST WORST METHOD (BWM) (En iyi en kötü) kriter 

ağırlığı belirleme yöntemi ile problemde dikkate alınan kriterlerin ağırlıkları bulunmuş ve bu 

ağırlıklar TOPSIS sıralama belirleme ÇKKV yöntemi ile birlikte kullanılarak BWM-TOPSIS 

karma ÇKKV yöntemi çalışmada sunulmuştur. BWM yöntemi ile ilgili detaylı bilgilere 

literatürden erişilebilir (Rezaei, 2016; Şenyiğit ve Ünal, 2019; Şenyiğit ve Demirel, 2020; 

Şenyiğit vd, 2020). TOPSIS yöntemi ile ilgili detaylı bilgilere literatürden erişilebilir 

(Şenyiğit ve Demirel, 2017; Şenyiğit ve Demirel, 2020). BWM-TOPSIS karma ÇKKV 

yöntemi, çalışmanın konusu olan askeri amaçlı tank paleti tasarımında en iyi malzemenin 

seçimi problemi için uygulanmıştır. 

 

GELİŞME, ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Çalışmada dikkate alınan problemin çözümünde 6 kriter dikkate alınmıştır. Bu kriterler 

sırasıyla, Mukavemet (K1), Yoğunluk (K2), Korozyon (K3), Sertlik (K4), Poisson Oranı (K5) 

ve Tedarik (K6) kriterleridir. ÇKKV yöntemlerinde kriterler iki ana türe ayrılır. Bu türler 

fayda ve maliyet kriteri türleridir. İlgili kriterin değeri azaldıkça amacı gerçekleştirme etkisi 

artıyorsa bu kriter bir maliyet kriteridir. Maliyet, zaman, mesafe kriterleri birer maliyet 

kriteridir. Benzer şekilde ilgili kriterin değeri artıkça amacı gerçekleştirme etkisi artıyorsa bu 

kriter bir fayda kriteridir. Kâr, ömür, kalite ise birer fayda kriteridir (Şenyiğit vd, 2020).  

Bu çalışmada dikkate alınan yoğunluk ve tedarik kriterleri birer maliyet kriteri iken 

Mukavemet,  Korozyon, Sertlik, Poisson Oranı ise birer fayda kriteridir. Çalışmada, Alümina 

(A1), Paslanmaz çelik  (A2), Titanyum  (A3), Karbon fiber (A4), 42CrMo4 (A5) ve silisyum 

karbür (A6) birer malzeme alternatifi olarak dikkate alınmıştır. Çalışmada dikkate alınan 

karar matrisi tablo-1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Karar matrisi 
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SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada dikkate alınan TOPSIS ağırlıklandırma yöntemi kullanıldığında elde edilen 

kriterlerin ağırlıkları tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde en önemli kriterlerin K1 

ve K4, en önemsiz kriterin ise K6 kriteri olduğu belirlenmiştir. Doğrusal programlama türüne 

göre yapılan hesaplamalarda Ksi*=0,027027 değeri analizin duyarlılığını göstermektedir. Bu 

değerin 0’a yakın olması tutarlılığın yüksek olduğu anlamına gelmektedir. TOPSIS yöntemine 

göre normalize karar matrisi tablo 3’te gösterilmiştir. Kriter ağırlıkları kullanılarak TOPSIS 

yöntemi ile elde edilen alternatiflerin sıralaması ise tablo 4’te gösterilmiştir. Bu çalışmada 

BWM-TOPSIS ÇKKV yöntemi sunulmuş ve çözümler elde edilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde 

en iyi malzeme alternatifinin 4 nolu alternatif olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizlerin 

sonucunda tank zırhı tasarımında en iyi malzeme alternatifinin Silisyum karbür (A6) olduğu 

belirlenmiştir. Çalışmanın dikkate alındığı problemin çözümünde paslanmaz çelik  (A2)  

malzemesinin kullanılması tavsiye edilmemektedir. Bu çalışma yeni kriterler, yeni alternatif 

malzemeler ve yeni ÇKKV yöntemleri kullanılarak genişletilebilir. 

 

Tablo 2. BWM yöntemi ile hesaplanan kriter ağırlık değerleri 
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Tablo 3. TOPSIS yöntemine göre normalize karar matrisinin gösterilmesi 

 

 

Tablo 4. Çalışmada dikkate alınan TOPSIS yönteminin kullanılması sonucu oluşan 

alternatiflerin sıralamalarının gösterilmesi 
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Özet 

Bitkisel üretimde hasat işleminden sonra tarlada kalan sap, kök, kabuk ve yaprak kısımları, 

bahçe tarımındaki budama atıkları ve ürün işlendikten sonra tesislerde kalan kabuk, çekirdek 

vb. tarımsal atıklar büyük bir biyokütle potansiyelini oluşturmaktadır. Bu potansiyeli 

değerlendirmenin bir yolu da bu biyokütlenin katı biyoyakıta çevrilmesidir. Bu çalışmada, 

tahıl amaçlı üretilen kinoa bitkisinin sap kısımları tarladan toplanılarak öğütülmüş ve 

peletlenerek katı biyoyakıt formuna getirilmiştir. Peletleme işleminde 3 kW motor gücüne 

sahip, işleme kapasitesi 50-60 kg h
-1

 olan dairesel sıralı delikli düz kalıplı peletleme makinası 

kullanılmıştır. Pelet kalıbının giriş delik çapı 11 mm, çıkış delik çapı 6,8 mm ve kalıp boyu 19 

mm'dir. Denemelerde, kinoa hasat artıkları hem yalın olarak hem de pirina ve kızılçam talaşı 

karıştırılarak 3 farklı pelet (P) numunesi üretilmiştir (P1: %100 kinoa, P2: %50 kinoa ve %50 

kızılçam talaşı, P3: % 50 kinoa ve %50 toz pirina). Peletleme işlemi, %25 nem içeriği ve 70 

°C materyal sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Pelet bağlayıcı madde olarak % 7.5 oranında 

melas kullanılmıştır. Her bir tekerrür için üretilen peletlerin nem, kül, uçucu madde ve sabit 

karbon içerikleri, parça yoğunlukları, su alma dirençleri, ısıl değerleri, dayanıklılık dirençleri, 

elementel analiz, termal analiz ve yanma gazı emisyonları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda 

peletlerin nem içeriği %13.4 - %14.8; kül içeriği %5.8 – %8.2; uçucu madde içeriği %60.2 - 

%62.5; sabit karbon içeriği %16.8 - %18.3 ve düşme dayanıklılık direnci %96.2 - %99.0 

arasında değişmiştir. Pelet parça yoğunluğu toz pirinaya bağlı olarak artarken, kızılçam 

talaşına bağlı olarak azalmıştır. Ayrıca her iki katkı materyali de peletlerde su alma direncini 

artırmıştır. Ancak, pelet katkı materyalinin su alma direncine etkisi önemli değildir (P>0.05). 

Peletleme öncesi üç farklı materyalin yoğunlukları 161.7 kg m
-3

 ile 569.2 kg m
-3

 aralığında 

değişirken, peletleme sonrası elde edilen üç farklı pelet numunesinin parça yoğunlukları en 

düşük 1255.2 kg m
-3

 ve en yüksek 1310.2 kg m
-3

 olarak belirlenmiştir. En düşük ısıl eğer 

3821 kcal kg
-1

 olarak kinoa hasat artıklarından (P1) üretilen pelete ait iken, en yüksek ısıl 

değer 4281 kcal kg
-1 

ile %50 kinoa hasat artığı ve %50 pirina karışımı peletlerden elde 

edilmiştir. Katkı materyalleri peletlerin C, H ve N oranında belirgin bir değişikliğe neden 

olmamıştır. Baca gazı emisyon değerlerine göre, NO ve NOx hariç en iyi sonuçlar kızılçam 

katkılı peletlerde elde edilmiştir. Sonuç olarak, kinoa hasat artıklarına pirina ve çam talaşı 

ilave edilerek peletlenmesinin, yakıtın sabit karbon içeriğini, uçucu madde içeriğini ve ısıl 

değerini artırdığı, kül içeriğini düşürdüğü ve böylelikle biyoyakıt kalitesini iyileştirdiği 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Biyokütle, Biyoyakıt, Pelet, Kinoa 

 

Abstract 

 

In crop production, the stalk, root, shell and leaf parts remaining in the field after harvesting, 

pruning wastes in horticulture and residues such as the shell and core remaining after the crop 

is processed constitute a great biomass potential. One way to evaluate this potential is to 

convert existing biomass into solid biofuel. In this study, stalk parts of the quinoa plant 
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produced for cereal purposes were collected from the field, milled, compressed and brought 

into solid biofuel form. Circular plain form press pellet machine with 3 kW electric motor 

power and 50-60 kg h
-1

 capacity was used in the pelleting process. The inlet hole diameter of 

the pellet die was 11 mm, die hole outlet diameter was 6.8 mm and the die length was 19 mm. 

In the experiments, three different pellets (P) samples were produced by used the quinoa 

harvest residues directly in neat form and also mixing pomace and red pine shavings (P1: 

100% quinoa, P2: 50% quinoa and 50% red pine shavings, P3: 50% quinoa and 50% powder 

pomace). The pelleting process was carried out at a moisture content of 25% and a material 

temperature of 70 °C. As a binder in pelleting, 7.5% molasses of the total material was used. 

Physical properties such as pellet particle density, durability resistance, water sorption 

resistance and chemical properties such as moisture content, calorific value, ash content, 

volatile matter content, fixed carbon content and exhaust gas emissions were determined to 

compare pellet quality characteristics. In addition, elemental and thermal analyzes were 

performed to determine the combustion properties of pellets. According to the results of the 

analysis, the moisture content of the pellets was %13.4 - %14.8; ash content %5.8 – %8.2; 

volatile matter content %60.2 - %62.5; fixed carbon content was found to be %16.8 - %18.3 

and durability resistance was found to be between %96.2 - %99.0. While the pellet particle 

density increased due to powder pomace, it decreased due to red pine shavings. In addition, 

both additives increased the water sorption resistance in pellets. However, the effect of the 

pellet additive on water sorption resistance was insignificant (P> 0.05). The densities of three 

different materials before pelleting ranged from 161.7 kg m
-3

 to 569.2 kg m
-3

, whereas the 

part densities of their after pelleting were between 1255.2 - 1310.2 kg m
-3

. While the lowest 

calorific value belongs to the pellets produced from only quinoa harvest residues (P1) as 3821 

kcal kg
-1

, The highest calorific value obtained from pellets produced of 50% quinoa harvest 

residues and 50% powder pomace mixture was 4281 kcal kg
-1

. The red pine shavings and 

powder pomace did not cause a significant change in the C, H and N ratio of the pellets. 

According to the exhaust gas emission values, the best results were obtained in red pine 

shavings-added pellets, except for NO and NOx. As a result, adding pomace and red pine 

shavings to the quinoa harvest residues has been found to increase the fixed carbon content, 

volatile matter and calorific value of the fuel, reduce the ash content and thereby improve 

biofuel quality. 

Keywords: Biomass, Biofuel, Pellet, Quinoa 
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İŞLETME PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ 

 

DETERMINATION OF SOME OPERATING PARAMETERS IN CHICKPEA 

PLANTING WITH A PNEUMATIC SINGLE-SEED PLANTER 
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Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi, ORCID: 0000-0001-6880-5591 

 (sorumlu yazar) 
 

Özet 

Nohut tohumlarının tek dane ekiminde seyreltme ihtiyacının ortadan kalkması, bitki için 

hayati öneme sahip olan yaşam alanının üniform olması, tohum sarfiyatını ve girdi 

masraflarını azaltması gibi avantajlar üreticilerin ilgisini çeker. Ancak, iyi bir tohum dağılım 

düzgünlüğünün sağlanabilmesi için ekilecek tohumluğun fiziksel özellikleri de dikkate 

alınarak uygun işletme parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmadaki özel 

amaç, nohut tohumlarının ekiminde optimum yaşam alanı için ekim kalitesinin bir göstergesi 

olan sıra üzeri ve sıralar arası mesafelerin ayarlanmasında önemli parametreler olan makine 

ilerleme hızı ve tohum düşme yüksekliğinin farklı ekim normlarında etkisini belirlemektir. 

Çalışmada laboratuvarda kurulan yapışkan bant test düzeneğinden yararlanılmıştır. 

Denemeler tam şansa bağlı faktöriyel planda üç tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Her bir 

tekerrürde, üç tohum düşme yüksekliği (100, 200 ve 300 mm), üç ekim normu (4.0, 6.0 ve 

12.0 kg da
-1

) ve üç ilerleme hızı (0.5, 1.0 ve 1.5 m s
-1

) kullanılmıştır. Ekim kalitesi, sıra üzeri 

ve sıra arası (sıradan sapma) tohum dağılım düzgünlüğüne, tohumun çizide uygun şekilde 

bırakılmasına ve tohum plakası deliklerinin çoklu tohumlu veya boş geçmesine bağlıdır. 

Denemelerde, ardışık sıra üzeri tohum aralıkları ve tohumların sıradan sapma miktarları bir 

şeritmetre ile yapışkan bant üzerinde ölçülmüştür. Sıradan sapma ölçümleri, ekici ayak ile 

açılan çizinin tabanına tohumların düşüp düşmediğini belirlemek için gerçekleştirilir. Bu, 

yapışkan bandın ortasına ve uzun ekseni boyunca çizilen bant merkez çizgisine, tohumların 

sağdan ve soldan olan uzaklıklarının ölçülmesiyle belirlenmiştir. Bununla birlikte, ekici 

ünitenin performansını belirlemek için ikizlenme, boşluk ve kabule dilebilir tohum aralığı 

oranları hesaplanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, tohum düşme yüksekliği, ekim normu ve 

ilerleme hızının ekim kalitesine ve tek dane ekici ünitenin performansına olan etkisi genel 

olarak önemliydi (P<0.05). Bütün ekim normlarında tohum düşme yüksekliği ve ilerleme hızı 

artıkça, sıra üzeri tohum aralığı ve sıradan sapma artmıştır. En iyi ekim değerleri 100 mm 

tohum düşme yüksekliği, 0.5 m s
-1

 ilerleme hızı ve 4.0 kg da
-1

 ekim normunda elde edilmiştir. 

Tohum düşme yüksekliği ve ilerleme hızının artması boşluk ve ikizlenme oranlarını artırırken, 

kabul edilebilir tohum aralığı oranını azaltmıştır. En yüksek kabul edilebilir tohum aralığı 

oranı 100 mm tohum düşme yüksekliğinde, 4.0 kg da
-1

 ekim normunda ve 0.5 m s
-1

 ilerleme 

hızında sırasıyla, %90.5, %92.5 ve %92.9 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, nohudun tek 

dane ekiminde, düşük tohum düşme yüksekliği ve ilerleme hızı ile tohum aralığının 50 mm 

den (<12.0 kg da
-1

) büyük seçilmesi tohum dağılım düzgünlüğünü iyileştirdiği saptanmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Tek dane ekim makinası, Tohum düşme yüksekliği, İlerleme hızı, Ekim 

normu, Nohut 
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Abstract 

 

The single-seed sowing of chickpea attracts the producers due to having important advantages 

such as the elimination of thinning, the uniform living area, the seed use, and input costs 

decrease. However, in order to ensure optimum seed distribution uniformity in single seed 

sowing, appropriate operating parameters should be determined by taking into account the 

physical properties of seed to be sowed also. The specific aim of this study was to determine 

the effects of planter forward speed and seed drop height on distribution uniformity when 

sowing chickpea seeds in different sowing rates. A sticky belt test stand set up in the 

laboratory was used in the study. The experiments were carried out in a three-factors 

completely randomized factorial experimental design and in three replications. In each of the 

replications were used three seed drop heights (100, 200 and 300 mm), three sowing rates 

(4.0, 6.0 and 12.0 kg da
-1

), and three belt forward speeds (0.5, 1.0 and 1.5 m s
-1

). The quality 

of sowing is dependent on the uniformity of intra-row and inter-row seed distribution 

(deviation from row), releasing the seed appropriately into the furrow, and the seed plate 

multiple seeds fall at the same time or failure of a seed to be dropped. In the experiments, the 

consecutive seed spacings and the amounts of deviation of seeds from the row were measured 

on the sticky belt by using a meter scale. Measurements of deviation from the row are made to 

determine whether or not the seeds are dropped onto the bottom of the row opened by the 

furrow opener. This was determined by measuring the distances of the seeds to the sticky 

belt’s central line from the right and the left. However, multiple index, miss index, and quality 

of feed index were calculated to determine the single seed metering unit performance. 

According to the results, the height of seed drop, sowing rate and the increase of the forward 

speed had a negative effect on sowing quality and single seed metering unit performance. In 

all sowing rates, the seed spacing and deviation from row increased as seed drop height and 

forward speed increased. The best sowing values were obtained from the seed drop height of 

100 mm, the forward speed of 0.5 m s
-1

 and the sowing rate of 4.0 kg da
-1

. Increased seed 

drop height and forward speed increased the miss and multiple indexes, while decreased feed 

index. The highest quality of feed index was obtained from 100 mm seed drop height, 4.0 kg 

da
-1

 sowing rate and 0.5 m s
-1

 forward speed as 90.46%, 92.49%, and 92.86%, respectively. 

As a result, it was determined that low seed drop height and forward speed and use of seed 

spacing greater than 50 mm (<12.0 kg da
-1

) improved seed distribution uniformity in single 

seed sowing of chickpea seeds. 

Keywords: Single seed planter, seed drop height, forward speed, sowing rate, chickpea.  
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA HİDROENERJİ KULLANIMI 

 

HIDRO ENERGY UTILIZATION IN TURKEY AND THE WORLD 
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Özet  

Türkiye‟deki ve Dünyadaki elektrik enerjisi ihtiyacı her yıl artmaktadır. Ülkelerin geliĢmiĢlik 

seviyelerini belirleyen en önemli kriter‟lerden bir tanesi enerjide dıĢa bağımlılık oranlarıdır. 

Ülkeler refah seviyelerini arttırmak ve her geçen gün artan enerji ihtiyaçlarını karĢılamak için 

üretim stratejilerini ve politikalarını oluĢtururlar.  

 

Enerji Kaynakları kullanılıĢlarına göre Yenilenemez (Tükenir) ve Yenilenebilir (Tükenmez) 

olarak sınıflandırılırlar. Süreklilik arz etmesi sebebi ile dünya genelinde temiz ve yenilenebilir 

(tükenmez) enerji kaynaklarının maksimum oranda kullanılması için projelere öncelik 

verilmektedir. Yenilenebilir (tükenmez) enerji kaynaklarından elektrik üreten hidroelektrik 

enerji santralleri potansiyelini yağıĢ rejimlerine bağlı olarak doğal su kaynaklarından elde 

eden ve kendini sınırsız tekrarlayan hidrolik çevrim (su döngüsü) devam ettiği sürece hiç 

tükenmeyecek olan ülkelerin yerli ve yenilenebilir stratejik enerji kaynaklarıdır. Halen 

dünyadaki en büyük yenilenebilir enerji kaynağı hidro güç‟ tür.  

 

Yaptığım çalıĢmada hidroelektrik enerjinin nasıl üretildiği, ülkemizde hidroelektrik enerjide 

son durum kapasitemiz ve hidroelektrik enerji santralleri yatırımlarına verilen teĢvikler ile 

dünyadaki hidroelektrik enerjisi son durum kapasitesi hakkında bilgiler verilmiĢtir. Dünya 

genelinde tüm yenilenebilir enerji kaynakları kapasiteleri ile hidroelektrik enerji son durum 

kapasitelerini gösteren detaylı bir çalıĢma yapılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Hidroelektrik enerji, Yenilenebilir Enerji,  Hidroenerji potansiyeli, 

Hidroelektrik santral 

 

Abstract 

The need for electric power in Turkey and in the world is increasing every year. One of the 

most important criteria determining the development levels of the countries is the energy 

dependency rates. Countries create their production strategies and policies to increase their 

welfare levels and meet their ever-increasing energy needs. 

 

Energy Resources are classified as Non-Renewable (exhaustible) and Renewable 

(inexhaustible) according to their usage. Due to its continuity, projects are given priority in 

                                                            
1 ORCID NO: 0000 0001 8325 0053 
2 ORCID ID: 0000-0002-1209-920X 
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order to use clean and renewable (inexhaustible) energy sources in the world to the maximum 

extent. Hydroelectric power plants that generate electricity from renewable (inexhaustible) 

energy sources of the country, which gets its potential from natural water resources depending 

on the precipitation regime and will never be consumed, is the domestic and renewable 

strategic energy resources. Hydro power is still the biggest renewable energy source in the 

world. 

 

In my study, information was given about how hydroelectric energy is produced, our current 

status capacity in hydroelectric energy in our country, and the incentives given to 

hydroelectric power plant investments, and the hydroelectric energy final status capacity in 

the world. A detailed study has been carried out showing all the renewable energy resources 

capacities and hydroelectric energy final status capacities worldwide. 

Keywords : Hydropower, Renewable Energy, Hydropower potential, Hydropower power 

plant 
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GİRİŞ  

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroenerji, potansiyelini yağıĢ rejimlerine bağlı olarak 

doğal su kaynaklarından elde eden ve kendini sınırsız tekrarlayan hidrolik çevrim (su 

döngüsü) devam ettiği sürece hiç tükenmeyecek olan ülkelerin yerli ve yenilenebilir bir enerji 

kaynağıdır. Halen dünyadaki en büyük yenilenebilir enerji kaynağı hidroenerji santrallerinden 

üretilen hidrogüç‟ tür. [1,2] 

 

Hidroelektrik olgun bir teknolojiye sahiptir ve tüm dünyada geliĢmeye devam etmektedir. 

Hidroelektrik santraller, diğer üretim tipleri ile kıyaslandığında düĢük iĢletme maliyetine 

sahip, uzun ömürlü, yüksek verimli yenilenebilir enerji santrallerindendir. Ulusal Ģebekede 

güç ve enerji ihtiyacı değiĢkendir. Üretim tesisleri talebe göre enerji arzını hızlı olarak 

sağlaması gerekmektedir. Hidroelektrik santralleri Ģebekedeki değiĢimlere göre çok hızlı 

devreye girip devreden çıkabilen, talebe göre yük alıp yük atarak ani oluĢan taleplere cevap 

verebilen enerji santralleridir. Diğer santrallerin devreye girip devreden çıkmaları ve yük alıp 

yük atmaları hidroelektrik santraller kadar esnek değildir. Bu sebeplerden tüm Dünya‟da 

enerji ihtiyacının giderilmesinde öncelikli olarak ekonomik ve stratejik bir yaklaĢım ile 

hidroelektrik santrallerine yer verilmektedir. 

 

Hidroelektrik enerji, suyun potansiyel enerjisinin kinetik enerjiye dönüĢtürülmesi ile elde 

edilen enerjidir. Hidroelektrik santralleri elektrik üretebilmek için  su alma yapıları (gövde), 

iletim yapıları, denge bacası, yükleme havuzları, vana odaları, cebri borular, santral binası, 

kuyruk suyu yapıları, Elektromekanik teçhizatlar, Güç trafoları, Ģalt sahaları ve enerji iletim 

hatları gibi birçok yapıya gereksinim duyarlar. Bahsettiğimiz yapılardaki su yapıları (Gövde) 

vasıtası ile yüksek kotlarda toplanan su, düĢük kotlarda kurulan santral tesisine iletilir. Türbin 

çarklarına çarpan suyun, kot farkından elde ettiği potansiyel gücü, kinetik enerjiye ve türbin 

çarkında mekanik enerjiye dönüĢtürülerek türbinlerin dönmesi sağlanır. Dönen türbin çarkına 

akuple bağlı rotor mili üzerinde bulunan rotor kutuplarının uyarılması ile jeneratörün sabit 

statorundan elektrik enerjisi üretilmektedir.  
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Hidroelektrik Santralleri ; Depolama yapılarına göre , DüĢülerine göre, Kurulu güçlerine göre 

Ulusal elektrik sistem yükünü karĢılama durumuna göre, Baraj gövdesinin tipine göre ve 

santral binasının konumuna göre sınıflandırılırlar. 

Hidroelektrik santralleri,  Baraj tipi  ( rezervuarlı – depolamalı ), Akarsu tipi ( rezervuarsız, 

regülatörlü ) ve Pompalama sistemli tiplerde olmak üzere projelendirilirler.  

Hidrolik düĢü ve su debisine görede Kaplan, Francis ve Pelton hidrolik türbin tiplerinden 

birisi seçilir. 

a-) Baraj tipi Rezervuarlı hidroelektrik santralleri, sistem esnekliğini sağlamak için 

özellikle uygundur. Rezervuarlı santraller topladıkları su ile oluĢacak talep üzerine elektrik 

üretimi yaparak giriĢlerin değiĢkenliğine bağlılığı azaltırlar. Bu özellikleri sayesinde enerji 

güç sisteminde arz talep dengesini kurmada önemli görevleri üstlenmektedirler. Enerji ihtiyacı 

olmayan saatlerde enerji kaynakları olan gelen suyu depolayarak enerji ihtiyacı oluĢan 

saatlerde kullanabilirler. Baraj tipi hidroelektrik santralleri elektrik üretimi görevlerinin yanı 

sıra birçok farklı önemli görevlerde üstlenmektedirler. Bulundukları havzalarda su yönetimi 

imkanları ile havza enerji üretim planlaması, taĢkın önleme, sulama, su ürünleri geliĢtirme, 

turizmi geliĢtirme, ulaĢımı kolaylaĢtırma v.b. amaçlar içinde hizmet etmektedirler. 

b-) Nehir tipi (regülatör tipi) hidroelektrik santralleri akan sudan enerji üretirler. 

Mevcut iklim koĢullarına göre değiĢken elektrik üretimleri gerçekleĢtirirler. Bu sebepten daha 

çok baraj tipi santrallerinin alt kısımlarında tesis edilirler. Bu sayede üst kısımlarındaki 

barajın rezervuar hacminden de fayda sağlamıĢ olurlar ve fizıbıl projeler haline gelirler. 

c-) Pompalama sistemli Hidroelektrik santralleri, ülkelerdeki elektrik enerjisi arzı talebi 

aĢtığında enerji maliyetleri düĢmektedir. Bu zamanlarda düĢük maliyetler ile elektrik 

enerjisini kullanarak alt rezervuardan üst su alma yapısının bulunduğu rezervuara su 

pompalanır. Böylelikle rezervuar hacminde hammadde su miktarında artıĢ sağlanır. Ġkinci 

durum da ise, Elektrik enerjisi talebi arzı aĢtığında enerji satıĢ fiyatları yükseldiğinde 

rezervuara düĢük maliyet ile pompalanan su tekrar HES „e gönderilerek yüksek fiyatla enerji 

üretilmesi sağlanmıĢ olur. Bu santraller Ģebekede enerji fazlası olması durumunda pompalama 

sisteminin çalıĢması ile enerji fazlasının pompalama sisteminde kullanılmasını sağlayarak 

Ģebekeye fayda sağladığı gibi Yatırımcısına da düĢük maliyetle elde ettiği suyu daha yüksek 

maliyetle satmasını sağlayarak fayda sağlamıĢ olur.[3,4] 

 

1.Türkiye’de Hidroelektrik Enerji Potansiyeli 

Enerji her ülke için kalkınma, refah, istikrar ve hayat kalitesi anlamına gelmektedir. Ülkelerin 

geliĢmiĢlik durumu sürdürülebilir enerji kaynaklarının varlığı ile değer kazanmaktadır. 

Ülkemizde tüketilen enerjinin %70‟inden fazlası tamamen dıĢa bağımlı olduğumuz ithal 

kaynaklardan karĢılanmaktadır. [5] TUĠK 2019 yılı verilerine bakıldığından 2019 yılında 

2018 yılına göre enerji ithalatının %4,2 azaldığı görülmektedir.[6]  2019 yılında enerji 

ithalatımızın toplam ithalatımıza oranı %20,32 ile 1. Sırayı almıĢtır. Veriler 

değerlendirildiğinde en fazla dıĢa bağımlı olduğumuz sektörün, enerji sektörü olmaya devam 
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ettiği görülmektedir. Enerjide, ülkemiz için büyümenin önündeki en büyük engel, ithalata 

bağlı enerjiye hala çok ihtiyaç duyulmasıdır. 

 

Dünya genelinde teknolojik geliĢimlerdeki artıĢ paralelinde enerji ihtiyacı da giderek 

artmaktadır. Ülkemizde de elektrik enerjisi tüketiminin her yıl %4-10 oranında arttığı 

görülmektedir. Türkiye‟ de kiĢi baĢına yıllık elektrik tüketimi 3.300kWh düzeylerine ulaĢmıĢ 

olup bu miktar Avrupa ülkeleri elektrik enerjisi tüketimi ortalamasının altında kalmaktadır. 

[7] Artan elektrik enerjisi talebinin karĢılanması ve oluĢan cari açıkların azaltılmasında 

iĢletme maliyeti düĢük, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan hidroelektrik 

enerji santrallerinin devreye alınmasının önemi açık ve net bir Ģekilde görülmektedir. Bütün 

Dünya‟da olduğu gibi ülkemizde de enerji hayati bir konu olduğundan, kendine yeterli, 

sürekli, güvenilir, ekonomik ve yerli bir enerji kaynağı olan hidroelektrik enerjisi 

potansiyelinin değerlendirilmesinde bütün alternatifler göz önüne alınmaktadır. 

 

Ülkemizde Yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün açılması ve maksimum oranda 

yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesi için, Türkiye‟nin yerli ve milli enerji 

politikası kapsamında 2005 yılında çıkarılan 5346 sayılı YEK Kanunu ile  

YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) kurulmuĢtur. 

YEKDEM ile enerji yatırımcıları için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha cazip hale 

getirilmesi amaçlanmaktadır. Hidroelektrik enerji santraller için 10 yıl boyunca üretilen her 

MW enerji‟ ye 73$ yenilenebilir enerji teĢvikli alım garantisi verilmektedir. Bu teĢvik ile 

yatırımlar için cazip bir pazar sunulurken dıĢa bağımlılığı azaltan, çevreyi daha az kirleten ve 

daha az maliyetli olan bir enerji üretimi gerçekleĢtirilmiĢ olmaktadır. Bu güne kadar baĢarılı 

bir Ģekilde yürütülen YEKDEM desteği 21.12.2020 yılında sona erecektir. Ülkemizde 

YEKDEM desteğinin yeni güncel durum koĢulları ile devam edeceği açıklaması Enerji 

Bakanlığı tarafından yapılmıĢ olması ülkemizde Yenilenebilir (tükenmez) Enerjiye verilen 

önemi göstermektedir.[8]  

 

1980‟li yılların baĢında 5 gigavat (GW) civarında olan Türkiye toplam kurulu gücü 2018 yılı 

sonunda 88,55GW‟a ve 2019 yılı sonu itibarıyla 91,27 GW‟a ulaĢmıĢtır. Bu artıĢta, son 

yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından ve yerli kaynaklardan elektrik üreten santrallere 

verilen teĢviklerin etkisi yüksektir. 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye toplam kurulu gücünün 

%49,1‟i yenilenebilir enerjiden oluĢmaktadır. Hidroelektrik enerji ise %31,2 oran ile 

Ülkemizde en yüksek oranda kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kaynağıdır.[9,10,11] 
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Hidroelektrik Enerji Potansiyeli Gelişim Durumu  Kaynaklara Göre Kurulu Güç Kapasitemiz 

Proje 

Aşamasınd

a 

Adet 

Kurulu 

Güç  

(MW) 

Enerji 

Üretim 

Potansiyeli 

(GWh/yıl) 

Üretim 

Oranı 

(%)  

KAYNAK 

Kurulu  

Güç  

(MW) 

Toplam  

Kapasitey

e 

Oranı 

(%)  

İşletmede 690 29532 102138 56,8 HİDROLİK 29532 31,9 

ĠnĢaat 43 2674 9220 5,1 
Doğalgaz, 

Kömür ve Diğer 
47686 51,6 

Etüd-Proje 270 9540 27702 15,4 
Rüzgar+GüneĢ+ 

Jeotermal 

7644+6104+1

515 

(15263) 

8,3+6,6+1

,6 

(16,5) 

TOPLAM 1003 41746 139060 77,3 TOPLAM 92481 100 

(Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü – Hidroelektrik Enerji Dairesi BaĢkanlığı - 31.03.2020 ) 

[14] 

 

Ülkemizdeki en yüksek 3 kurulu güce sahip hidroelektrik santrallerine kısaca değinecek olur 

isek ; 

1-Atatürk Barajı ve HES: 2400 MW kurulu güce sahiptir ve yıllık yaklaĢık 9.000 GWh enerji 

üretmektedir. 

2-Karakaya Brj. ve HES: 1800 MW kurulu güce sahiptir ve yıllık yaklaĢık 7.000 GWh enerji 

üretmektedir. 

3-Keban Barajı ve HES: 1330 MW kurulu güce sahiptir ve yıllık yaklaĢık 6.000 GWh enerji 

üretmektedir. 

 

2019 yılında 290.979 GWh /yıl  enerji üretimi gerçekleĢtirildi. Bu enerjinin %30‟u yaklaĢık 

88.000 GWh/yıl üretim ile Hidroelektrik santrallerinden üretildi. Hidroelektrik santrallerinden 

üretilen elektriğin yaklaĢık %25 „ini ise en yüksek kurulu güce sahip olan 3 santralimizden 

ürettik.[15] 

 

Türkiye‟de brüt teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kWh/yıl , teknik olarak değerlendirilebilir 

hidroelektrik potansiyel ise 216 milyar kWh/yıl dır. Ekonomik olarak geliĢtirilen potansiyel ise 158 milyar 

kWh/yıl olup yeni geliĢtirilecek projeler ile 2023 yılında bu potansiyel yaklaĢık 180 milyar kWh/yıl‟a 

ulaĢabilecektir. Türkiye‟nin teknik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli dünyanın teorik 

potansiyelinin %2‟si ve Avrupa potansiyelinin %18‟ine tekabül etmektedir. Ülkemiz bu potansiyeli ile 

Avrupa ülkeleri içerisinde Rusya‟dan sonra en büyük potansiyele sahip ikinci ülke olmasına rağmen 

geliĢim oranı açısından beklenen seviyede değildir. ABD teknik hidroelektrik potansiyelinin %86‟sını , 

Japonya %78‟ini , Norveç %72‟sini , Kanada %56‟sını , Türkiye %45‟ini geliĢtirmiĢtir. Uluslararası Enerji 

Ajansı‟nca (IEA) 2020‟de dünya enerji tüketimi içerisinde hidroelektrik ve diğer yenilenebilir enerji 

kaynaklarının payının bugüne göre  %53 oranında artacağı öngörülmüĢ olup, bu her güçteki hidroelektrik 

potansiyelin değerlendirilmesi olarak yorumlanmaktadır. [7] 
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Ülkemiz coğrafi konumu sebebiyle her mevsim yağıĢ alan bir ülke olmadığından baraj ve hidroelektrik 

santralleri yapmaya diğer ülkelere göre daha fazla ihtiyaç duymaktadır. 

Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km³‟tür. Bu suların %97,5‟i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su 

olarak, %2,5‟i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da 

%90‟ının kutuplarda ve yer altında bulunması sebebiyle insanoğlunun kolaylıkla yararlanabileceği elveriĢli 

tatlı su miktarının ne kadar az olduğu anlaĢılmaktadır. Bu durum Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, 

Türkiye iklim özelliği olarak kurak iklime sahiptir. YağıĢ rejimi, iklim özelliklerine ve mevsimsel 

özelliklere bağlı olarak bölgesel farklılıklar göstermekle beraber yıllık ortalama yağıĢ miktarı 574mm, 

yıllık yağıĢ miktarı da 450 milyar m³ olarak hesaplanmıĢtır. Türkiyenin 2019 yılı itibarıyla nüfusu TÜĠK 

tarafından 83.154.997 kiĢi olarak açıklanmıĢtır. Su varlığına göre ülkeler; Yılda kiĢi baĢına düĢen 

kullanılabilir su miktarı 1.000m³‟ten daha az ise “Su Fakiri” , su miktarı 2.000m³‟ten az ise “Su Kısıtı”, 

8.000-10.000m³‟ten daha fazla ise “Su Zengini” ülke olarak sınıflandırılmaktadır. Ülkemizde kiĢi baĢına 

düĢen kullanılabilir yıllık su miktarı 2020 yılında 1.346 m³‟ tür. Bu değer ile ülkemiz, su varlığı 

sınıflandırmasında “Su Kısıtı” olan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizin yıllık brüt yerüstü suyu 

potansiyeli 185 milyar m³ ve kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar m³‟tür. (sulama suyu temini, içme ve 

kullanma suyu temini, enerji üretimi vb.)  [7] 

          

Ülkemizde TEĠAġ Aralık-2019 verilerine bakıldığında toplam kurulu gücümüz 91.267,00 MW ve bu gücün 

28503,00 MW‟ı Hidroelektrik enerji santralleridir. Ülkemizde 683 adet iĢletmede hidroelektrik santrali 

bulunmaktadır.[10]      

 

 

 
             (TEĠAġ – Yük Tevzi Dairesi BaĢkanlığı - Kurulu Güç Raporu Aralık 2019)[10] 
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2.Dünya’da Hidroelektrik Enerji Potansiyeli 

 

Önümüzdeki 100 yılda tükeneceği tahmin edilen petrol, kömür ve gaz gibi fosil kökenli konvansiyonel 

enerji kaynaklarına alternatif olarak Nükleer enerji santrallerinin ve Yenilenebilir enerji kaynaklarından 

enerji üreten santrallerin değerlendirilmesinin önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Yenilenebilir kapasite 2019 yılı sonunda küresel olarak bir önceki yıla göre 176 GW artıĢ ile 2537 GW‟ a 

ulaĢtı. Yenilenebilir enerji kaynakları 2019 yılında da toplam kapasite ilavelerinin %72‟ sini temsil ederek 

fosil yakıtları açık ara bir farkla geride bırakmaya devam etti.[12] 

 

Hidro güç dünyanın en büyük yenilenebilir elektrik üretim kaynağı olmaya %52‟lik oranla 2019 yılında da 

devam etmektedir. Dünya‟da artan enerji ihtiyacının karĢılanabilmesi için yenilenebilir temiz enerji olan 

hidroelektrik enerji potansiyeline ihtiyaç her geçen yıl önemli ölçüde artmaktadır. Güç sisteminin karbondan 

arındırılması ve sistem esnekliğinin artırılmasında Hidro gücün kritik bir rol oynaması beklenmektedir. 

 

                     (IRENA Renewable Capacity Statistics 2020)[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        (IRENA Renewable Capacity Statistics 2020)[13] 

Tablo:1 Dünyanın Toplam Yenilenebilir Enerji kapasitesi 

BÖLGE 
2018 Yılı Kapasite 

(MW) 

2019 Yılı Kapasite 

(MW) 

2019 Yılı 

Büyüme 

Afrika 46.462 48.443 4,26% 

Asya 1.023.514 1.118.969 9,33% 

Orta Amerika 14.955 15.572 4,13% 

Avrasya 102.748 105.800 2,97% 

Avrupa 537.993 573.266 6,56% 

Orta Doğu 20.177 22.710 12,55% 

Kuzey Amerika 368.956 391.241 6,04% 

Güney Amerika 212.693 221.130 3,97% 

Okyanusya 33.563 39.723 18,35% 

 DÜNYA (Toplam) 2.361.061 2.536.854 7,45% 

 TÜRKİYE 42.215 44.588 5,62% 

  TÜRKİYE/DÜNYA (%) 1,76% 

Tablo:2 Dünyanın Yenilenebilir Enerji "HİDROELEKTRİK" Kapasitesi 

BÖLGE 
2018 Kapasite 

(MW) 

2019 Kapasite 

(MW) 
2019 Yılı Büyüme 

Afrika 35.691 35.887 0,55% 

Asya 543.806 550.067 1,15% 

Orta Amerika 8.192 8.119 -0,89% 

Avrasya 87.961 88.237 0,31% 

Avrupa 221.191 221.802 0,28% 

Orta Doğu 17.423 17.576 0,88% 

Kuzey Amerika 196.584 196.584 0,00% 

Güney Amerika 172.428 177.816 3,12% 

Okyanusya 14.189 14.203 0,10% 

 DÜNYA (Toplam) 1.297.465 1.310.291 0,99% 

 TÜRKİYE 28291 28503 0,75% 

 TÜRKİYE/DÜNYA (%) 2,18% 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



Türkiye‟deki Yenilenebilir enerji Hidroelektrik Kapasitenin, Dünyadaki Yenilenebilir enerji Hidroelektrik 

Kapasitesine oranı %2,18‟dir.  2019 yılında Dünyadaki Hidroelektrik Enerji kapasitesindeki artıĢ %0,99 

iken Türkiye‟de bu oran %0,75 olarak Dünya ortalamasının altında kalmıĢtır. 

 

Tablo:3 DÜNYADAKĠ HĠDROELEKTRĠK KAPASĠTENĠN YENĠLENEBĠLĠR 

ENERJĠDEKĠ PAYI 

BÖLGE HĠDROELEKTRĠK ENERJĠNĠN PAYI 

Afrika 74% 

Asya 49% 

Orta Amerika 52% 

Avrasya 83% 

Avrupa 39% 

Orta Doğu 77% 

Kuzey Amerika 50% 

Güney Amerika 80% 

Okyanusya 36% 

 DÜNYA 52% 

 TÜRKİYE 64% 

           (IRENA Renewable Capacity Statistics 2020)[13] 

 

Hidroelektrik enerji kapasitesinin yenilenebilir enerjideki payı incelendiğinde Dünya‟da oran %52 iken 

Türkiye için bu oran %64‟tür. Bu oran Dünya ortalamasının üzerinde fakat bulunduğumuz Avrasya kıtasının 

altındadır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Dünya genelinde Ülkelerin nüfuslarının artması ve teknolojik geliĢmeler paralelinde enerji ihtiyacının da 

arttığı ve artmaya devam edeceği ön görülmektedir. 

 

Ülkemizde de elektrik enerjisi tüketiminin her yıl %4 ila %10 oranında arttığı görülmektedir. Türkiye‟ de 

kiĢi baĢına yıllık elektrik tüketimi 3.300kWh düzeylerine ulaĢmıĢtır. Artan enerji talebinin karĢılanması için 

öncelik Yenilenebilir enerji kaynaklarına verilmektedir. Türkiye‟nin yerli ve milli enerji politikası 

kapsamında 2005 yılında çıkarılan 5346 sayılı YEK Kanunu ile yatırımcılara verilen YEKDEM desteği, 

yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün açmaya devam edecek ve yenilenebilir enerji kapasitemizi teknik 

olarak maksimum değerlendirilebilir oranlara çıkaracaktır. 

 

Yenilenebilir (Tükenmez) enerji kaynaklarından Hidroelektrik enerji santrallerinin tercih edilmesi için, diğer 

yenilenebilir enerji üretim santrallerine karĢı kıyaslandığında; geliĢmiĢ ve güvenirliği ispatlanmıĢ 

teknolojileri, uzun ömürlü ve yüksek verimli olmaları, iĢletme maliyetlerinin düĢük olması, Ulusal Ģebeke 

güvenliğini sağlamada güvenilir stratejik önemli olmaları, dünya genelinde oluĢacak kuraklık veya 

taĢkınlara karĢı tedbir olabilmeleri gibi birçok önemli özellikleri vardır .  Enerjide dıĢa bağımlılığımızı 

azaltmada öncelikli olarak yenilenebilir hidroelektrik santralleri değerlendirilmelidir. 
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2019 sonu itibarı ile Türkiye‟de teknik olarak gerçekleĢtirilebilir hidroelektrik potansiyel 48.202 MW „tır. 

GerçekleĢtirilen hidroelektrik potansiyeli ise 28.503 MW‟tır. Ülkemizdeki teknik olarak gerçekleĢtirilebilir 

hidroelektrik potansiyelin %62‟si iĢletmededir. Yıllık olarak Hidroelektrik santrallerinden 160.335 GWh/yıl 

elektrik üretimi potansiyeline sahip ülkemizde 2019 yılında 99.628 GWh/yıl elektrik üretimi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye‟nin teknik olarak değerlendirilebilir hidroelektrik potansiyeli dünyanın teorik 

potansiyelinin %2‟si ve Avrupa potansiyelinin %18‟ine tekabül etmektedir. Ülkemiz bu potansiyeli ile 

Avrupa ülkeleri içerisinde Rusya‟dan sonra en büyük potansiyele sahip ikinci ülke olmasına rağmen geliĢim 

oranı açısından beklenen seviyede değildir. 

 

ABD teknik hidroelektrik potansiyelinin %86‟sını, Japonya %78‟ini, Norveç %72‟sini, Türkiye %62‟sini 

geliĢtirmiĢtir. Uluslararası Enerji Ajansı‟nca (IEA) 2020‟de dünya enerji tüketimi içerisinde hidroelektrik ve 

diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payının bugüne göre  %53 oranında artacağı öngörülmüĢ olup, bu 

artıĢ oranı her güçteki hidroelektrik potansiyelin değerlendirilmesi olarak yorumlanmaktadır.  

 

Ülkemizde her yıl artan enerji ihtiyacının önemli bir kısmını ithal edilmektedir. Hidroelektrik enerjisi 

kaynaklarımızın daha verimli maksimum kapasitede kullanılması için imkanların sağlanması, önemlerine 

binaen bu projelere özellikle su tutabilen barajlı hidroelektrik santrallerine öncelik verilmesi gerekliliği 

kanısındayım.  
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Özet 

Kültürel miras, tarih boyunca toplumların gelişimini yansıtan, toplumları bir arada tutan, 

evrensel değerlere sahip ve bireylere aidiyet hissi kazandıran bir unsur olmuştur. Her ne kadar 

büyük önemine rağmen kültürel miras, afetler, terör olayları, bozuk kentleşme, hatalı turizm 

yönetimi vb. gibi hem doğal hem de insan kaynaklı tehditlerin etkisi altındadır. Bu tehditler 

nedeniyle son yıllarda uluslararası platformda tarihi ve kültürel eserlerin dijital 

dokümantasyonu ve korunması daha fazla bir öncelik kazanmıştır. 

3 boyutlu (3B) modelleme ve web teknolojilerindeki son gelişmeler, kültürel mirasın dijital 

olarak korunmasına, yaygınlaştırılmasına ve görselleştirilmesine önemli bir katkı sağlamıştır. 

Kültürel mirasın görselleştirilmesinde birçok teknik ve yöntem kullanılmaktadır. 

Görselleştirme, arkeolojik bilimsel araştırma, arşivleme, sunum, sanal ve artırılmış gerçeklik 

gibi çeşitli amaçlarda gerçekleştirilebilir.  

Bu çalışmada kültürel mirasın web ortamında etkileşimli bir biçimde görselleştirilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma kültürel mirasın dijital olarak 3B modellenmesini ve 3B modelin daha 

fazla analizi için web tabanlı bir platforma entegrasyonunu içermektedir. Kütahya ili, Tavşanlı 

ilçesinde yer alan, 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Ulu Camii model alanı olarak seçilmiştir. 

Ulu Caminin fotoğrafları alınarak yersel fotogrametrik yöntem ile 3B modeli üretilmiştir. 

Üretilen 3B model Cesium.js açık kaynak kodlu javascript kütüphanesi kullanılarak web 

ortamında görselleştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında oluşturulan uygulama ile ülkemiz topraklarının geniş bir bölümüne 

yayılmış olan kültürel mirasın korunabilmesi, dokümantasyonun yapılması ve sürdürülebilir 

bir anlayışla gelecek nesillere aktarılmasında bir model oluşturabileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Kültürel Miras, Tavşanlı Ulu Camii, 3B Modelleme, 3B Gösterim 

 

Abstract 

Cultural heritage has been a factor that reflects the development of societies throughout 

history, keeps societies together, has universal values and gives a sense of belonging to 

individuals. Despite its great importance, cultural heritage, disasters, terrorist incidents, 

corrupt urbanization, faulty tourism management etc. as such it is under the influence of both 

natural and human-caused threats. Due to these threats, digital documentation and 

preservation of historical and cultural artifacts have gained a higher priority in the 

international platform in recent years. 

Recent developments in 3 dimensional (3D) modeling and web technologies have made an 

important contribution to the digital preservation, dissemination and visualization of cultural 

heritage. Many techniques and methods are used in visualizing cultural heritage. Visualization 

can be performed for various purposes such as archaeological scientific research, archiving, 

presentation, virtual and augmented reality.  

The aim of this study is to visualize cultural heritage in an interactive way in the web 

environment.  The study involves digitally modeling 3D of cultural heritage and its 
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integration into a web-based platform for further analysis of the 3D model. The historical Ulu 

Mosque, which was built in the 19th century in the district of Tavsanli, Kütahya province, 

was chosen as the model area.  Photographs of the Great Mosque were taken and a 3D model 

was produced by terrestrial photogrammetric method. The 3D model produced was visualized 

in the web environment using Cesium.js open source code javascript library. 

Thanks to the application formed within the context of this study, it was concluded that a 

model can be structured to protect, document and pass down to the future generations the 

cultural heritage dispersed into a wide part of Turkey. 

Keywords: Cultural Heritage, Tavşanlı Ulu Mosque, 3D Modeling, 3D Visualization 

 

GİRİŞ 

 

Kültürel miras, geçmişten günümüze toplumların gelişimini yansıtan, toplumları bir arada 

tutan, bir toplumun kültürü ve tarihi ile ilgili ortak geçmişini anlatan, evrensel değerlere sahip 

ve bireylere aidiyet hissi kazandıran bir unsur olmuştur (Kurin, 2004). İnsanlık için son derece 

önemli olmasına rağmen somut kültürel miras, afetler, terör olayları, bozuk kentleşme, hatalı 

turizm yönetimi vb. gibi hem doğal hem de insan kaynaklı tehditlerle karşı karşıyadır 

(Vecco,2010). Bu tehditler nedeniyle son yıllarda ulusal ve uluslararası platformlarda tarihi ve 

kültürel eserlerin korunması ve dijital dokümantasyonunun yapılması daha fazla öncelik 

kazanmıştır (Soler vd., 2017). 

 

3B araştırma ve web teknolojilerindeki son gelişmeler, kültürel mirasın dijital olarak 

korunmasına ve yaygınlaştırılmasına önemli bir katkı sağlamıştır (Nishanbaev, 2020). 

Özellikle uzaktan algılama teknolojilerindeki ve görüntüleme cihazlarındaki son gelişmelerle 

birlikte, 3B ölçme araçları ve 3B modelleme yazılımları sayesinde nesnelerinin etkileyici 3B 

dijital kopyaları kolaylıkla oluşturulmaktadır. (Remondino, 2011; Yastikli, 2007). Arkeolojik 

alanların, tarihi binaların ve antik eserlerin 3B dijital olarak yeniden inşası, klasik 3B 

çizimlerin veya fotoğrafların kullanımına göre bu eserlerin daha net daha verimli bir şekilde 

incelenmesini ve belgelenmesini mümkün kılmaktadır (Soler vd., 2017). Kültürel mirasın 

uzun vadeli arşivlenmesi, görselleştirilmesi, sunumu ve mekansal-zamansal analizi için 3B 

Web teknolojileri birincil araç olarak kullanılmaktadır (Nishanbaev, 2020). Kültürel mirasın 

3B olarak Web ortamında sunumu, kullanıcılara kültür varlıklarına erişim, kültürel miras 

alanlarında gezinme ve etkileşim kurma gibi önemli faydalar sağlamaktadır (Machidon vd., 

2020). 

 

Bu çalışmada Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan tarihi Ulu Camii’nin dijital olarak 3B 

modellenmesi ve 3B modelin daha fazla analizi için açık kaynak kodlu web tabanlı bir 

platform olan Cesium üzerinden etkileşimli bir biçimde görselleştirilmesi amaçlanmıştır.  

 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma Alanı ve Çalışma Materyalleri 

Çalışma alanı olarak Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan Ulu Camii seçilmiştir. Ulu Cami 

miladi 1430 yılında Arslan Bey tarafından yaptırılmıştır. II.Abdülhamid döneminde restore 

edilmiştir. Ulu Camii kesme taştan ve araları tuğla hatıllı olarak inşa edilmiştir. Bir büyük 

kubbesi ile 8 küçük kubbesi bulunmaktadır. Son cemaat yeri ahşap olup bu kısımda 5 küçük 

kubbe yer almaktadır (Şekil 1). Caminin avlusunda Arslan Bey’in türbesi ile Zeytinoğlu 

Kütüphanesinin eski binası yer almaktadır (URL-2). 
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Şekil 1. Tavşanlı Ulu Camii (URL-3). 

Çalışmada veri kaynakları olarak yapıya ilişkin ölçüler (yükseklik, genişlik ve derinlik vb.) ve 

yapıya ait tüm cephelerden çekilmiş fotoğraflar kullanılmıştır. Ulu Camii’nin fotoğraflarının 

çekiminde 16.1 MP çözünürlüğe sahip Nikon Coolpix P510 kamerası, yapının boyutlarına 

ilişkin CAD dosyasının hazırlanması işlemi için Netcad yazılımı, 3B model oluşturma 

işlemleri için SketchUp yazılımı ve web tarayıcısında görselleştirmesi için Cesium platformu 

kullanılmıştır. 

Yöntem 

Çalışmanın yöntemi Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 2. Çalışmanın yöntemi. 

UYGULAMA 

Veri Toplama 

Ulu Camii’nin 3B modeline gerçekçi bir görünüm kazandırmak için doku kaplama işlemi 

yapılırken yapının tüm açılardan çekilmiş fotoğraflarına ihtiyaç vardır. Fotoğraf çekimi 

yapılırken yapının görünen bütün yüzeylerinin fotoğraflanmasına ve hava koşullarından 

dolayı fotoğraflarda ışık yoğunluğunun aynı olmasına dikkat edilmiştir. Yapıya ilişkin 

yükseklik ve boyut bilgileri 1:1000 ölçekli halihazır haritadan (CAD dosyası) alınmıştır (Şekil 

3). 

3B Modelleme 

3B modelleme işlemi SketchUp yazılımında gerçekleştirilmiştir. SketchUp, mimarlar, 

mühendisler, film yapımcıları, oyun geliştiricileri ve 3B modelleme gerektiren her alandaki 

kullanıcılar için tasarlanmış bir 3B Modelleme yazılımıdır (URL-4). Netcad yazılımında 
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1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinden elde edilen, yapının geometrik modeli (Şekil 3) 

“.dxf” formatında çıkarılarak SketchUp yazılımına aktarılmıştır.  

 
Şekil 3. Ulu Camii’nin 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde konumu. 

 

Yapının geometrik çizgisel izleri ve Google Earth’den elde edilen uydu görüntüsü 

çakıştırılmıştır. Daha sonra Ulu Camii’nin 3B katı modeli oluşturulmuştur. 3B model 

yüzeylerine gerçekçi görünüm kazandırmak ve görselliği arttırmak amacıyla arazide çekilen 

fotoğraflardan cephe giydirme, renklendirme ve doku kaplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 4’de yüzey dokularının uygulanmış olduğu Ulu Camii’nin 3B modeli gösterilmektedir. 

Şekil 4. Ulu Camii’nin 3B modeli. 

Son olarak, 3B dijital model “.dae” uzantılı model dosyası olarak dışa aktarılarak, Cesium 

platformunda işlenmek üzere Cesium 3D Tiles formatına dönüştürülmüştür. 
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WEB Tabanlı Görselleştirme 

Çalışmada Ulu Camii’nin web tarayıcısında etkileşimli olarak görselleştirmesi için Cesium 

platformu seçilmiştir. CesiumJS, etkileşimli 3B küreler ve haritalar oluşturmak için 

"Analytical Graphics Inc" tarafından hazırlanan açık kaynaklı bir JavaScript kütüphanesidir. 

Donanım hızlandırmalı grafikler için WebGL'den yararlanmaktadır. 3D Tiles, Quantized-

Mesh ve CZML gibi Cesium projesi tarafından geliştirilen yeni formatlar ve açık standartlar 

dahil olmak üzere birçok 3B jeo-uzamsal format türünü desteklemektedir (URL-1). 

3B modelin sunumu ve analizi için CesiumJS kütüphanesi kullanılarak bir web arayüzü 

geliştirilmiştir (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5. CesiumJS kütüphanesi kullanılarak geliştirilen web arayüzü. 

 

Son olarak açık kaynaklı CesiumJS kütüphanesi kullanılarak oluşturulan kodun çalıştırılması 

ile Ulu Camii’nin 3B modeli web arayüzünde görselleştirilmiştir (Şekil 6,7). 

 
Şekil 6. Ulu Camii’nin 3B modelinin web tabanlı görselleştirilmesi (kuzeybatı cephesinden 

görünüm). 
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Şekil 7. Ulu Camii’nin 3B modelinin web tabanlı görselleştirilmesi (güneydoğu cephesinden 

görünüm). 

Cesium yakınlaştırma, kaydırma ve döndürme ile sanal dünya üzerinde gezinme gibi çoklu 

etkileşimleri mümkün kılmaktadır. Ayrıca Cesium kullanıcıların görselleştirmeyi başka 

herhangi bir web sayfasına entegrasyonuna imkân sağlamaktadır. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

 

Günümüzde 3B ölçüm araçları ve teknikleri küçük boyuttaki kültürel miras eserlerinden 

büyük boyuttaki kültürel miras eserlerine kadar somut kültürel mirasın 3B dijitalleştirmesine 

imkân sağlamaktadır. Teknolojideki bu hızlı gelişim, kültürel mirasın dijital bir biçimde 

korunmasını önemli ölçüde ilerletmiştir. Bu çalışmada, Web'de coğrafi konumlu 3B dijital 

kültürel miras modellerinin uzun vadeli arşivlenmesinde ve görselleştirilmesinde 

kullanılabilecek web deposu oluşturmak amacıyla bir metodoloji sunulmuştur. Çalışma 

coğrafi konumlu 3B kültürel miras modellerinin Web tabanlı platformda görselleştirme 

uygulamalarının geliştirilmesini teşvik etmek için kullanılabilir ve genişletilebilir niteliktedir. 

Açık kaynak kodlu CesiumJS’nin, ülkemiz topraklarının geniş bir bölümüne yayılmış olan 

kültürel mirasın korunması, dokümantasyonun yapılması ve sürdürülebilir bir anlayışla 

gelecek nesillere aktarılmasında kültür varlıklarını 3B olarak görselleştirmek için başarılı bir 

araç olduğu görülmüştür. 
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Özet 

Kültürel miras bir toplumun kültürü ve tarihi ile ilgili ortak geçmişini anlatan, tarihsel süreç 

içerisinde uygarlıkların oluşturduğu evrensel birikimleri ortaya koyan, soyut (gelenek ve 

görenek, inanışlar, vb.) ve somut (anıtlar, dinsel binalar, saraylar kaleler vb.) değerlerin 

toplamıdır. Kültürel mirasın korunması ve sürekliliği bağlamında Dünya Mirası Sözleşmesi’ni 

imzalayan her ülkenin kültürel ve doğal mirasın tanımlanmasında, tescil edilmesinde, 

yaşatılmasında, restore edilmesinde, sunulmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında 

sorumluluğu bulunmaktadır. 

 

3 boyutlu (3B) modelleme ve Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojileri, kültür varlıklarını 

belgelemek, yeniden yapılandırmak, analiz etmek ve görselleştirmek için yaygın olarak 

kullanılan araçlardır. 3B modelleme ve AG teknolojisi görsel, işitsel ve dokunsal bilgileri 

bilgisayar tarafından oluşturulan bir katmanla gerçekliği zenginleştirdiği için farklı bir 

gerçeklik algısı sağlar. Bu bakış açısıyla bu araştırmanın temel amacı, kültürel mirası 

sunmanın bir yolu olarak 3B modelleme ve mobil AG teknolojilerini tanıtmak, kültürel 

mirasın keşfi için yenilikçi fırsatlar sunarak kültürel mirasla hızlı etkileşimleri teşvik etmektir. 

Bu çalışmada Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan, Germiyanoğulları zamanında 1377 de 

inşa edilen tarihi Kurşunlu Camii model alanı olarak seçilmiştir. Kurşunlu Caminin 

fotoğrafları alınarak yersel fotogrametrik yöntem ile 3B modelinin oluşturulması ve 3B 

modelin mobil AG ortamında sunulması işlemleri gerçekleştirilmiştir.  

Çalışma sonucunda, kültürel miras alanında 3B modelleme ve AG teknolojilerinin 

kullanılması, sürdürülebilir yerel kalkınmayı desteklemek için kültürel mirasın korunmasına, 

sanal erişilebilirlik ve kültür yayılımını arttırmak için insan - teknoloji etkileşimine önemli 

katkılar sağladığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Tavşanlı Kurşunlu Camii, 3B Modelleme, Artırılmış 

Gerçeklik 

 

Abstract 

Cultural heritage is the sum of the values of abstract (tradition and tradition, beliefs, etc.) and 

tangible  (monuments, religious buildings, palaces, castles, etc.) that describe the common 

history of a society's culture and history, revealing the universal accumulations created by 

civilizations in the historical process. Every country that has signed the World Heritage 

Convention in the context of the protection and continuity of cultural heritage has a 

responsibility in defining, registering, surviving, restoring, presenting and transferring it to 

future generations. 
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3 dimensional (3D) modeling and Augmented Reality (AR) technologies are commonly used 

tools to document, reconstruct, analyze and visualize cultural assets. 3D modeling and AR 

technology provide a different perception of reality as it enriches reality with a computer-

generated layer of visual, auditory, and tactile information. From this point of view, the main 

purpose of this research is to introduce 3D modeling and mobile AR as a way of presenting 

cultural heritage, and to promote rapid interactions with cultural heritage by providing 

innovative opportunities for the discovery of cultural heritage. In this study, the historical 

Kurşunlu Mosque, which was built in 1377 at the time of Germiyanoğulları in Tavşanlı 

District of Kütahya province, was selected as a model area.Taking photographs of the 

Kurşunlu Mosque and creating a 3D model with terrestrial photogrammetric method and 

presenting the 3D model in a mobile AR environment were performed.  

As a result of the study, it has been observed that 3D modeling and use of AR technologies in 

the field of cultural heritage contribute significantly to the protection of cultural heritage to 

support sustainable local development, and to human-technology interaction to increase 

virtual accessibility and cultural diffusion. 

Keywords: Cultural Heritage, Tavşanlı Kurşunlu Mosque, 3D Modeling, Augmented Reality 

 

GİRİŞ 

 

Kültürel Miras, bir topluluk tarafından geliştirilen ve nesilden nesile aktarılan, örf ve adetler, 

uygulamalar, mekanlar, nesneler, sanatsal ifadeler ve değerler dahil olmak üzere yaşam 

biçimlerinin bir ifadesidir (ICOMOS, 2002). Kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve 

sürekliliğinin sağlanmasında Dünya Mirası Sözleşmesi’ni imzalayan her ülkenin kültürel ve 

doğal mirasın tanımlanmasında, tescil edilmesinde, restore edilmesinde, sunulmasında ve 

gelecek nesillere aktarılmasında sorumluluğu bulunmaktadır (Vecco, 2010). Kültürel mirasın 

korunması, değerlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması uluslararası toplumların 

önceliklerinden biri haline gelmiştir. Veri toplama teknikleri ve modelleme araçlarında 

yaşanan son gelişmelerle birlikte, 3B modelleme ve Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojileri 

kültürel miras ortamlarında kullanıcı deneyimini geliştirme ve zenginleştirme anlamında geniş 

bir yelpazede kullanım potansiyeline sahip olmuştur (Panou vd., 2016). AG, dijital eserleri 

gerçek ortamlara yerleştirme eylemidir (Azuma,1997). Bilgisayarda oluşturulan içerik ile 

gerçek içeriğin gerçek zamanlı karıştırılmasını sağlar ve halihazırda tıp, mühendislik, kültürel 

miras, pazarlama, reklamcılık, askeri, üretim ve robotik eğitim uygulamaları için sıklıkla 

kullanılmaktadır (Mekni ve Lemieux, 2014). 

 

3B modelleme ve AG’yi birleştiren gelişmiş teknolojiler, hem kültürel miras hakkında çok 

yönlü bilgi sağlamayı hem de farklı ölçeklerde bir turistik destinasyonunun çekiciliğini 

artırmayı amaçlayan, derinlemesine sürükleyici bir ziyaretçi deneyimi sunmaktadır (Portalés 

vd., 2018; Martínez vd., 2018). Günümüzde, geçmiş kültürleri yeniden canlandırmak ve onları 

orijinal ortamlarıyla ilişkilendirmek için kullanılan en popüler araçlardan biri AG’dir (Boboc 

vd., 2019). 3B sanal dünyalar yaratmak, bir kültürle ilişkili ortamı, eserleri ve bilgiyi entegre 

etmek için en uygun fiyatlı, dinamik ve etkileşimli seçenek olarak kabul edilmektedir 

(Machidon vd., 2018). Bu bakış açısıyla bu araştırmanın temel amacı, kültürel mirası 

sunmanın bir yolu olarak 3B modelleme ve mobil AG teknolojilerini tanıtmak, kültürel 

mirasın keşfi için yenilikçi fırsatlar sunarak kültürel mirasla hızlı etkileşimleri teşvik etmektir. 

Bu çalışmada Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan, Germiyanoğulları Beyliği zamanında 

1377 de inşa edilen tarihi Kurşunlu Camii’nin 3B modelinin oluşturulması ve 3B modelin 

mobil AG ortamında sunulması işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
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MATERYAL VE METOT 

Çalışma Alanı ve Çalışma Materyalleri 

Çalışma alanı olarak Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan Kurşunlu Camii seçilmiştir. 

Kurşunlu Camii Germiyanoğulları Beyliği zamanında 1377 yılında Hacı Veliyüddin 

tarafından önceleri mescit olarak inşa edilmiştir. Daha sonra II. Abdülhamid zamanında 

kesme taştan yeniden inşa edilmiştir. Camii 7.09 m x 7.26 m boyutlarında kare planlıdır ve 

kubbesi sonradan kurşunla kaplandığından, “Kurşunlu Camii” olarak anılmaktadır (Şekil 1). 

Camiinin iki yan cepheleri kapalı ve giriş cephesi üç kemerlidir. Son cemaat yeri iki küçük 

kubbe ve ortada bir tonozla örtülüdür (URL-1). 

 

 
Şekil 1. Tavşanlı Kurşunlu Camii (URL-1). 

 

Çalışmada veri kaynakları olarak yapıya ilişkin ölçüler (yükseklik, genişlik ve derinlik vb.) ve 

yapıya ait tüm cephelerden çekilmiş fotoğraflar kullanılmıştır. Kurşunlu Camii’nin 

fotoğraflarının çekiminde 16.1 MP çözünürlüğe sahip Nikon Coolpix P510 kamerası, yapının 

boyutlarına ilişkin CAD dosyasının hazırlanması işlemi için Netcad yazılımı, 3B model 

oluşturma işlemleri için SketchUp yazılımı ve mobil AG uygulaması için Augment (bulut 

tabanlı yazılım) kullanılmıştır. 

 

Yöntem 

Konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmalara ilişkin geniş bir literatür taraması 

yapılmıştır. Çalışmanın yöntemi için literatür taraması sonucu elde edilen kaynaklardan ve 

belgelerden yararlanılmıştır. Çalışmanın yöntemi Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 2. Çalışmanın yöntemi. 
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UYGULAMA 

Veri Toplama 

Kurşunlu Camii’nin 3B modeline gerçekçi bir görünüm kazandırmak için doku kaplama 

işlemi yapılırken yapının tüm açılardan çekilmiş fotoğraflarına ihtiyaç vardır. Fotoğraf çekimi 

yapılırken yapının görünen bütün yüzeylerinin fotoğraflanmasına ve hava koşullarından 

dolayı fotoğraflarda ışık yoğunluğunun aynı olmasına dikkat edilmiştir. Yapıya ilişkin 

yükseklik ve boyut bilgileri 1:1000 ölçekli halihazır haritadan (CAD dosyası) alınmıştır (Şekil 

3). 

 

3B Modelleme 

3B modelleme işlemi SketchUp yazılımında gerçekleştirilmiştir. SketchUp, mimarlar, 

mühendisler, film yapımcıları, oyun geliştiricileri ve 3B modelleme gerektiren her alandaki 

kullanıcılar için tasarlanmış bir 3B Modelleme yazılımıdır (URL-2). Netcad yazılımında 

1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinden elde edilen, yapının geometrik modeli (Şekil 3) 

“.dxf” formatında çıkarılarak SketchUp yazılımına aktarılmıştır.  

 

 
Şekil 3. Kurşunlu Camii’nin 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde konumu. 

 

Yapının geometrik çizgisel izleri ve Google Earth’den elde edilen uydu görüntüsü 

çakıştırılmıştır. Daha sonra Kurşunlu Camii’nin 3B katı modeli oluşturulmuştur. 3B model 

yüzeylerine gerçekçi görünüm kazandırmak ve görselliği arttırmak amacıyla arazide çekilen 

fotoğraflardan cephe giydirme, renklendirme ve doku kaplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 4’de yüzey dokularının uygulanmış olduğu Kurşunlu Camii’nin 3B modeli 

gösterilmektedir. 
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Şekil 4. Kurşunlu Camii’nin 3B modeli. 

Son olarak, dijital model Augment yazılımında işlenmek üzere üzere “.dae” uzantılı model 

dosyası olarak dışa aktarılmıştır. 

Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulaması 

 

Mobil AG uygulaması için Augment (bulut tabanlı yazılım) kullanılmıştır. Augment, 

kullanıcıların ürünlerini gerçek ortamda ve gerçek zamanlı olarak tabletler veya akıllı 

telefonlar aracılığıyla 3D olarak görselleştirmelerine olanak tanıyan artırılmış gerçeklik 

platformudur. Yazılım Perakende, E-Ticaret, mimari ve diğer amaçlarla kullanılmaktadır 

(URL-3). Augment (bulut tabanlı yazılım), işletmelerin ve 3B profesyonellerinin AG gücünü 

kullanarak projeleri gerçek boyutlarında ve ortamlarında, iPhone, iPad ve Android'de 

görselleştirmelerine olanak tanır (URL-2). 3B modelleme aşamasında oluşturulan Kurşunlu 

Camii’nin “.dae” uzantılı model dosyası, kaplama ve materyal dosyası ile birlikte Augment 

uygulamasına aktarılmıştır (Şekil 5).  

 

 
Şekil 5. Kurşunlu Camii’nin Augment uygulamasında görselleştirilmesi. 

Mobil cihaz üzerinde bulunan uygulama sayesinde QR kodun taratılması ile Kurşunlu 

Camii’nin 3B modeli artırılmış gerçeklik uygulamasında görüntülenmiştir (Şekil 6). 
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Şekil 6. Kurşunlu Camii’nin mobil AG tabanlı görselleştirilmesi. 

 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

 

3B modelleme, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, karma gerçeklik ve web 

teknolojilerindeki son gelişmeler, kültürel mirasın dijital olarak korunmasına ve 

yaygınlaştırılmasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bu çalışmada, kültürel mirasın kapsayıcı 

değerlendirmesi ve ayrıntılı keşfi için 3B modelleme ve AG teknolojilerinin kullanımı 

araştırılmıştır. Kullanıcıların mobil cihazlar kullanarak kültürel miras eserlerinin 3B sanal 

modelleriyle etkileşime girmesini sağlayan bir mobil AG sistemi oluşturarak, turistik 

destinasyonların geleceğine ışık tutulmuştur. Bu kapsamda Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde yer 

alan tarihi Kurşunlu Camii’nin 3B modelinin oluşturulması ve 3B modelinin mobil arttırılmış 

gerçeklik ortamında sunulması işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 

kültürel miras alanında 3B modelleme ve AG teknolojilerinin kullanılması, sürdürülebilir 

yerel kalkınmayı desteklemek için kültürel mirasın korunmasına, sanal erişilebilirlik ve kültür 

yayılımını arttırmak amacıyla insan - teknoloji etkileşimine önemli katkılar sağladığı 

görülmüştür. 

 

Çalışmanın genel anlamda ortaya koyduğu geleceğe dönük çıkarımları aşağıda sunulmuştur: 

 3B modelleme, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri kültürel 

miras ile ilgili bilgilerin depolanmasını ve görselleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla 

müzeler, galeriler, arşivler gibi kültürel miras ortamlarında uygulanabilir. Böylelikle ulusal ve 

uluslararası turizmin teşvik edilmesine yardımcı olabilir. 

 Covid-19 salgınının tüm dünyada hızla yayılmasına bağlı olarak antik kentler, ören yerleri ve 

müzeler kapılarını turistlere kapatmak zorunda kalmıştır. Benzer küresel salgın süreçlerinin 

tekrar yaşanması durumunda AG ve 3B modelleme teknolojisi ile turistler kültürel miras 

ortamlarını online olarak deneyimleme olanağına sahip olabileceklerdir. 
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Özet 

Teknoloji hayatın her alanına girdikçe ihtiyaçlar artmakta, farklı ihtiyaçları karşılamak için 

internette çok çeşitli uygulamalar hayata geçirilmektedir. Web sunucusu yöneticileri, sistemlerini 

devamlı hizmet vermesini isterken diğer yandan da veri iletişimini ve veriyi tehdit aktörlerine 

karşı korumak istemektedir. Bu bağlamda uygulama katmanına kadar çalışan ve açık kaynak 

web uygulama güvenlik duvarı olan ModSecurity yaygın bir şekilde kullanılmakta, buna rağmen 

saldırganlar tarafından güvenlik ihlalleri yapılmaktadır. Bunun bir sebebi olarak yanlış 

yapılandırmalar gösterilmekte, yanlış yapılandırmaları da kullanılabilirlik çalışması ile azaltmak 

mümkündür. Çalışmamızda alanında uzman kişiler tarafından programın kullanılabilirlik analizi, 

“Sezgisel değerlendirme ve Bilişsel Gözden Geçirme” yöntemleriyle yapılmıştır. Elde edilen 

bulgular neticesinde, seçilen iyileştirmeleri uygulayan bir betik tasarlamıştır. Betik 

çalıştırıldığında, öncelikle yazılan kuralın söz dizimi kontrolü sunucu tarafından yapılmaktadır. 

Sonrasında eğer herhangi bir hata bulunmadıysa kuralın devreye alınması için servis yeniden 

başlatılmaktadır. Son olarak ise kuralın semantik açıdan kontrolü, betiğin tarafından web 

sunucusuna zararlı bir istek gönderilerek ModSecurity’nin bu isteği engelleyip engellemediği 

ölçümlenmektedir. 

 

Geliştirilen betiğin işlevselliğinin kontrolü için kullanıcı testi yapılmıştır. Geleceğin muhtemel 

sistem yöneticilerinin bilgisayar mühendisliği öğrencileri olacağı düşünülerek, test gurubu olarak 

seçilmiştir. Test öncesinde bulut üzerinde sunucu ve onu uygulama seviyesinde koruyan 

ModSecurity kurulmuştur. Kullanıcılara giriş seviyesinde Web Uygulama Güvenliği ve 

ModSecurity ile ilgili eğitim hazırlanarak bir medya sağlayıcı web sitesine yüklenmiştir. Test 

başlamadan üçüncü parti bir konferans programı ile öğrenciler toplanarak bilgilendirme 

yapılmıştır. Daha sonra öğrencilerin eğitim videolarını izlemesi istenmiş ve görevleri yapabilmek 

için gerekli olan; yapılandırma dosya yolu, örnek kural ve kural yazmak için gerekli olacak 

parametreler eğitim esnasında paylaşılmıştır. Son olarak ssh protokolü üzerinden uzak 

sunuculara bağlanması sağlanmış ve görevleri gerçekleştirmesi beklenmiştir. Elde edilen 

bulgular neticesinde, yapılan iyileştirmenin görev başarı durumu, söz dizimi hatası sebebiyle 

oluşan web sunucu hizmet dışı bırakma süresinde iyileştirme sağladığı yapılan istatiksel analizler 

sonucunda ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Modsecurity, Kullanılabilirlik, Web uygulama güvenlik duvarı. 
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Özet 

Su tüm canlıların hayatını sürdürebilmesi için en önemli maddelerin başında yer alır. 

Yeryüzünde insanların kullanımına uygun su miktarı değişmemesine rağmen ihtiyaç duyulan 

miktar nüfus artışı ile birlikte artmaktadır. Sınırlı ve az olan bu kaynak gerekli önlemler 

alınmadığında, kuraklık ile birlikte diğer bir çok sorunu da beraberinde getirir. Bunun yanı 

sıra kısa sürede fazla miktarda yağan yağmurların akışa geçmesi sonucu sel gibi çeşitli 

felaketlere dönüşerek, tarım toprağına, canlılara ve sosyal hayata zarar verir. Bu etkilerin tam 

olarak yok edilmesi imkansızdır ama azaltmak için yapılacak yapıların projelendirilebilmesi 

için akış tahminlerinin olabildiği kadar  doğru ve kesin bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Son zamanlarda akış tahmini için çeşitli modeller geliştirilmiştir.  Bunlar geleneksel ve yapay 

sinir modelleri olarak ikiye ayrılır. Yapay sinir modellerinin geleneksel modellere göre en 

büyük avantajı doğrusal ve durgun olmayan veriyi daha doğru ve kesin bir şekilde tahmin 

etmektir. 

 

Bu çalışmada, Fırat Havzasının su akım tahmini için üç çeşit yapay sinir modeli 

kullanılmıştır. Bunlar; Geriye Yayılmalı İleriye Beslemeli Yapay Sinir Ağları (FF-NN), 

Uyarlamalı Sinir Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFİS) ve Uzun Kısa Vadeli Hafıza Ağları 

(LSTM) modelleridir. Bu modeller, akış tahminlerini yapmak için Fırat Havzasının orta fırat 

(eie_2112, eie_2221) ve aşağı fırat  (eie_2114, eie_2131)  olmak üzere 4 istasyonuna ait 

1981-2011 yıllar arası verilere uygulanarak karşılaştırılmıştır. Modeller ile ilgili 

hesaplamaların yapılabilmesi için Payton ve Matlab programları kullanılmıştır. FF-NN ve 

ANFİS için Matlab ve LSTM için Payton programıları kullanarak hesaplamaları yapılmıştır. 

Sonuçlar karşılaştırıldığında, ANFİS modelinin diğer modellere göre daha iyi sonuç verdiği 

görülmüştür. Aynı şekilde LSTM modeli de FF-NN modeline göre daha kesin sonuç verdiği 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: LSTM, ANFİS, FF-NN, Matlab, Payton, Akış Tahmini  
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Özet 

Mobilya fonksiyon olarak, yaşam ve çalışma mekanlarının süslenmesine, yaşam alanında 

kolaylık sağlanmasına ve türlü amaçlarla donatılmasına yarayan eşya olarak tanımlanır.  

Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi mobilya yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası olup, işlevsel 

değeri ile mekanın kullanışlılığını etkileyen, estetik değeri ile de mekanın güzel ya da çirkin 

görünmesini, yaşadığımız veya çalıştığımız alanların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam haline 

gelmesini sağlayan, kısaca sanat ve tekniği birleştiren bir üründür. Bunun yanı sıra, mekanla 

uyumu ve diğer donatı elemanlarıyla birlikte estetiği sağlıyorsa sadece insanların yaşamını 

kolaylaştırmakla kalmayıp mutluluk kaynağı bile olabilmektedir.  

 

Teknolojik gelişmeler her alanda sürekli olarak devam etmekte ve yaşantımıza yeni ürünler 

sokmakta daha sonra da bu ürünler hızlı bir şekilde yok olup yerini bir öncekinden daha üstün 

özellikli yeni ve farklı ürüne devretmektedir. 

Bu çalışma ile, insanların yaşamını kolaylaştırarak verimliliğinin artırılmasına, yapılan işlerde 

zaman ve enerji tasarrufu sağlanmasına ve engelli bireylerin eşya kullanımında kolaylık 

sağlamak üzere, dolap kapağı ve çekmece gibi mobilya elemanlarının açılıp kapatılmasında 

elektronik teknolojisi kullanarak uzaktan sesle kontrol edilebilen bir sistem oluşturmaya 

çalışılmıştır. 

Çalışmada, bir şifonyerin üç çekmecesinde uzaktan sesle kontrollü elektronik interaktif 

sistemde çekmece açma-kapama sistem tasarlanmıştır. Sistem arduino yazılımı, servo motor 

kontrolü gibi alt sistemlerden oluşmaktadır. Ardunio ile ses kontrollü sistem projesi iki 

aşamadan oluşturulmuştur. Donanım kısmı; algılama sistemi, yorumlama sistemi, hareket 

sistemi, haberleşme sistemi ve güç sistemi. Yazılım kısmı ise; uzaktan sesle verilen komutlara 

göre belirlenen algoritmalara karşılık vermesi için arduinonun yazılımının yazılması olarak 

ayrılmıştır. Sistemin ana işlevi şöyledir: Sistem sahip olduğu ses algılama modülü ile önceden 

tanımlanan ve sonradan uzaktan verilen komutlara göre yönünü belirleyip hareketini 

sağlayacaktır. Tasarlanan bu sistemde kullanıcının isteğine göre dolap çekmecelerinin ileri 

veya geri yönde açma-kapama olarak hareketi sağlanabilmektedir. Çalışmanın tasarım 

aşaması tamamlanmış olup, uygulama aşamasındaki işlemler devam etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mobilya, Arduino, Teknoloji, Uzaktan sesli kontrol. 
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ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE TASARIM YOLU ĠLE Ġġ GÜVENLĠĞĠNĠN MĠMAR VE 

MÜHENDĠSLER AÇISINDAN ÖNEMĠ VE SORUMLULUKLARI 

 

Dr. Öğretim Üyesi ġefik Emre ULUKAN
1
 

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

 

Özet 

Bilindiği gibi inşaat sektörü halen dünyanın en yüksek riskli iş kolları arasında bulunmaktadır. 

Türkiye’de SGK 2018 istatistiklerine göre iş kazalarında hayatını kaybeden 1542 kişiden 

%38’inin inşaat iş kollarında çalıştığı tespit edilmiştir. İngiltere’de 2018/19 dönemindeki 1 yıllık 

sürede iş kazalarında 147 kişi hayatını kaybetmiştir. İngiltere’deki ölümlü iş kazalarının %20’si 

inşaat sektöründedir. Avrupa Birliğinde ise 28 ülke ortalamasına göre iş kazalarından 2017 

yılında 127 kişi hayatını kaybetmiştir. İş Kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma ortamlarının 

oluşturulması için takip edilmesi gereken risk kontrol hiyerarşisine göre öncelikle risklerin 

ortadan kaldırılması, bir başka değişle risklerin ortaya çıkmasının önlenmesi gerekmektedir. Bu 

açıdan, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında da İş Güvenliği’nin öncelikle 

fizibilite aşamasında ele alınmaya başlanmasını ve daha önemlisi, tüm tasarım süreçlerine etkin 

ve sistematik bir şekilde uygulanmasını zorunlu kılan mevzuat yürürlüğe konulmuştur. Bu 

mevzuat kapsamında İnşaat Sektöründe tasarımda görev alan Mimar ve Mühendislere önemli 

sorumluluklar yüklenmiştir. Yani İş Sağlığı ve Güvenliği, tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçası 

olarak mimar ve mühendislerin görevleri arasına girmiştir. Mimar ve Mühendislerin güvenli 

tasarım ile ilgili sorumlulukları yalnız İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından değil, 

TMMOB mevzuatı, Borçlar Kanunu, ve hatta mesleki standartlar ve etik açısından da 

bağlayıcıdır. Fakat Türkiye’de Tasarım Yolu ile İş Güvenliği’nin, İSG kültürü açısından gelişmiş 

olan ülkelere kıyasla henüz yeterince gelişmemiş ve yaygınlaşmamış olduğu gözlenmektedir. Bu 

kadar önemli bir konudaki eksikliğin giderilmesi ve uçurumun kapanması için kapsamlı bir 

çalışma yapılması gerektiği açıktır. Bu amaçla öncelikle tasarımcıların gerek yapım süreci 

öncesinde yani fizibilite ve tasarım aşamalarındaki, gerekse yapım sürecinde ve sonrasındaki 

sorumluluklarının ortaya konulması önemlidir. Bu araştırmada, Yapı Tasarım, Yönetim ve İnşa 

aşamalarında görev yapan Mimar ve Mühendislerin Güvenli Tasarım veya Tasarım Yolu ile İş 

Güvenliği açısından sorumlulukları bulgular bölümünde mevzuat ve literatür doğrultusunda 

detaylı bir şekilde incelenmiş, farklı bakış açılarından analiz edilerek konunun önemi ortaya 

konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım Yolu ile İş Güvenliği, İnşaat Sektörü, Tasarımcıların 

Sorumlulukları 
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SOSYAL MEDYA KULLANIMI ĠLE ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN 

BRONZLAġMA DAVRANIġI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 

 

Birgül TAġDELEN 

Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi 

 Orcid: 0000-0003-0281-3892 

 

Özet 

Dünya’da en ölümcül cilt kanseri türlerinden biri olan Melanom kanseri, ultraviyole ışınlarına 

doğrudan maruz kalmayla ilişkili olup, gençler arasında en sık görülen kanser tipidir (Balk, 

2011; American Canser Society, 2016). Ultraviyole (UV) ışığına maruz kalmanın çeşitli cilt 

kanseri formlarına neden olduğuna dair yaygın bilgiye rağmen, medya araçları ve özellikle 

sosyal medya, gençlerin bronz ten eğilimine olan ilgisinin artmasına giderek daha fazla 

katkıda bulunan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirli görünüm ideallerini 

destekleyen sosyal medya ve geleneksel medyadaki tasvirler, ergenlik döneminde vücut imajı 

içselleştirmesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Başta sosyal medya olmak üzere televizyon, 

sinema ve dergiler, bronzlaşmış cildin ideal görünüm standardı olduğu fikrini vermektedir. 

Cildi koyulaştırarak çekiciliği artırmak için, sağlık uyarıları ve güneşten korunma genellikle 

güneşe maruz kalma ve bronzlaşma uğruna göz ardı edilmektedir. Gelişimsel olarak, genç 

yetişkinler, risk bilgisine rağmen risk alma davranışlarına katkıda bulunan abartılı bir 

dokunulmazlık ve sansasyon arayışı duygusunu işaret eden benmerkezcilik gösterirler. 

Ayrıca, gençlerin mevcut cilt tonu ile içselleştirilen cilt tonu arasında bir tutarsızlık meydana 

gelirse, gençlerin cilt tonunda memnuniyetsizlik gelişebilmektedir (Hutchinson, vd., 2015). 

Dolayısıyla medya araçları ve sosyal medya kullanımının gençlerin bronzlaşmasını potansiyel 

olarak destekleyip desteklemediğini ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırma, 60 erkek 90 

kadın olmak üzere toplam 150 üniversite öğrencisiyle çevrimiçi anket yapılarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, Instagram, Facebook ve Thinder gibi görsel 

odaklı sosyal medya platformlarının kullanılmasının güneşlenmeyi arttığı ve cilt kanseri 

hakkındaki yaygın bilgiye rağmen, gençlerin bronz ten elde etmek için hala UV riskiyle ilgili 

davranışlarda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, gençlere bronzlaşmadan doğabilecek 

riskler hakkında danışmanlık verilmesi ve konuyla ilgili yeni mevzuatların getirilmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Medya, Sosyal medya, Sosyal medya kullanımı, Bronzlaşma. 

 

Abstract 

Melanoma cancer, one of the deadliest skin cancer types in the world, is associated with direct 

exposure to ultraviolet rays and is the most common cancer type among young people (Balk, 

2011; American Canser Society, 2016). Despite the widespread knowledge that exposure to 

ultraviolet (UV) light causes various forms of skin cancer, media tools and especially social 

media are increasingly contributing to the growing interest of young people in the trend of tan 

skin. Depictions in social media and traditional media that support certain appearance ideals 

have a huge impact on body image internalization during adolescence. Television, movies and 

magazines, especially social media, suggest that tanned skin is the ideal standard of 

appearance. To increase the appeal by darkening the skin, health warnings and sun protection 

are often overlooked for the sake of sun exposure and tanning. Developmentally, young adults 

show egocentrism, indicating an exaggerated sense of immunity and sensational seeking that 

contributes to risk-taking behavior despite their knowledge of risk. In addition, if there is a 

discrepancy between the existing skin tone of young people and the skin tone that is 

internalized, dissatisfaction may develop in the skin tone of the young people (Hutchinson, 

vd., 2015). Therefore, this study, which aims to reveal whether the use of media tools and 
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social media potentially supports young people's tanning, was conducted by conducting an 

online survey with a total of 150 university students, 60 of whom were men and 90 women. 

As a result of the study, it was concluded that the use of visual-oriented social media 

platforms such as Instagram, Facebook and Thinder increased sunbathing and despite 

widespread knowledge about skin cancer, young people still engage in UV risk-related 

behaviors to obtain bronze skin. In addition, there is a need to provide counseling to young 

people about the risks that may arise from tanning and to introduce new legislation on the 

subject. 

Keywords: Media, Social media, Social media usage, Tanning. 

 

GĠRĠġ 

 

Güneşten veya yapay kaynaklardan Ultraviyole (UV) ışığına maruz kalmanın çeşitli cilt 

kanser formlarına neden olduğu olumsuz etkilere rağmen, özellikle gençler arasında 

bronzlaşma isteği aratarak devam etmektedir (Merten, vd., 2017: 866). Wehner vd. (2014) 

çalışmalarında üniversite öğrencilerinin %55’inin, yetişkinlerin ise %19’unun hayatlarının bir 

noktasında bronzlaşmak için solaryuma girdiğini ifade etmektedir. Greene vd. (2000: 441), 

bunun nedenini gençlerin risklere rağmen riski göze alma davranışlarını destekleyen 

benmerkezci tutumlarından kaynaklandığını belirtmektedir.  

 

Batı kültüründe bronzlaşmış cilt, ideal bir görünümün bir parçası olarak kabul edilmekte ve 

fiziksel çekicilik, güveni arttırma ve daha fazla sosyal kabul görme gibi olumlu beklentilerle 

ilişkilendirilmektedir (Noar vd., 2014: 513). Ancak tarihsel olarak, bronzluğa sahip olmak her 

zaman çekici veya arzu edilen bir şey olarak görülmemiştir. 20. yüzyılın başlarına kadar, 

bronz ten, çiftçilerin ve açık havada çalışan işçilerin göstergesi olarak görülüyorken, açık ten, 

zenginlik ve asaletle ilişkilendirilmekteydi ve daha arzu edilir olarak görülüyordu. 1920'li 

yıllarda Fransız moda tasarımcısı CoCo Chanel'in yeni bir moda ifadesi olarak bronzlaşmış 

bir görünümü giyim tasarımlarıyla bütünleştirmesiyle birlikte bronzlaşma popüler olmaya 

başladı ve  kısa süre sonra da Amerikan kültüründe bronzlaşmış cildin soluk ciltten daha 

çekici olduğu şeklinde, popüler bir güzellik algısı benimsenmeye başlandı (Mahler vd., 2010: 

119). Sosyo kültürel normlar aracılığıyla yayılan çekicilik algısı, kişilerin kendi görüntülerini 

medya idealleriyle karşılaştırmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla ergen ve genç yetişkinler 

cilt tonlarından memnun kalmamakta ve daha koyu ten arzu etmektedirler (Hutchinson vd., 

2015). Prior vd.’ne (2014) göre, görünüşünden dolayı genel memnuniyetsizlik, özellikle genç 

kızlar arasında bronzlaşma nedenleri arasındadır. Robinson vd. (1997: 182-183), güneşten 

korunma tavsiyelerini görmezden gelmenin nedenleri arasında, bronzlaşmış cildin soluk 

ciltten daha çekici olduğu algısından kaynaklandığını belirtmektedir. Kasparian vd. (2009: 

420) da, fiziksel çekiciliğe dayalı olan hazzın, kişinin güneşten korunma tavsiyelerine uyma 

olasılığını etkileyen en yaygın motivasyon faktörü olduğu ve akranlar arasında bronzlaşmış 

cildin tercih edildiği inancının yaygın olduğunu ifade etmektedir.   

 

Çekici ve güzel olma idealini besleyen kanallardan birisi de medyadır. Literatüre 

bakıldığında, bilinen risklere rağmen, başta televizyon ve dergiler olmak üzere geleneksel 

medya araçları bronzlaşmayı ideal olanın bir parçası olarak sunmakta ve bronzlaşmış cildin 

dış görünüş ve başkaları üzerinde bırakılan etki nedeniyle önemli olduğu fikrini vermektedir 

(Gamble vd., 2011: 983). Mahler vd. (2010) çalışmalarında bronz güzellik idealinin, inanç ve 

algılanan normlardan ziyade; medya kullanımına yönelik tutumlarla ilişkili olduğunu ifade 

etmektedir. McWhirter ve Hoffman-Goetz ( 2015) çalışmalarında geleneksel medyada bronz 

tenli insanların görüntülerine maruz kalmanın UV davranışı ve tutumlarına yol açtığı 

sonucuna ulaşmışlardır. İdeal olanı karşılama söz konusu olduğunda yapılan çalışmalarda, 
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bronzlaşma ile ünlülerle aynı bronzluğa sahip olma arzusu arasında anlamlı bir ilişki ortaya 

çıkmıştır (Cafri vd.. 2008 ; Yoo ve Kim, 2012). Sosyal ağlar da, çekicilik ve görünüm 

motivasyonlarını tanımlayan sosyal faktörlerin önde gelen sağlayıcılarındandır. İnternetin 

gelişmesinden sonra yeni bir ortam, tüketici yönelimli medya diğer bir ifadeyle 'sosyal medya' 

ortaya çıktı ve sosyal medya özellikle 18-29 yaş arasındaki gençler arasında popüler hale 

geldi. PEW Research Center’ın (2017) araştırmasına göre, 18-29 yaş arasındaki genç 

yetişkinler, ABD’deki herhangi bir yetişkin yaş grupları arasında, sosyal medyayı en fazla 

kullanan gruptur. Dolayısıyla sosyal medyanın gençlerin beden imajı kaygıları üzerindeki 

potansiyel etkilerini incelemek için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir (Prieler ve 

Choi, 2014: 353). Meier ve Gray’a  (2014: 2) göre,  görünüm ideallerini ilan eden sosyal ağ 

sitelerinin, günde ortalama 9 saat vakit geçiren genç yetişkinlerin yaşamları üzerindeki rolü ve 

etkisinin incelenmesi önemlidir. Çünkü bu siteler benliğin idealleştirilmiş tasvirlerini 

içermektedir. Shultz vd. (2011: 22) sosyal medya etkilerinin geleneksel medyadan farklı 

olabileceğini ifade etmektedir. Çünkü sosyal medya genellikle daha etkileşimli, özgün ve 

inandırıcı olarak kabul edilmektedir (Seltzer, 2007: 227).  Dolayısıyla bu çalışma geleneksel 

ve sosyal medya kullanımının üniversite gençlerinin bronzlaşması ile bir ilişkisi olup 

olmadığını ele almaktadır.  

 

YÖNTEM 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak altı bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri 

toplama aracının birinci bölümünde katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni 

durum, cilt tipi sorularından oluşan sosyo-demografik bilgi formu yer almaktadır. 

Veri toplama aracının ikinci bölümünde katılımcıların sosyal medya araçlarını kullanım 

sıklığını belirlemek amacıyla 2 sorudan oluşan bilgi formu yer almaktadır. Bilgi formunun ilk 

sorusunda 7 sosyal medya platformunu kullanım sıklığını beşli likert tipi seçenekler (asla, 

nadiren, bazen, genellikle, her zaman) yer almaktadır. Bilgi formunun ikinci sorusunda 

“günde ortalama olarak sosyal medyada kaç saat vakit geçirildiğine ilişkin soru sorulmuştur. 

Veri toplama aracının üçüncü bölümünde eğlence medya ortamlarını ne sıklıkla kullanıldığını 

belirlemeye yönelik 4 soru yer almaktadır. Televizyon, dergi, kurgusal film ve internet ve 

sosyal medya araçlarının kullanım sıklığı beşli likert tipi soru seçenekleri (asla, nadiren, 

bazen, genellikle, her zaman) ile sorgulanmıştır. 

 

Veri toplama aracının dördüncü bölümünde kişilerin bronzlaşma nedenlerini ölçmek amacıyla 

Mingoia vd.’nin (2019) geliştirmiş oldukları 8 maddelik “Bronzlaşma Nedenleri Ölçeği” yer 

almaktadır. Bu çalışmada ölçeğin açıklayıcı faktör analizinde ölçeğin tek faktörlü yapısı ile 

%81,36 açıklanan varyans elde edildiği; maddelerin faktör yüklerinin 0,83 ile 0,94 aralığında 

yer aldığı tespit edilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha katsayısının 

0,97 olduğu ve madde toplam korelasyonlarının 0,78 ile 0,92 aralığında olduğu tespit 

edilmiştir. Ölçekten elde edilen yüksek puan bronzlaşmanın gerekliliğine olan algının ve 

bronzlaşmaya yönelik tutumun yüksek düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Veri toplama aracının beşinci bölümünde Mingoia vd.’nin (2019) çalışmalarında 

oluşturdukları  8 maddelik “Medya Görünüm Ölçeği” yer almaktadır. Bu çalışmada ölçeğin 

açıklayıcı faktör analizinde ölçeğin tek faktörlü yapısı ile %89,29 açıklanan varyans elde 

edildiği; maddelerin faktör yüklerinin 0,89 ile 0,98 aralığında yer aldığı tespit edilmiştir. 

Güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha katsayısının 0,98 olduğu ve madde 

toplam korelasyonlarının 0,86 ile 0,97 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Ölçekten elde edilen 

yüksek puan bronzlaşmaya yönelik davranışların ve çabanın yüksek düzeyde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Veri toplama aracının altıncı bölümünde açık havada güneşlenme ve solaryuma gitme 

sıklığına yönelik iki soru yer almaktadır. Soruların seçenekleri yedili likert tipinde (hiçbir 

zaman, yılda bir kez, yılda birkaç kez, ayda bir kez, haftada bir kez, haftada birkaç kez, her 

gün) hazırlanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Veriler, SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 21.0 programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Ölçek puanlarının normallik sınamasında çarpıklık (skewness) ve basıklık 

(Kurtosis) katsayıları kullanılmıştır. Sürekli bir değişkenden elde edilen puanların normal 

dağılım özelliğinde kullanılan çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 sınırları içinde kalması 

puanların normal dağılımdan önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanabilir 

(Büyüköztürk, 2011). Yapılan normallik sınamasında ölçek puanlarının normal dağılım 

gösterdiği tespit edildiğinden puanların cinsiyet ve medeni duruma göre karşılaştırılmasında 

bağımsız iki örneklem t testinden; yaş grupları, öğrenim düzeyi, cilt tipine göre 

karşılaştırılmasında ANOVA testinden yararlanılmıştır. ANOVA testinde anlamlı farklılık 

görüldüğünde farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla LSD post hoc 

testinden yararlanılmıştır. Bronzlaşma nedenleri ve bronzlaşma davranışı ile sosyal medya 

araçlarını kullanım sıklığı, gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresi, eğlence medya 

ortamlarını kullanım sıklığı arasındaki ilişkinin analizinde Pearson korelasyonundan 

yararlanılmıştır. Sosyal medya araçlarını kullanım sıklığı, gün içinde sosyal medyada vakit 

geçirme süresi, eğlence medya ortamlarını kullanım sıklığının bronzlaşma nedenleri ve 

bronzlaşma davranışı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizinden 

yararlanılmıştır. Analizlerde güven aralığı %95 (p<0,05) olarak belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 

Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı gösterilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı  

Demografik DeğiĢken Gruplar n % 

Cinsiyet 
Erkek 58 37,4 

Kadın 97 62,6 

Yaş grupları 

18-21 yaş 57 36,8 

22-25 yaş 69 44,5 

26-29 yaş 17 11,0 

30 yaş ve üzeri 12 7,7 

Öğrenim durumu 

Ön lisans 11 7,1 

Lisans 124 80,0 

Lisansüstü 20 12,9 

Medeni durum 
Bekar 146 94,2 

Evli 9 5,8 

Araştırmaya katılan 155 üniversite öğrencisinin %37,4’ü erkek, %62,6’sı kadındır. 

Katılımcıların %36,8’i 18-21 yaş grubunda, %44,5’i 22-25 yaş, %11’i 26-29 yaş grubunda, 

%7,7’si 30 yaş ve üzeridir. Katılımcıların %7,1’i ön lisans, %80’i lisans, %12,9’u lisansüstü 

öğrenim görmektedir. Katılımcıların %94,2’si bekar, %5,8’i evlidir. 

 

 

 

 

 

 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



Tablo 2. Cilt Tipine Göre Dağılım  

Cilt tipi n % 

Kızarır ama bronzlaşamaz 33 21,3 

Kızarır, ancak üzerinde çalışırsam bronzlaşabilir 30 19,4 

Zaman zaman kızarır ancak daha sonra kolayca bronzlaşabilir 47 30,3 

Kızarmaz, kolayca bronzlaşır 45 29,0 

 

Katılımcıların %21,3’ü kızaran ancak bronzlaşmayan, %19,4’ü kızaran ancak üzerinde 

çalışıldığında bronzlaşabilen, %30,3’ü zaman zaman kızaran ancak sonra kolayca 

bronzlaşabilen, %29’u kızarmayan ve kolayca bronzlaşan cilt tipine sahiptir. 

Tablo 3’te sosyal medya araçlarını kullanım sıklığına ilişkin ortalama ve standart sapma 

puanlarından oluşan betimsel istatistiklerine yer verilmiştir. 

Tablo 3. Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Sıklığına Ait Betimsel Ġstatistikler 

Sosyal medya platformu n Min. Maks.  ̅ SS 

Facebook    155 1,00 5,00 2,19 1,20 

Instagram 155 1,00 5,00 4,08 1,15 

Twitter    155 1,00 5,00 2,54 1,50 

SnapChat 155 1,00 5,00 1,83 1,23 

YouTube 155 1,00 5,00 4,01 1,02 

Tinder 155 1,00 5,00 1,32 0,91 

Pinterest    155 1,00 5,00 1,81 1,20 

TOPLAM 155 9,00 35,00 17,78 5,26 

 

Katılımcıların en sık kullandığı sosyal medya platformları sırasıyla Instagram (4,08±1,15) ve 

YouTube (4,01±1,02) olarak tespit edilmiştir. Sosyal medya araçlarını kullanım sıklığı toplam 

puanına (17,78±5,26) göre sosyal medya araçlarını kullanım sıklığının “nadiren” aralığında 

olduğu söylenebilir (En yüksek puan 35 – en düşük puan 7 = 28 / 5 = 5,6: 7,0-12,6: asla; 12,7-

18,2: nadiren; 18,3-23,8: bazen; 23,9-29,4: genellikle; 29,5-35,0: her zaman).  

 

Tablo 4’te katılımcıların gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresine göre dağılımı 

gösterilmiştir. 

Tablo 4. Gün Ġçinde Sosyal Medyada Vakit Geçirme Süresine Göre Dağılım  

Gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresi n % 

30 dakikadan az 27 17,4 

1-2 saat 49 31,6 

3-4 saat 47 30,3 

4 saat ve üzeri 32 20,6 

Katılımcıların %17,4’ü günde 30 dakikadan az, %31,6’sı 1-2 saat, %30,3’ü 3-4 saat, %20,6’sı 

sosyal medyada günde 4 saat ve üzeri vakit geçirmektedir. 

Tablo 5’te eğlence medya ortamlarını kullanım sıklığına ilişkin ortalama ve standart sapma 

puanlarından oluşan betimsel istatistiklerine yer verilmiştir. 

 

Tablo 5. Eğlence Medya Ortamlarını Kullanım Sıklığına Ait Betimsel Ġstatistikler 

Eğlence medya ortamı n Min. Maks.  ̅ SS 

Televizyon: geleneksel ve internet yayıncılığı    155 1,00 5,00 3,16 1,02 

Dergiler: Basılı ve online     155 1,00 5,00 2,60 1,03 

Kurgusal filmler 155 1,00 5,00 3,29 1,05 

İnternet ve sosyal medya araçları 155 1,00 5,00 4,22 0,88 

TOPLAM 155 7,00 20,00 13,27 2,63 
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Katılımcıların en sık kullandığı eğlence medya ortamı internet ve sosyal medya araçları 

(4,22±0,88); en az kullanılan eğlence medya ortamı basılı ve online dergiler (2,60±1,03) 

olarak tespit edilmiştir. Eğlence medya ortamlarını kullanım sıklığı toplam puanına 

(13,27±2,63) göre eğlence medya ortamlarını kullanım sıklığının “bazen” aralığında olduğu 

söylenebilir (En yüksek puan 20 – en düşük puan 4 = 16 / 5 = 3,2: 4,00-7,2: asla; 7,3-10,4: 

nadiren; 10,5-13,6: bazen; 13,7-16,8: genellikle; 16,9-20,0: her zaman).  

 

Tablo 6’da bronzlaşma nedenleri ölçeği ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık 

puanlarından oluşan betimsel istatistiklerine yer verilmiştir. 

Tablo 6. BronzlaĢma Nedenleri Ölçeğine Ait Betimsel Ġstatistikler 

İfadeler n Min. Maks.  ̅ SS Ç B 

1. Bronzlaşmak bana daha fazla seksi bir 

görünüm katar.  
155 1,00 5,00 2,45 1,31 0,57 -0,80 

2. Bronzlaşıyorum çünkü beni daha çekici 

kılıyor. 
155 1,00 5,00 2,37 1,27 0,65 -0,65 

3. Bronzlaşıyorum çünkü daha iyi 

görünmemi sağlıyor. 
155 1,00 5,00 2,37 1,31 0,61 -0,81 

4. Bronzlaşıyorum çünkü görünüşümde 

kendime daha çok güveniyorum.   
155 1,00 5,00 2,31 1,27 0,74 -0,50 

5. Bronzlaştığımda görünüşüme daha fazla 

güveniyorum. 
155 1,00 5,00 2,23 1,25 0,85 -0,23 

6. Düğün, balo gibi bir sosyal etkinlikten 

önce bronzlaşıyorum çünkü beni daha 

çekici hissettiriyor. 

155 1,00 5,00 1,99 1,16 1,25 0,85 

7. Solgun görünmekten kaçınmak için 

bronzlaşıyorum.  
155 1,00 5,00 2,14 1,19 0,93 -0,12 

8. Bronzlaşıyorum çünkü görünüşüme hoş 

bir parlaklık katıyor. 
155 1,00 5,00 2,34 1,30 0,66 -0,76 

TOPLAM 155 8,00 40,00 18,19 9,07 0,85 -0,08 

Ç: Çarpıklık (Skewness) B: Basıklık (Kurtosis) 

Katılımcıların en önemli bronzlaşma nedenleri sırasıyla “daha fazla seksi görünüm kazanma” 

(2,45±1,31), “daha çekici olma” (2,37±1,27), “daha iyi görünme” (2,37±1,31), “görünüşüne 

hoş bir parlaklık katması” (2,34±1,30) olarak tespit edilmiştir. Bronzlaşma nedenleri toplam 

puanına (18,19±9,07) göre katılımcıların bronzlaşma nedenlerini önemli görme sıklığının 

“nadiren” aralığında olduğu söylenebilir (En yüksek puan 40 – en düşük puan 8 = 32 / 5 = 

6,4: 8,0-14,4: asla; 14,5-20,8: nadiren; 20,9-27,2: bazen; 27,3-33,6: genellikle; 33,7-40,0: her 

zaman).  

 

Tablo 7’de bronzlaşma davranışları ölçeği ortalama, standart sapma, çarpıklık ve basıklık 

puanlarından oluşan betimsel istatistiklerine yer verilmiştir. 

Tablo 7. Medya Görünümleri Ölçeğine Ait Betimsel Ġstatistikler 

Görünüm n Min. Maks.  ̅ SS Ç B 

1. Dergilerde gördüğüm ünlü insanlar gibi 

bronzlaşmaya çalışıyorum.  
155 1,00 5,00 1,81 1,10 0,72 -0,62 

2. Keşke medyadaki ünlüler kadar bronz 

olsaydım.  
155 1,00 5,00 1,88 1,16 0,65 -0,83 

3. TV yıldızları kadar bronz olmak 

istiyorum. 
155 1,00 5,00 1,86 1,13 0,66 -0,86 

4. Keşke televizyondaki insanlar gibi 

bronzlaşmış olsaydım 
155 1,00 5,00 1,85 1,13 0,67 -0,84 
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5. Filmlerdeki insanlar kadar bronz 

olmaya çalışıyorum. 
155 1,00 5,00 1,82 1,14 0,78 -0,69 

6. Keşke filmlerdeki insanlar gibi daha 

bronzlaşmış olsaydım. 
155 1,00 5,00 1,88 1,14 0,62 -0,97 

7. Keşke sosyal medyadaki insanlar kadar 

bronz bir vücuda sahip olsaydım. 
155 1,00 5,00 1,96 1,24 0,59 -1,02 

8. Sosyal medyada gördüğüm ünlü 

insanlar gibi bronzlaşmaya çalışıyorum. 
155 1,00 5,00 1,86 1,16 0,72 -0,74 

TOPLAM 155 8,00 45,00 16,74 9,75 0,65 -0,76 

Ç: Çarpıklık (Skewness) B: Basıklık (Kurtosis) 

Katılımcıların en sık başvurdukları bronzlaşma davranışları sırasıyla “sosyal medyadaki 

insanlar kadar bronz bir vücuda sahip olma” (1,96±1,24), “medyadaki ünlüler kadar 

bronzlaşma” (1,88±1,16), “cilt tonunun TV, sosyal medya ve filmlerdeki insanlar gibi daha 

koyu olması” (1,88±1,14) olarak tespit edilmiştir. Bronzlaşma davranışları toplam puanına 

(16,74±9,75) göre katılımcıların bronzlaşma davranışı sıklığının “nadiren” aralığında olduğu 

söylenebilir (En yüksek puan 45 – en düşük puan 9 = 36 / 5 = 7,2: 9,0-16,2: asla; 16,3-23,4: 

nadiren; 23,5-30,6: bazen; 30,6-37,8: genellikle; 37,9-45,0: her zaman).  

 

Tablo 8’de bronzlaşma nedenleri ve bronzlaşma davranışları puanlarının cinsiyete göre 

karşılaştırmasına ait bağımsız iki örneklem t testi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 8. Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre KarĢılaĢtırılması 

Ölçek Cinsiyet n   SS t p 

Bronzlaşma Nedenleri 
Erkek 58 19,33 9,45 

1,21 0,227 
Kadın 97 17,51 8,82 

Bronzlaşma Davranışı 
Erkek 58 17,19 10,51 

0,44 0,660 
Kadın 97 16,47 9,31 

Bronzlaşma nedenleri ve davranışı puanlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediği 

(p>0,05) tespit edilmiştir. 

 

Tablo 9’da ölçek puanlarının yaş gruplarına göre karşılaştırmasına ait ANOVA testi 

sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 9. Ölçek Puanlarının YaĢ Gruplarına Göre KarĢılaĢtırılması 

Ölçek 

YaĢ 

Grupları n   SS F p 

Anlamlı 

Fark 

Bronzlaşma 

Nedenleri 

18-21 yaş 57 18,86 9,73 

0,45 0,716 

 

22-25 yaş 69 18,12 8,77  

26-29 yaş 17 18,12 10,26  

30 yaş ve 

üzeri 
12 15,50 5,58 

 

Bronzlaşma 

Davranışı 

18-21 yaş 57 16,23 10,13 

0,28 0,840 

 

22-25 yaş 69 17,35 10,19  

26-29 yaş 17 17,24 9,83  

30 yaş ve 

üzeri 
12 15,00 4,24 

 

Bronzlaşma nedenleri ve bronzlaşma davranışı puanlarının yaş gruplarına göre anlamlı 

farklılık göstermediği (p>0,05) tespit edilmiştir. 

 

10’da ölçek puanlarının öğrenim durumuna göre karşılaştırmasına ait ANOVA testi 

sonuçlarına yer verilmiştir. 
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Tablo 10. Ölçek Puanlarının Öğrenim Durumuna Göre KarĢılaĢtırılması 

Ölçek 

Öğrenim 

Durumu n   SS F p 

Anlamlı 

Fark 

Bronzlaşma Nedenleri 

Ön lisans 11 19,82 7,04 

0,20 0,820 

 

Lisans 124 18,10 9,32  

Lisansüstü 20 17,80 8,75  

Bronzlaşma Davranışı 

Ön lisans 11 16,64 6,42 

0,01 0,985 

 

Lisans 124 16,69 10,09  

Lisansüstü 20 17,10 9,49  

Bronzlaşma nedenleri ve bronzlaşma davranışı puanlarının öğrenim durumuna göre anlamlı 

farklılık göstermediği (p>0,05) tespit edilmiştir. 

 

Tablo 11’de bronzlaşma nedenleri ve bronzlaşma davranışları puanlarının medeni duruma 

göre karşılaştırmasına ait bağımsız iki örneklem t testi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 11. Ölçek Puanlarının Medeni Duruma Göre KarĢılaĢtırılması 

Ölçek Medeni Durum n   SS t p 

Bronzlaşma Nedenleri 
Bekar 146 18,09 9,13 

-0,54 0,589 
Evli 9 19,78 8,39 

Bronzlaşma Davranışı 
Bekar 146 16,77 9,67 

0,16 0,870 
Evli 9 16,22 11,58 

 

Bronzlaşma nedenleri ve davranışı puanlarının medeni duruma göre anlamlı farklılık 

göstermediği (p>0,05) tespit edilmiştir. 

 

Tablo 12’de ölçek puanlarının cilt tipine göre karşılaştırmasına ait ANOVA testi sonuçlarına 

yer verilmiştir. 

Tablo 12. Ölçek Puanlarının Cilt Tipine Göre KarĢılaĢtırılması 

Ölçek Cilt Tipi n   SS F p Anlamlı Fark 

Bronzlaşma Nedenleri 

A 33 15,33 8,16 

3,99 0,009 

B>A,C,D 

B 30 22,70 10,67  

C 47 18,32 8,80  

D 45 17,13 7,90  

Bronzlaşma Davranışı 

A 33 14,88 8,93 

5,57 0,001 

B>A,C,D 

B 30 22,73 12,87  

C 47 16,55 9,20  

D 45 14,31 6,63  

A: Kızarır ama bronzlaşamaz. B: Kızarır, ancak üzerinde çalışırsam bronzlaşabilir, C: Zaman 

zaman kızarır ancak daha sonra kolayca bronzlaşabilir. D: Kızarmaz, kolayca bronzlaşır 

Bronzlaşma nedenleri (F=3,99; p<0,05) ve bronzlaşma davranışı (F=5,57; p<0,05) puanlarının 

cilt tipine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Farkın hangi gruplar arasında 

olduğunu belirlemek amacıyla yapılan LSD post hoc testi sonuçlarına göre “kızaran ancak 

üzerinde çalışıldığında bronzlaşabilen” cilt tipine sahip katılımcıların bronzlaşma nedenlerine 

verdiği önem ve bronzlaşma davranışı puanları, diğer cilt tipine sahip katılımcıların 

puanlarına göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. 

Tablo 13’te sosyal medya araçlarını kullanım sıklığı ile bronzlaşma nedenleri ve bronzlaşma 

davranışı puanları arasındaki Pearson korelasyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir.  
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Tablo 13. Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Sıklığı ile Ölçek Puanları Arasındaki ĠliĢki 

Sosyal Medya Araçları 

BronzlaĢma 

Nedenleri 

BronzlaĢma 

DavranıĢı 

Facebook    0,37** 0,37** 

Instagram 0,36** 0,26** 

Twitter    0,20* 0,20* 

SnapChat 0,38** 0,41** 

YouTube 0,26** 0,18* 

Tinder 0,47** 0,60** 

Pinterest    0,31** 0,37** 

TOPLAM 0,37** 0,37** 

**p<0,01 *p<0,05 

Bronzlaşma nedenleri ile sosyal medya araçlarını kullanım sıklığı arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,37; p<0,05). Bronzlaşma nedenleri ile en yüksek ilişki 

Tinder (r=0,47; p<0,05) kullanım sıklığı arasındadır.  

Bronzlaşma davranışı ile sosyal medya araçlarını kullanım sıklığı arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,37; p<0,05). Bronzlaşma davranışı ile en yüksek ilişki 

Tinder (r=0,60; p<0,05) kullanım sıklığı arasındadır. 

Tablo 14’te gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresi ile bronzlaşma nedenleri ve 

bronzlaşma davranışı puanları arasındaki Pearson korelasyon analizi sonuçlarına yer 

verilmiştir.  

 

Tablo 14. Gün Ġçinde Sosyal Medyada Vakit Geçirme Süresi ile Ölçek Puanları 

Arasındaki ĠliĢki 

Ölçek 

Gün Ġçinde Sosyal Medyada 

Vakit Geçirme Süresi 

Bronzlaşma Nedenleri 0,32** 

Bronzlaşma Davranışı 0,28** 

**p<0,01 

Gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresi ile bronzlaşma nedenleri (r=0,32; p<0,05) ve 

bronzlaşma davranışı (r=0,28; p<0,05) arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki tespit 

edilmiştir. 

Tablo 15’te eğlence medya ortamlarını kullanım sıklığı ile bronzlaşma nedenleri ve 

bronzlaşma davranışı puanları arasındaki Pearson korelasyon analizi sonuçlarına yer 

verilmiştir.  

 

Tablo 15. Eğlence Medya Ortamlarını Kullanım Sıklığı ile Ölçek Puanları Arasındaki 

ĠliĢki 

Eğlence Medya Ortamı 

BronzlaĢma 

Nedenleri 

BronzlaĢma 

DavranıĢı 

Televizyon: geleneksel ve internet yayıncılığı    0,09 0,20* 

Dergiler: Basılı ve online     0,18* 0,27** 

Kurgusal filmler 0,25* 0,19* 

İnternet ve sosyal medya araçları 0,18* 0,23** 

TOPLAM 0,27* 0,34** 

**p<0,01 *p<0,05 

Bronzlaşma nedenleri ile eğlence medya ortamlarını kullanım sıklığı arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,27; p<0,05). Bronzlaşma nedenleri ile en yüksek ilişki 

sırasıyla kurgusal filmler (r=0,25; p<0,05), basılı ve online dergiler (r=0,18; p<0,05), internet 
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ve sosyal medya araçları (r=0,18; p<0,05) kullanım sıklığı arasındadır. Televizyon 

(geleneksel ve internet yayıncılığı) ile bronzlaşma nedenleri arasında anlamlı ilişki olmadığı 

(p>0,05) tespit edilmiştir.  

Bronzlaşma davranışı ile eğlence medya ortamlarını kullanım sıklığı arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=0,34; p<0,05). Bronzlaşma davranışı ile en yüksek ilişki 

sırasıyla basılı ve online dergiler (r=0,27; p<0,05), internet ve sosyal medya araçları (r=0,23; 

p<0,05), televizyon (geleneksel ve internet yayıncılığı) (r=0,20; p<0,05), kurgusal filmler 

(r=0,18; p<0,05) kullanım sıklığı arasındadır. 

Tablo 16’da sosyal medya araçlarını kullanım sıklığının bronzlaşma nedenleri üzerindeki 

etkisine ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 16. Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Sıklığının BronzlaĢma Nedenleri 

Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız değiĢkenler B SHB β t p Tolerans VIF 

Sabit 0,321 3,028  0,106 0,916   

Facebook    1,284 0,592 0,171 2,168 0,032 0,736 1,358 

Instagram 1,849 0,585 0,233 3,162 0,002 0,836 1,196 

Twitter    -

0,329 
0,473 

-

0,054 
-0,695 0,488 0,750 1,334 

SnapChat 0,705 0,702 0,096 1,005 0,317 0,502 1,992 

YouTube 0,834 0,667 0,093 1,251 0,213 0,817 1,224 

Tinder 2,922 0,976 0,293 2,995 0,003 0,475 2,107 

Pinterest    -

0,086 
0,675 

-

0,011 
-0,127 0,899 0,576 1,736 

R
2
=0,330              ΔR

2
=0,298                F(7 147)=10,34      p=0,000       

Sosyal medya araçlarını kullanım sıklığının bronzlaşma nedenleri üzerindeki etkisini gösteren 

modelin uygun olduğu (F(7;147)=10,34; p<0,05); bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı 

olmadığı (Tolerans>0,20; VIF<10) görülmektedir.  Sosyal medya kullanım sıklığı, 

bronzlaşma nedenlerindeki değişimin %30’unu açıklamaktadır (ΔR
2
=0,298). 

Modeldeki standardize edilmiş regresyon katsayıları (β) ve katsayıların anlamlılığına (t) göre, 

Facebook (β=0,17; t=2,17; p<0,05), Instagram (β=0,23; t=3,16; p<0,05) ve Tinder (β=0,29; 

t=2,99; p<0,05) kullanım sıklığının bronzlaşma nedenleri üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 

etkiye sahip olduğu; Twitter, SnapChat, YouTube, Pinterest kullanım sıklığının bronzlaşma 

nedenleri üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. Facebook, 

Instagram ve Tinder kullanım sıklığı arttıkça bronzlaşma nedenlerine verilen önem düzeyi de 

artmaktadır. 

Tablo 17’de sosyal medya araçlarını kullanım sıklığının bronzlaşma davranışı üzerindeki 

etkisine ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 17. Sosyal Medya Araçlarını Kullanım Sıklığının BronzlaĢma DavranıĢı 

Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız değiĢkenler B SHB β t p Tolerans VIF 

Sabit 2,018 0,175  11,528 0,000   

Facebook    0,048 0,034 0,114 1,404 0,163 0,736 1,358 

Instagram 0,062 0,034 0,140 1,841 0,068 0,836 1,196 

Twitter    -

0,021 
0,027 

-

0,061 
-0,758 0,450 0,750 1,334 

SnapChat 0,041 0,041 0,100 1,019 0,310 0,502 1,992 

YouTube 0,000 0,039 0,000 -0,006 0,995 0,817 1,224 

Tinder 0,208 0,056 0,374 3,695 0,000 0,475 2,107 
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Pinterest    0,002 0,039 0,005 0,052 0,958 0,576 1,736 

R
2
=0,397              ΔR

2
=0,368                F(7 147)=13,80      p=0,000       

 

Sosyal medya araçlarını kullanım sıklığının bronzlaşma davranışı üzerindeki etkisini gösteren 

modelin uygun olduğu (F(7;147)=13,80; p<0,05); bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı 

olmadığı (Tolerans>0,20; VIF<10) görülmektedir.  Sosyal medya kullanım sıklığı, 

bronzlaşma davranışındaki değişimin %37’sini açıklamaktadır (ΔR
2
=0,368). 

Modeldeki standardize edilmiş regresyon katsayıları (β) ve katsayıların anlamlılığına (t) göre 

Tinder (β=0,37; t=3,69; p<0,05) kullanım sıklığının bronzlaşma davranışı üzerinde pozitif 

yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu; Facebook, Instagram, Twitter, SnapChat, YouTube, 

Pinterest kullanım sıklığının bronzlaşma davranışı üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı 

(p>0,05) tespit edilmiştir. Tinder kullanım sıklığı arttıkça bronzlaşma davranışı artmaktadır. 

Tablo 18’de gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresinin bronzlaşma nedenleri 

üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 18. Gün Ġçinde Sosyal Medyada Vakit Geçirme Süresinin BronzlaĢma Nedenleri 

Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız değiĢkenler B SHB β t p 

Sabit 9,072 2,328  3,897 0,000 

Gün İçinde Sosyal Medyada Vakit 

Geçirme Süresi 
2,607 0,636 0,315 4,102 0,000 

R
2
=0,099              ΔR

2
=0,093                

F(71153)=16,825      p=0,000 
     

 

Gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresinin bronzlaşma nedenleri üzerindeki etkisini 

gösteren modelin uygun olduğu (F(1;153)=16,82; p<0,05) görülmektedir.  Gün içinde sosyal 

medyada vakit geçirme süresi, bronzlaşma nedenlerindeki değişimin %9’unu açıklamaktadır 

(ΔR
2
=0,093). Modeldeki standardize edilmiş regresyon katsayısı (β) ve katsayının 

anlamlılığına (t) göre, gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresinin bronzlaşma 

nedenleri üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (β=0,31; 

t=4,10; p<0,05). Gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresi arttıkça bronzlaşma 

nedenlerine verilen önem düzeyi de artmaktadır. 

Tablo 19’da gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresinin bronzlaşma davranışı 

üzerindeki etkisine ilişkin regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 19. Gün Ġçinde Sosyal Medyada Vakit Geçirme Süresinin BronzlaĢma DavranıĢı 

Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız değiĢkenler B SHB β t p 

Sabit 8,189 2,535  3,231 0,002 

Gün İçinde Sosyal Medyada Vakit 

Geçirme Süresi 
2,446 0,692 0,275 3,535 0,001 

R
2
=0,075              ΔR

2
=0,069                F(71153)=12,494      p=0,001 

Gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresinin bronzlaşma davranışı üzerindeki etkisini 

gösteren modelin uygun olduğu (F(1;153)=12,49; p<0,05) görülmektedir.  Gün içinde sosyal 

medyada vakit geçirme süresi, bronzlaşma davranışındaki değişimin %7’sini açıklamaktadır 

(ΔR
2
=0,069). Modeldeki standardize edilmiş regresyon katsayısı (β) ve katsayının 

anlamlılığına (t) göre, gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresinin bronzlaşma 

davranışı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (β=0,27; 

t=3,53; p<0,05). Gün içinde sosyal medyada vakit geçirme süresi arttıkça bronzlaşma 

davranışı da artmaktadır. 
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Tablo 20’de eğlence medya ortamlarını kullanım sıklığının bronzlaşma nedenleri üzerindeki 

etkisine ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 20. Eğlence Medya Ortamlarını Kullanım Sıklığının BronzlaĢma Nedenleri 

Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız değiĢkenler B SHB β t p Tolerans VIF 

Sabit 4,474 4,125  1,085 0,280   

Televizyon: geleneksel ve 

internet yayıncılığı    

-

0,027 
0,756 

-

0,003 
-0,035 0,972 0,835 1,197 

Dergiler: Basılı ve online     0,744 0,801 0,084 0,928 0,355 0,733 1,364 

Sosyal medya araçları 1,707 0,752 0,198 2,270 0,025 0,799 1,251 

Kurgusal filmler 1,481 0,821 0,143 1,804 0,073 0,962 1,040 

R
2
=0,091              ΔR

2
=0,067                F(4 150)=5,42      p=0,000       

Eğlence medya ortamlarını kullanım sıklığının bronzlaşma nedenleri üzerindeki etkisini 

gösteren modelin uygun olduğu (F4;150)=3,75; p<0,05); bağımsız değişkenler arasında çoklu 

bağlantı olmadığı (Tolerans>0,20; VIF<10) görülmektedir. Medya ortamlarını kullanım 

sıklığı, bronzlaşma nedenlerindeki değişimin %7’sini açıklamaktadır (ΔR
2
=0,067). 

Modeldeki standardize edilmiş regresyon katsayıları (β) ve katsayıların anlamlılığına (t) göre, 

sosyal medya araçlarını (β=0,17; t=2,17; p<0,05) kullanım sıklığının bronzlaşma nedenleri 

üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu; televizyon (geleneksel ve internet 

yayıncılığı), basılı ve online dergileri ve kurgusal filmleri kullanım sıklığının bronzlaşma 

nedenleri üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. Sosyal medya 

araçlarını kullanım sıklığı arttıkça bronzlaşma nedenlerine verilen önem düzeyi de 

artmaktadır. 

 

Tablo 21’de medya ortamlarını kullanım sıklığının bronzlaşma davranışı üzerindeki etkisine 

ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 21. Medya Ortamlarını Kullanım Sıklığının BronzlaĢma DavranıĢı Üzerindeki 

Etkisi 

Bağımsız değiĢkenler B SHB β t p Tolerans VIF 

Sabit 0,321 3,028  0,106 0,916   

Televizyon: geleneksel ve 

internet yayıncılığı    
1,284 0,592 0,171 2,168 0,032 0,736 1,358 

Sosyal medya araçları 1,849 0,585 0,233 3,162 0,002 0,836 1,196 

Kurgusal filmler -

0,329 
0,473 

-

0,054 
-0,695 0,488 0,750 1,334 

Dergiler: Basılı ve online     0,705 0,702 0,096 1,005 0,317 0,502 1,992 

R
2
=0,126              ΔR

2
=0,103                F(4 150)=5,42      p=0,000       

Medya ortamlarını kullanım sıklığının bronzlaşma davranışı üzerindeki etkisini gösteren 

modelin uygun olduğu (F4;150)=5,42; p<0,05); bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı 

olmadığı (Tolerans>0,20; VIF<10) görülmektedir. Medya ortamlarını kullanım sıklığı, 

bronzlaşma davranışındaki değişimin %10’unu açıklamaktadır (ΔR
2
=0,103). 

Modeldeki standardize edilmiş regresyon katsayıları (β) ve katsayıların anlamlılığına (t) göre, 

televizyon (geleneksel ve internet yayıncılığı) (β=0,17; t=2,17; p<0,05) ve sosyal medya 

araçları (β=0,23; t=3,16; p<0,05) kullanım sıklığının bronzlaşma davranışı üzerinde pozitif 

yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu; kurgusal filmler ve basılı ve online dergilerin kullanım 

sıklığının bronzlaşma davranışı üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığı (p>0,05) tespit 

edilmiştir. Televizyon ve sosyal medya araçlarının kullanım sıklığı arttıkça bronzlaşma 

davranışı da artmaktadır. 
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SONUÇ 

 

Günümüzde gençlerin ve genç yetişkinlerin %90'ından fazlasının günlük olarak çevrimiçi 

olduğu sosyal medya platformların neden olduğu etkilerin açıklanması gerekli hale 

gelmektedir. Alanyazında genel olarak gençlerin güzellik idealine karşılık gelen yönleri ve 

müteakip duygularına göre şimdiki görünümleri ile ideal standart arasında uyumsuzluk 

yaşadıkları ve görünüm ideallerine uyabilmek için başvurulan yöntemler arasında güneşe 

maruz kalma ve bronzlaşmış cilde sahip olmanın yer aldığı ifade edilmektedir (Tylka ve 

Sabik, 2010; Cafri vd., 2009; Fitzsimmons-Craft, vd., 2014). Ayrıca Mingoia vd.’nin (2017) 

çalışmalarda çekicilik ve moda yönlerini tanımlayan geleneksel ve sosyal medyanın 

bronzlaşmanın gençler üzerindeki etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Alanyazındaki bu 

bulgular bu araştırmadaki üniversite öğrencilerinin bronzlaşmasına ilişkin bulguları 

desteklemektedir. Araştırma sonucunda televizyon ve sosyal medya kullanımının gençlerin 

bronzlaşmasını potansiyel olarak desteklediği, kurgusal filmler, basılı ve online dergi 

kullanımının ise bronzlaşmayı desteklemediği sonucuna varılmıştır. Sosyal medya 

araçlarından ise Facebook, Instagram ve Tinder gibi daha çok görsel odaklı sosyal medya 

platformlarının kullanılmasının, güneşlenmeyi arttığı, gençlerin medyada görüntülenen 

insanlarla görünüm karşılaştırmalarına gittiği ve dolayısıyla bronz ten elde etmek için hala 

UV riskiyle ilgili davranışlarda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada, gençlere 

bronzlaşmadan doğabilecek riskler hakkında danışmanlık verilmesi ve konuyla ilgili yeni 

mevzuatların getirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.  
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COVĠD-19 PANDEMĠ SÜRECĠNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDENĠYLE 

EVDE KALMAK ZORUNDA KALAN Z KUġAĞININ PANDEMĠ DÖNEMĠNDE 

MEDYADA GÜVEN SORUNSALINA BAKIġI VE HABER ALMA 

ALIġKANLIKLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

THE APPROACH TOWARDS THE PROBLEMATIC OF TRUST IN MEDIA 

FOR GENERATION Z WHO HAD TO STAY HOME DUE TO CURFEW DURING 

COVID-19 PANDEMIC PROCESS AND EVALUATION OF THEIR HABITS OF 

RECEIVING INFORMATION 

 

Doç.Dr. Mihalis Kuyucu 

 

 

Özet 

Covid-19 pandemisi ile beraber 2020 yılında medya bir kez daha önemli bir sınavdan geçti. 

İnsanların pandemi karantinası nedeniyle üç ayı varan bir süre boyunca evinde kalması medya 

kullanım alışkanlıklarına da etki etti. Bu süreçte başta pandemi olmak üzere farklı konularda 

haber ve bilgiyi medya yoluyla alan toplum, geleneksel medya ve dijital medya ile geçmişe 

göre daha fazla muhatap oldu. Bu araştırmada pandemi döneminde uzun bir süre sokağa 

çıkma yasağı nedeniyle evde kalmak zorunda kalan 18 yaş altı gençlerin medya ile olan 

ilişkileri “medyada güven” sorunsalı ışığında incelenmiştir. Pandemi döneminde sokağa 

çıkma yasağı nedeniyle kısmen de olsa özgürlüğünü kaybeden gençler haber ve bilgi alma 

konusunda medyaya nasıl bakmışlardır? Bu soruya yanıt aramak için pandemi döneminde on 

sekiz yaş ve altında olan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan gençlerin 

covid-19 pandemisi ile ilgili haber ve bilgileri nasıl ve hangi mecralardan aldıkları 

araştırılmıştır. Bu kapsamda yaşı onsekiz va altı olan 37 genç ile telefon yoluyla yapılan kısa 

mülakatlarda “covid-19 pandemi döneminde haber ve bilgi kaynağı olarak hangi mecraları 

kullandınız?” sorusunun yanıtı aranmıştır. Araştırma sonucunda Z kuşağı olarak da 

adlandırılan bu kuşağın medyaya olan güvenlerinin düşük olduğu tespit edilirken, pandemi 

döneminde evde kalan bu kuşak bireylerinin genelde covid-19 ile ilgili haber ve bilgileri 

sosyal medya platformu Twitter ve geleneksel medya mecrası televizyondan almayı tercih 

ettikleri tespit edilmiştir. Araştırmada medyanın geneline duydukları güvenin düşük olduğunu 

belirten gençler, Twitter’ın da fake (yalan) haberler yüzünden dönem dönem güvenirliğini 

kaybettiğine vurgu yaparak pandemi döneminde Twitter’dan aldıkları bir haber veya bilgiyi 

aynı anda televizyondan da teyit etme ihtiyacını duyduklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler:  Covid-19 ,  Medya, Z Kuşağı,  Pandemi.  
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Abstract 

With the Covid-19 pandemic, the media once again passed an important test in 2020. People’s 

staying home for up to three months due to the pandemic quarantine also affected media 

usage habits. In this process, the society, which received news and information on different 

topics, especially pandemic, through the media, became more engaged with traditional media 

and digital media than in the past. In this study, the relations of young people under the age of 

18, who had to stay at home due to the curfew for a long time during the pandemic period, 

were examined in the light of the problem of “trust in media”. How did the young people, 

who lost their freedom, due to the curfew during the pandemic period, look at the media about 

receiving news and information? In order to find an answer to this question, how and from 

which channels the young people who were eighteen years old and under and who could not 

go out on the streets due to the curfew got their information were investigated. In this context, 

in the short interviews conducted with 37 young people under the age of eighteen and below, 

the answer for the question "Which media did you use as a source of news and information 

during the covid-19 pandemic period?" was sought. As a result of the research, it has been 

determined that this generation, also called generation Z has a low confidence in the media 

and it has been put forward that the members of this generation who stayed at home during 

the pandemic period, preferred to receive news and information about covid-19 on social 

media platform Twitter and the traditional media channel television. The young people who 

stated that their trust in the media was low in general stated that Twitter has lost its reliability 

from time to time due to fake (false) news and stated that they needed to confirm the news or 

information they received from Twitter via television at the same time during the pandemic . 

Keywords: Covid-19, Media, Generation Z, Pandemic. 

 

 

 

GĠRĠġ 

 

Medyaya güven iletişim çalışmalarında sıklıkla incelenen bir araştırma alanıdır. Medyaya 

güven konusu özellikle medyanın ürettiği içeriklerin beklenen ilgiyi görmesi açısından önem 

kazanmaktadır. Türkiye’de son yıllarda yapılan  medyaya yönelik güven çalışmaları, ABD ve 

Avrupa’ya kıyasla izleyicilerin ve okuyucuların medyaya güvenlerinin azalma eğiliminde 

olduğunu göstermiştir. 

  

Kitle iletişimin temel işlevleri arasında bilgi vermek ve toplumu haberdar etmek de vardır. 

Günümüzde gelişen iletişim olanaklarının da etkisi ile mekan ve zamandan bağımsız olarak 

toplumun geniş kesimleri bu araçlara erişim imkanına sahip olmuştur. Kaynakların 

çeşitlenmesi içerik açısından farklılıkların ortaya çıkmasına yol açsa da izleyiciler aldıkları 

iletilerin niteliğini sorgulamaya başlamış ve haberleri farklı kaynaklardan kontrol etme 

gereksinimi duymaya başlamıştır. Ayrıca medyanın tecimselleşmesi kaynağın sunumunda 

objektiflik kriterinin geri plana itilmesine ve böylece yanlı, yandaş olarak nitelendirilerek 

medyaya olan güvenin azalmasına yol açmıştır. 

 

Günümüzde yeni iletişim teknolojileri mesleği gazetecilik olmayan vatandaşların da haber 

içeriği üretmeleri ve bunları yorumlamalarına imkan tanımaktadır. Çok seslilik için olumlu 

olarak değerlendirilen bu süreç, aynı zamanda haberlere güven konusuna şüphe ile 

yaklaşılmasının önünü de açmıştır.  Bu çalışmada medyada güven sorunsalı ışığında Covid-19 

döneminde uzun bir süre sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan  Z Kuşağı 

olarak adlandırılan genç kuşağın medyayı haber kaynağı olarak kullanım biçimine yönelik bir 
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araştırma yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde güven ve güvenilirlik kavramları 

hakkında kavramsal bir araştırma yapıldıktan sonra medyada güven ve güvenilirlik konusu, 

önemi  konusu ile ilgili yapılan araştırmalara yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise 

Covid-19 pandemisi döneminde 2020 yılının Nisan ve Mayıs ayını sokağa çıkma kısıtlaması 

nedeniyle evlerinde geçirmek zorunda kalan on yedi ve on sekiz yaşındaki gençlere Covid-19 

ile ilgili haberleri edinirken medyaya hangi oranda güvendikleri ve haber kaynağı olarak 

hangi mecrayı daha çok kullanmayı düşündüklerine yönelik bir araştırma yapılmıştır.  

 

 

GÜVEN VE GÜVENĠLĠRLĠK KAVRAMALRI  

Güven, bir toplumda yaşayan bireylerin birbirine ve toplumdaki kurumlara olan, insanların, 

kurumların işlerini layığıyla yerine getireceğine yönelik olarak hissettikleri öznel inançlar 

bütünü şeklinde tanımlanabilecektir (Özel, 2011: 1-3).  Türk Dil Kurumu (TDK)’na göre 

güven “Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat” olarak 

açıklanmaktadır ve medya açısından değerlendirildiğinde güven ise kuşku duymaksızın 

habere inanma olarak değerlendirilmektedir (Akgül ve Uzun, 2020: 233).  

 

Güven, sosyal yaşam içerisindeki siyasal kültürde bir takım toplumsal ve kültürel pratiklerde 

de kendisini göstermektedir. Diğerini anlamak yerine ona güvenmeyerek öteki kılmak, 

ideolojik bir önyargı olduğu kadar kültürel bir duvar örmek anlamına da gelmektedir. Bireysel 

ve toplumsal ilişkilerdeki güven olgusu ve ideolojinin ilişkilerdeki rolüne ilişkin araştırmalar 

ve yönelimler medya ve kamuoyu gündemine gelmekte hemen her dönemde yoğun biçimde 

tartışılmaktadır (Güz, Yanık ve Yegen, 2017: 267).  

 

Medyaya duyulan güvenin rolünü anlamak için, sadece belirli bir sosyal çevreye duyulan 

güvenin işlevini değil, aynı zamanda bireyler arasındaki kişisel ilişkilere duyulan güvenin 

özelliklerini de dikkate almak yararlı görünmektedir. Güven literatüründen güven ile ilgili 

dört özellik ortaya konulmuştur (Blöbaum, 2014:14): 

 

 Güven bir ilişkiyi ifade eder 

 Güven bir eylemdir (bir süreçte) 

 Güven önkoşullara ihtiyaç duyar 

 Güven sınırlıdır (bir konuya, belirli bir konuya) 

 

Bu özellikler güven özelliklerine ve güven oluşturma sürecine atıfta bulunmaktır.  Bunlar, 

esas olarak psikoloji ve yönetim çalışmalarından gelirken, sosyoloji ve politika daha çok 

toplumda güven işlevine odaklanmaktadır. Belirli bir eylem veya iletişim için güven 

gereklidir ve bu eylem daha fazla güvene yol açabilir (Blöbaum, 2014: 14). Herhangi bir ilişki 

türünün gerçekleştirilmesi güven olmaksızın imkansızdır. Aynı şekilde çalışma yaşamıyla 

ilgili ilişkilerin de güven olmadan gerçekleştirilmesi oldukça güçtür. Güven bir seçimdir, 

yapılan her seçimin de bir bedeli olmaktadır ve bir bedel olduğunda da risk taşımaktadır 

(Özel, 2011: 5). 

 

Güven, kişinin karşısındaki ile iş birliği yapma ve ondan iyimser bir beklenti ile gönüllülük 

esasına dayalı bir ilişki kurma çabası temeline dayanmaktadır. Güven, ilişkinin kurulmasında 

önemli bir faktörken, ilişki ya da iletişimde güvenin devamı güç bir durumdur. Güven sonuç 

merkezlidir ve beklenti odaklı olmasının yanı sıra genel olarak risk içeriklidir. Buna göre bir 

şeye güvenmek, güvenin sahibinin çıkarlarına yarar sağlayacak eylemlerin sonuçta ortaya 

çıkacağına inanmakla eşdeğerdir ve sonucu kendi lehine olumlu öngörmekle doğrudan 

ilgilidir (Özbek, 2006:10). 
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MEDYADA GÜVEN KAVRAMI ÜZERĠNE 

1990'lardan beri, güven kavramı sosyal bilimlerde sıklıkla incelenen konulardan biri olmuştur. 

İletişim bilimi perspektifinden bakıldığında, bireylerin haber medyasını nasıl algıladığını ve 

değerlendirdiğini göstermesi açısından güven medya etkileri için önemli bir değişken olarak 

düşünülebilecektir (Kohring ve Matthes, 2007: 231). 

 

Medya açısından güvenilirlik, makale ya da haber gibi bir mesajın, gazetecinin ya da medya 

kuruluşunun, bir kaynağın, gazete, televizyon, radyo, internet, sosyal medya gibi bir mecranın 

kullanıcılarının gözündeki inandırıcılığının ölçüsüdür (Kuyucu, 2017: 30). Bu bağlamda 

güvenilirlik, makale ya da haber gibi bir mesajın, gazetecinin ya da bir medya kuruluşunun, 

bir kaynağın, gazete, televizyon, radyo, internet, sosyal medya gibi bir mecranın 

kullanıcılarının gözündeki inandırıcılığının bir ölçüsüdür. Güvenilirlik algısında, kişinin 

gazeteci, kurum ya da mecra hakkındaki öznel değerlendirmeleri söz konusudur. Bu nedenle 

güvenilirliği bir tür inandırıcılık olarak görmek mümkündür (Balcı ve Bekiroğlu, 2014: 195). 

 

İlgili literatürde, medya güveni genellikle medya güvenilirliği gibi ilgili diğer kavramlarla 

birlikte tartışılmaktadır. Bunun tam tersi genellikle güvensizlik, medya sinizmi veya medya 

şüpheciliği olarak adlandırılmaktadır. Diğer güven türleri gibi, medya güveni iki taraf 

arasında bir ilişkiyi tanımlamaktadır. Bunlar güvenen taraf ve güvenilen taraftır (Tsfati ve 

Cappella, 2003: 505). 

 

Medyada güvenin temelini haber oluşturmaktadır ve bu nedenle haberin sunumu, objektifliği, 

başlıkların ne şekilde oluşturulduğu büyük öneme sahiptir. Medya tüketicilerinin algısı ve 

güven duygusu da bu nitelikler özelinde şekillenmektedir. Olaylardan ve insanlardan haberdar 

olmak insanı diğer canlılardan ayıran bir nitelik olduğu için insan bilginin peşinde olsa da, 

günümüzde çok kolay ulaşılan bilgi her zaman için faydalı doğru ve güvenilir değildir. 

Güvenilirlik, bir iletinin veya kaynağın inanılırlığının öznel ve nesnel bileşenlerini ifade eder. 

Güvenirlilik, çoğunlukla öznel unsurlar üzerine dayanır. Güvenilirlik, iletişim sürecinde 

kaynağın inanılırlığı ile ilişkilidir. Kişiler kadar pek çok medya organizasyonuna güven de bu 

kapsamdadır (Yılmaz, 2016: 398-399). 

 

Kurumsal olarak medyaya duyulan güven bireylerin haber ve bilgi kaynağı olarak o medyayı 

tercih etmelerinde temel bir rol oynamaktadır. Aynı şekilde bireylerin medya kuruluşları 

arasında hangisini ya da hangilerini tercih edeceklerine ilişkin karar alma sürecinde güven 

unsuru belirleyici olurken, ideolojik olarak yakınlık da medya tercihini etkileyebilmektedir 

(Güz, Yanık ve Yegen, 2017: 267).  Medya kuruluşlarının varlıklarının devamlılığının en 

önemli ölçütü izlenme oranları ve satışlarının belirli bir seviyede tutulabilmesidir. Bunun için 

ise toplumun takip ettiği medya içeriklerinin, toplum beklentilerini karşılaması gereklidir. 

Dolayısıyla bağımsız olmayan bir kitle iletişim aracına toplumda saygı duyulması ve o 

mecranın güvenilirlik sağlaması mümkün değildir. Çünkü medya kuruluşları ve hedef kitle 

arasındaki ilişki karşılıklı güvene dayalıdır ve bu devam ettikçe bu araçlar yaşamaya devam 

edecektir. Toplumun kitle araçlarına güven duyması ise bu araçların doğru, yansız, baskı 

altında kalmadan haber ve bilgi verebilmelerine bağlıdır (Güz, 2005: 88). Medyanın ürettiği 

içeriklere izleyiciler tarafından atfedilen güven medyanın güvenilirlik düzeyini 

oluşturmaktadır ve medyanın takip edilmesi ve söylenilenin sübjektif anlamlandırılması, 

atfedilen algısal güven düzeyi ile ilişkilidir (Yılmaz, 2016: 399).  

 

Medya için “güven” olmazsa olmaz unsurlardan biridir. Geçmişten günümüze doğru haber 

sunumu medyada güvenin temelini oluşturmaktadır. Bu konu ile ülkeler arasında bazı 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



 

farklılıklar da ortaya çıkmaktadır (Güz vd., 2017: 5). Habercilikte sağlanan kalite en çok 

güvenilirlikle ilişkilidir ve bu durum bu medya organının toplumsal imajını da 

belirlemektedir. Sadece toplumun değil, ulusların küresel çapta prestijlerine de olumlu veya 

olumsuz etki edebilmektedir. Medyada güven konusu kamu üzerindeki etkisini ve kendisine 

duyulan talebi doğrudan etkileyen bir faktördür. Bir medya organının güvenilir olması önemli 

bir konudur. Çünkü hedef kitleye karşı güvenilirlik bağı kurabilmeyi başarmış bir medya 

organı, toplumla iç içe geçmeyi de başarabilmiştir (Algül, 2015: 49). 

 

Medyaya güven haberlerin doğru, objektif ve dengeli bir içerikle sunulmasına dayanmaktadır. 

Farklı yaklaşımlar, medyaya güven konusunda benzer görüşler ortaya atmaktadır. Buna göre 

Liberal kuramda medyaya güven, olmazsa olmaz bir unsur olarak değerlendirilirken, medya 

kuruluşlarının devletin ideolojik aygıtları olduğunu iddia eden Marksist ve eleştirel kuramda 

da medyaya güven duyulması öne çıkmaktadır (Güz vd., 2017: 6). Medyaya güven, sonuçta 

ortaya çıkan eylemleri tükettiğimiz haberlere dayandıracağımız anlamına gelmektedir. Bu 

fikre dayanarak, Kohring ve Matthes (2007) medya güveninin dört temel boyutunu 

tanımlamıştır. Bunlar gazetecilerin önemli konuları ele alacağına, uygun gerçeklere 

odaklanacağına, bu gerçekleri doğru bir şekilde sunacağına ve iyi kurgulanmış yorum, eleştiri 

veya rehberlik sağlayacağına karşılık gelmektedir. 

 

Medyaya güven duyulmamasının sebepleri arasında; medyanın ticari ilişkiler içerisinde 

olduğu düşüncesi başka bir ifade ile haber ve içerikler ile propaganda ve reklam yaptığı, bazı 

olay ve haberleri bilerek yanlı, yanlış, eksik vermesi ya da vermemesi yer almaktadır. Aynı 

şekilde, “atlatma” kaygısı ile yanlış ya da eksik haber yapması, haberin/içeriğin güncelliğini 

kaybedeceği kaygısı ile gerçekliği doğrulanmaksızın haberin bir an önce verilmesi sebepler 

arasındadır (Güz, Yanık ve Yegen, 2017: 269). 

 

Türkiye’de özellikle 2000li yıllarda yapılan araştırmalarda medyaya olan güvenin düşmekte 

olduğunu ve birçok vatandaşın haber medyasına güvenmediğini göstermektedir. Bu sadece 

Türkiye için değil dünyadaki diğer pek çok ülke için geçerli bir bulgudur.  ABD'de Gallup, 

'kitle iletişim araçlarında güvenin 1968’de yüzde 68 iken 2016 yüzde 32’ye düştüğünü 

belirtmektedir.  Diğer karşılaştırmalı araştırmalar da, habere güvenen kişi oranının, araştırılan 

tüm ülkelerde yüzde 49 civarında olduğunu göstermektedir (Strömbeck vd. 2020: 139).  

 

Araştırmalarda da görüldüğü gibi, bir toplumdaki farklı kurumlar ile onlara duyulan güven 

arasında da  önemli bir ilişki vardır. Newton ve Norris (2000) de siyasi kurumlara sosyal 

güven ile olan güçlü güven ilişkisinin altını çizmektedir: Yolsuzluk ve düşük sosyal güvene 

sahip ülkelerde, “güçlü hükümet performansını teşvik eden canlı bir sivil toplum inşa etmek 

zordur ve sonuç vatandaşların siyasi ve kamu kurumlarına olan güveninin düşük olmasına 

neden olmaktadır. Siyasi güven de medyaya güven ile bağlantılıdır (Kalogeropoulos vd., 

2019: 3680). 

 

Hanitzsch vd. (2018)’nin çalışması da siyasi kurumlara duyulan güvenin medyaya duyulan 

güven ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca korelasyonun zamanla 

daha da güçlendiğini ve siyasi olarak kutuplaşmış ülkelerde daha da arttığını bulmuşlardır. 

Medyaya duyulan güven, medyanın demokrasi üzerinde olumlu etkilere sahip olması için 

önemli bir ön koşuldur. Ladd’in (2010, 2012) ABD'deki araştırması, haber medyasına 

güvenmeyenlerin oy kullanırken yeni gelişmelere değil partizan eğilimlerine daha fazla 

güvenme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu nedenle, haber medyasının demokrasi 

üzerindeki olumlu etkileri (örneğin, politikacıları değerlendirirken öğrenmek) kısmen 

haberlere olan güveye bağlıdır (Kalogeropoulos vd., 2019: 3680). 
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“MEDYAYA GÜVEN” KAVRAMININ KAPSAMINI ġEKĠLLENDĠREN 

ÖZELLĠKLER 

Diğer tüm meslekler gibi gazetecilik de büyük ölçüde güvene dayalı olarak varlığını 

sürdürmektedir. Gazetecilik sadece kendisi için değil toplumun diğer kesimleri için de güven 

geliştirme sürecinde önemli rol oynayan az sayıdaki meslekten biridir.   

 

Medya güvenilirliğinin önemi özellikle insanların güvenilir buldukları haber kanallarını tercih 

etmeleri ve onlara inanması noktasında ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle haber kuruluşları 

mevcut kitleyi elinde tutmak ve genişletmek için inanılır ve güvenilir olmalıdır (Balcı ve 

Bekiroğlu, 2014: 193). Medyaya güven haberin hedef kitle üzerindeki etkisini arttırırken, 

bireyin siyasal karar almasında da etkili olmaktadır (Güz vd., 2017: 6). Medya güvenilirliği, 

inanılırlık, doğruluk, güvenlik ve tarafsızlık gibi çeşitli ilkeler ve boyutlar üzerinden 

ölçülmektedir. Bu ölçüm, 1951 tarihli Carl Hovland ve Walter Weiss’ın öncü çalışmasına 

dayanmaktadır. Hovland ve Weiss (1951), çalışmalarında kaynak güvenilirliği konusunu 

araştırmıştır. Çalışmada gerçeklere dayalı bilginin edinimi ve akılda tutulması noktasında 

kaynağın güvenilirlik algısının etki etmediğini, buna karşılık görüş ve düşüncelerin değişimi 

konusunda büyük ölçüde etkili olduğu gözlemlenmiştir (Balcı & Bekiroğlu, 2014). 

 

Medyaya güven için hem kaynağın hem de mesajın güvenilirliği bir zorunluluk olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kaynak güvenilirliği araştırması tipik olarak konuşmacı, gazeteci ya 

da medya kuruluşu gibi mesaj kaynağının özelliklerine odaklanırken, medya güvenilirliği 

araştırmaları ise televizyon, gazete, internet gibi mesajın iletildiği mecraya odaklanmaktadır. 

Bu kapsamda medya güveninin kapsamı bu kısımda değerlendirilecektir.  

 

Kaynak Güvenilirliği  

Kitle iletişim araçlarından verilen bilginin doğruluk algısı haberin kaynağına sıkıca bağlıdır. 

Bu noktada kaynak güvenilirliği gündeme gelir ki en güvenilir kaynaklar böyle durumlarda 

insanları doğru yönlendirenlerdir ve onlar bu yolla popüler hale gelmektedirler. Ancak burada 

medyanın finansmanı konusu gündeme gelmektedir. Medya reklam için ödenen paralarla 

varlığını sürdürmektedir. Reklam vericiler en çok takip edilen medya organında reklamlarının 

yayınlanmasını istemektedirler. En çok izlenen medya organı ise halkın büyük çoğunluğuna 

güven veren medya organıdır. Diğer taraftan medya kurumunun kendi reklam vericisi olan bir 

şirketin hissesiyle ilgili vereceği bilginin güvenilirlik düzeyi de ayrı bir tartışma konusudur. 

Medya kullanımı ve inandırıcılık arasındaki ilişki izleyenlerin gereksinimleri ile yakından 

ilişkilidir (Yılmaz, 2013: 57). 

 

Kaynak güvenilirliği, bir iletişimcinin inanılırlığı ile ilgili olarak kullanıcılar tarafından 

oluşturulan yargılardır. Kaynak güvenilirliği ile ilgili yapılan çalışmalarda kaynak 

güvenirliğinin genellikle üç boyut üzerinde şekillendiği düşünülmektedir. Bu üç faktör 

uzmanlık / yeterlilik, güvenilirlik ve saygınlık / itibar olarak sıralanmaktadır. Özellikle kriz 

dönemlerinde doğruluğu teyit edilmemiş şüpheli bilgilerin yoğun olduğu dönemlerde kaynak 

güvenilirliği daha fazla önem kazanmaktadır (Kılıç ve İspir, 2017: 405). 

 

Kaynak güvenilirliği, gazetecilerin ve kullanıcıların yargılarına dayanmakla birlikte, kaynak 

güvenilirliği yargısını destekleyecek üç temel kaynak bulunmaktadır. Birincisi; önceki kişiler, 

yani tanıdık haber kaynaklarıdır. Aynı kaynaklar üzerinde tekrarlayan güven, sağlıklı 

güvenilirliğin bir işaretidir. İkincisi, kaynak türüdür. Gazeteciler kıdemli kaynakları daha 

güvenilir olarak algılarken, halkla ilişkiler profesyonellerini ise daha az güvenilir bulmaktadır. 
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Üçüncüsü ise kaynak bağlantısıdır. Gazeteciler, hükümet yetkililerini diğer kaynaklardan 

daha güvenilir bulmaktadır (Reich, 2011:51). 

  

Kavramsal açıdan netlik olması bakımından kaynak güvenilirliği ile medya güvenilirliği 

arasındaki fark iyi ortaya konulmalıdır. Medya güvenilirliği, bir haber kanalının inanılırlık 

algısı olarak, bireysel kaynaklardan, medya kuruluşlarından veya haber içeriğinden ayrı 

olarak tanımlanabilir. Medyanın güvenilirliği, mesaj gönderenlerinin özelliklerine odaklanan 

kaynak güvenilirliğinden farklıdır (Bucy, 2003: 247). 

 

Mesaj Güvenilirliği  

Medya ve güvenirlilik konusunda önemli olan konulardan biri doğru bilgiye erişim, erişilen 

bu bilginin nasıl analiz edilebileceği, hatalı, maksatlı bilginin doğru bilgiden nasıl 

ayrılabileceği, doğru olduğuna inanılan bilginin aynı algıyı yaratacak biçimde kitlelere 

aktarılmasındaki yöntemlerin neler olduğu konusudur. Özetle iletişim araçlarından verilen 

bilginin doğruluk algısı haberin kaynağına sıkıca bağlıdır (Yılmaz, 2013: 59). 

 

MEDYAYA GÜVENĠ BELĠRLEYEN TEMEL FAKTÖRLER  

Medya güvenini etkileyen birçok unsur olsa da yapılan çalışmalarda bu unsurlar gerçeklik / 

doğruluk, objektiflik, önemlilik, inandırıcılık ve kesinlik başlıkları altında incelenmektedir. 

 

Gerçeklik-Doğruluk  

Kamuya haber olarak aktarılan her bilginin sahip olması gereken en temel değer, o bilginin 

gerçekliğe dayanmasıdır. Gerçeklik verilen habere konu olan içeriğin haber verildiği sırada 

olayla ilgili duruma uygunluk anlamına gelmektedir (Aslan; 2009: 74). Doğruluk olarak da 

adlandırılabilen bu değer, bir haberin okur açısından güvenilir olarak görülmesinin en önemli 

ölçütüdür. Bu yüzden “gazetecinin elindeki enformasyonu yazmaya başlamadan önce 

yapması gereken ilk şey haberde yer alanları doğrulatmasıdır” (Eryılmaz; 2005: 157). 

 

Bir olayın doğru ve yasız haberleştirilmesi olay haberleştirilmesinden önce her yönüyle 

gözden geçirilmesini ve haber yazılırken, realitenin, söylentilerin önünde yer almasını 

gerektirmektedir. Olayda yer alan tüm kişilere tarafsızca yaklaşılmalıdır. Habercilikte 

doğruluk ilkesi, haber ve yorumun birbirine karıştırılmamasını gerektirmektedir. Haberi 

yapan gazeteci, kendisini spekülasyonlar içinde kaybetmemeli, var olanı ortaya koymalıdır 

(Alver, 2007: 278).  

 

Objektiflik  

En yalın tanım ile bilimsel çalışmalarda kendi öznelliğini çalışmaya karıştırmama anlamına 

gelen objektiflik, kitle iletişim araçları açısından haberlerle ilgili olarak öznellikten uzak, 

haberi okuyucu, dinleyici veya izleyiciye aktarırken   öznelliklerini dışlayabilme yetisi olarak 

tanımlanmaktadır (Mutlu, 1995:105). Habercilik açısından objektiflik en genel anlamda, 

haberi yazanların habere konu olan olaylara kendi yorumlarını katmadan, kendi görüş 

açılarını dışarıda bırakarak tarafsız bir gözle izlemelerini ve aktarmalarını anlatır (Şeker, 

2004: 35). 

 

Haberin objektif olarak sunulması için hakkaniyetli, dengeli ve nötr bir dille sunularak yansız 

tutum sergilenmesi ve tarafsızlığına gerekçe gösterilmesi yeterli olmamaktadır. Olay/yorum 

ayrımının yapılması, gazetecinin kendi inanç, düşünce ve duygularına yer vermemesi gerekir. 

Haberde yoruma kaçmamakla bu durum sağlana bilir. Aynı zamanda haberci haberinde olay 

ve olay tarafları için nötr bir dil de kullanmalıdır (Özer, 2008: 105-107). 
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Önemlilik 

Haber değerleri hiyerarşisindeki sıralamalarda gazetecilik anlayışının haberde çektiği 

değerlerden biri de “önemlilik” olgusudur. Önemlilik değerinin temelinde haberin ilgi çekici 

olması kaygısı yer almaktadır. Bu doğal bir kaygıdır. Günlük yaşantımız içinde birçok olay ve 

gelişmeye tanık olmaktayız.  Ancak bunlardan sadece birkaçı haber niteliği taşıyan gelişmeler 

olarak ele alınmaktadır. Hangi gelişmenin haber olup olamayacağını belirleyen faktör ise 

önemlilik değeridir. Önemli kişiler, sayılar, garip olaylar ve zıtlıklar haberi önemli yapan 

etkenlerden bazılarıdır.  (Tokgöz, 2003: 205). 

 

Ġnandırıcılık ve Kesinlik 

İnandırıcılık ve kesinlik, objektiflik ve gerçeklik ilkeleriyle doğrudan ilişkili olan haber 

değerleridir. Bir haberin inandırıcılığı, gücünü haber bilgilerinin kesinliğinden almaktadır.  

Haberde kesinlik; haber bilgilerinin herhangi bir kuşkuya ve çelişkiye sebebiyet 

vermeyecek, yanlış anlaşılmalara yol açmayacak şekilde kurgulanmasını gerektirir. 

İnandırıcılık ise haber bilgilerinin birçok kaynaktan toplanarak ve özellikle profesyonellere 

dayanarak hazırlanmasıyla sağlanabilmektedir. Bunun yanında haber bilgilerinin kesin 

kaynaklara dayanması, net ifadeler içermesi, muhabirin objektif bir yaklaşım sergilemesi ve 

içerik – görsel bütünlüğünün sağlanması gibi olguların tümü haberin inandırıcılığını doğrudan 

etkilemektedir.  

 

MEDYADA GÜVEN KONUSUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

Günümüzde medya güveni bazı temel kavramlarla da ilişkili olarak değerlendirilmektedir. 

Bunlar genellikle litaratürde üç başlık altında incelenmektedir. 

 

Sahte (Fake) Haber ve Manipülasyon 

Yalan haberin literatürde farklı tanımları bulunmaktadır. Tanımlardan biri “yanlış olduğu 

bilinerek ve okurları yanlış yönlendirmek amacıyla kasıtlı olarak üretilen haber” şeklindedir. 

Tanım, yalan haberin kasıtlı biçimde ortaya çıktığını vurgulamakta olup kasıtlı olmayan 

hataları yalan haber kavramı dışında bırakmıştır (Akgül ve Uzun, 2020: 234).  

 

Yeni medya sahte (fake) haber ve manipülasyon konusunda en fazla eleştirilen mecraların 

başında gelmektedir. Özellikle sosyal medyada ortaya çıkan haber manipülasyonları, montaj 

ve sahte içerikler medyaya güveni olumsuz anlamda etkilemektedir (Güz vd., 2017: 7). 

Dezenformasyon olarak da  yalan haber türleri şöyle sıralanabilir (Akgül ve Uzun, 2020: 

234): 

 Parodi ve hiciv içerikleri (eğlence amacıyla olsa da yanıltma ihtimali olan içerikler) 

 Hatayı ilişkilendirme (haberde insanları yanıltacak fotoğraf, video kullanılması yada 

metnin başka bir olayla ilişkili olması) 

 Yanlış bağlam (gerçek bilginin yanıltıcı perspektifte kullanıcıya sunulması) 

 Yanıltıcı içerik (gerçek anlamı çarpıtılmış olan içerik)  

 Uydurma içerik (tamamen üretilmiş, gerçeklikle payı olmayan içerik)  

 Manipülatif içerik (gerçek bilgi ve görüntünün kandırma amaçlı manipüle edilmesi)  

 Taklit içerik (kişi ve kurum taklidi ile yayılan içerik) şeklinde sıralanabilecektir. 

 

Hakikat Ötesi Kavramı 

İlk defa Tesich tarafından Watergate ve Vietnam Savaşı boyunca kamuoyuna yansıyan yalan 

haberlerin, toplumda hakikatten utanma refleksi oluşturduğu ve hakikat ve kötü haberlerin 

eşdeğer görülmeye başladığını belirtmek için kullanılmıştır (Çömlekçi, 2019: 108). Hakikat 

ötesi kavramı 2016 ABD başkanlık seçimleri ve Brexit referandumunda da gündeme 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



 

gelmiştir. Kavram ile özellikle politikacıların geleneksel ve dijital medyanın manipülasyonu 

arasında ilişki tartışmaya açılmıştır  (Çömlekçi, 2019: 108). 

 

Yankı Fanusları (Filtre Balonları) 

Yankı fanusu yaklaşımına göre bireyler kendi ideoloji, inanış ve sosyal çevrelerinde kabul 

gören medya organlarını takip etmekte ve dijital kanallar makine öğrenmesi yoluyla 

kullanıcıların tercih edeceği haberleri karşılarına çıkarmaktadır. Bu durum kişiler arasındaki 

ideolojik farklılıkları derinleştirmektedir (Çömlekçi, 2019: 111). 

 

MEDYADA GÜVEN SORUNSALI ĠLE ĠLGĠLĠ DAHA ÖNCE  YAPILAN 

ARAġTIRMALAR  

 

İletişim sürecinde güven sorunu başlangıçta kişiler arası iletişim ve inanılırlık 

çerçevesindeyken yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak, güven araştırmaları da biçim 

değiştirmiştir. 1950’lerde ilgi haber kaynağı olarak çeşitli iletişim araçlarının üzerindeydi. 

1960 sonrasında televizyon da gazeteler gibi genel kitleleri ilgilendiren mecraları da kapsamı 

içine almıştır. Günümüzde ise medya çevreleri güven araştırmalarının eksenini internet ve 

sosyal medyaya doğru kaydırmış, bu aracın güvenilirliğini sorgulamaya başlamıştır. 

 

Güz vd. (2017) kamuoyu araştırmaları özelinde medyaya güveni inceledikleri 

araştırmalarında katılımcıların yüzde 54,5’i, medyaya güven konusunda 1 ila 100 arası 

puanlama verilmesi istendiğinde medyaya 50 puan altında puan vermiştir. 

 

Olkun’un (2017) Medya Haberlerinin Güven Algısı Üzerinde Etkili Olan Faktörler: Konya 

Örneği’ başlıklı doktora çalışması bulgularına göre, katılımcıların neredeyse yarısı haber için 

en çok televizyona güvenirken, sosyal medya yaklaşık yüzde 6’lık oranıyla bu kategoride son 

sıralarda yerini almıştır. 

 

Olkun ve Balcı (2016) 320 iletişim fakültesi öğrencisiyle gerçekleştirdikleri çalışmalarında, 

öğrencilerinin haber elde etmede en çok kullandığı medya araçları internet ve sosyal medya 

olmasına karşın, habere ulaşırken en çok güvendikleri araçlar gazete ve televizyon, en az 

güvendikleri ise sosyal medya, dergi ve internettir. 

 

Medyaya güven ile ilgili araştırmalardan bir diğeri olan Türkiye’de Yeni Medya Eğilimleri 

Araştırması (2016) sonuçları da internetin temsil ettiği yeni medyanın konvansiyonel medya 

karşısından daha güvenilir bulunduğunu göstermesi bakımından çarpıcı sonuçlar ortaya 

koymuştur. Katılımcıların 10 üzerinden verdikleri puanlara göre yapılan değerlendirmede 

internet kaynakları, geleneksel medya ortamlarından daha güvenilir notlar almışlardır. 

 

Kadir Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2016 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler 

Araştırması’nda da  en güvenilmez kurum olarak medya olarak gösterilmiştir. 2015 raporunda 

yüzde 27,8 olan güvenilirlik düzeyi, 2016’da daha da gerileyerek yüzde 15,1 olarak 

gerçekleşmiştir. Ayrıca 2013 yılı raporunda yüzde 38,5 olan “Türkiye’de basın özgürdür” 

görüşü, 2016’da yüzde 24,6’ya gerilemiştir.  

 

Balcı ve Bekiroğlu (2014), 666 üniversite öğrencisi ile yüz yüze görüşme tekniğine dayalı 

anket çalışmasında üniversite öğrencilerinin medya haberlerinin güvenilirliği konusundaki 

düşünceleri araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre katılımcılar, her zaman 

haber ve bilgi alma ihtiyacı hissettiklerini vurgulamıştır. Üniversite öğrencilerinin haber alma 

ihtiyacını en sık karşıladıkları mecra internet, sosyal medya ve televizyon şeklinde 
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sıralanmaktadır. Katılımcılar, medya haberleri içerisinde sırasıyla gazete, televizyon ve radyo 

haberlerine daha çok güven duyduklarını belirtmişlerdir. İnternet haberlerine erkekler 

kadınlara göre daha fazla güven duyarken, kadınlar gazete, televizyon ve radyo haberlerine 

erkeklere göre daha fazla güven duymaktadır. 

 

Yılmaz (2013) gençlerin medya güvenini incelediği doktora çalışmasında 643 üniversite 

öğrencisi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiş ve katılımcılar yüzde 60’a yakın oranda 

televizyon haberlerinin kanal sahibinin çıkarlarına hizmet ettiğini belirtmişlerdir. Televizyona 

duyulan güven (4,93) ile televizyon haberlerine duyulan güven (4,88) arasındaki yakın ilişki 

her iki puanlamanın ortalamalarından görülmektedir. Televizyon haber içeriklerine beş ve 

altında puan verenlerin oranı yüzde 63,2 olarak saptanmıştır. Genel anlamda kitle iletişim 

aracı olarak gazeteye duyulan güvenin ortalama değeri, 5,24 iken gazete haberlerine duyulan 

güvenin ortalama değeri de 5,20 olarak gerçekleşmiştir. Gazeteye kitle iletişim aracı olarak 

güvene 5 ve altında puan verenlerin tüm örnekleme oranı yüzde 58 iken, bir haber kaynağı 

olarak gazetenin haber içeriklerinin güven düzeyine 5 ve altında puan verenlerin oranı da 

yüzde 59,3 olarak kaydedilmiştir. 

 

ARAġTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMĠ  

Günümüzün en önemli internet kullanıcıları hiç şüphesiz bugünün  lise ve üniversite 

öğrencileri  olan Z kuşağıdır. Z kuşağı, interneti en aktif kullanan kuşak olduğundan, Z kuşağı 

için geleneksel medyanın yerini internet almış durumdadır. Global Index’in Nisan 2020’de 

yayınladığı Covid-19’un medya tüketimi hangi kuşakta nasıl etkilediğine yönelik 

araştırmasında da Z kuşağının gazeteyi neredeyse hiç eline almadığı (%7), her dört Z kuşağı 

temsilcisinden yalnızca birinin televizyon izlediği (%24), buna karşılık online videolar (%51), 

oyunlar (%31) ve streaming medya denilen VOD (video on demand – isteğe bağlı video) 

(%38) tüketimlerinin yüksek olduğu görülmüştür (https://www.visualcapitalist.com/media-

consumption-covid-19/).  Z kuşağının geleneksel medya yerine yeni medyayı daha çok 

tükettiği ve tercih ettiği görülmektedir. Bu çalışmada Z kuşağı temsilcilerinin bu tercihlerinin 

medyaya olan güvenleri ya da güvensizlikleri ile ilişkili olup olmadığını belirlemek amacıyla 

nitel bir araştırmaya yer verilmiştir. Araştırmada Covid-19 pandemisi döneminde 18 yaş 

altına uygulanan iki aylık sokağa çıkma kısıtlaması (Nisan-Mayıs 2020) uygulama dönemi 

olarak seçilmiştir. Bu dönemin seçilmesinin nedeni sokağa çıkma kısıtlaması yaşayan Z 

Kuşağının evlerinde geçirdikleri zaman sürecince Covid-19 başta olmak üzere merak ettikleri 

ve ilgilendikleri konular ile ilgili nasıl bilgi aldıklarını tespit etmek ve bu tercihlerinde 

medyaya duyulan güvenin etkili olup olmadığına dair bir betimleme yapmak olmuştur.   

Araştırmaya 28’i kadın 30’u erkek toplam 58 Z kuşağına ait, yaşları 15-18 arasında olan 

katılımcılar rassal yöntemlerle seçilmiştir. Araştırmaya katılanların görüşleri yarı 

yapılandırılmış dört soruluk bir görüşme formu aracılığı ve yaklaşık üç ile beş dakika süren 

telefon görüşmeleri ile toplanmıştır. Kayıt altına alınan mülakatların içeriği nitel analiz 

yöntemi ile analiz edilmiş ve betimlenmiştir. 

 

AraĢtırmanın Bulguları  

Araştırmaya katılanların tamamı, ilgi duyduğu konular ile ilgili haber ve bilgileri internetten 

ve sosyal medyadan aldığını bildirmiştir. Ancak haber kaynağı olarak internetin ve sosyal 

medyanın güvenilirliği konusundaki görüşler farklılık göstermiştir. Güvenilirlik konusundaki 

endişeler nedeniyle haber kaynağı olarak özellikle Twitter kullandığında ana akım medyadan 

teyit ettiğini belirtenler olduğu kadar (yüzde 67) , ana akım medyaya güvenmediği için 

haberleri sadece Twitter’dan takip ettiğini belirtenler (yüzde 33) olmuştur. 
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Konu ile ilgili K1, E1 ve E2 güvenilirlik kaygısı nedeniyle haberleri internetten alsa dahi en 

çok güvendiği mecranın televizyon ya da televizyon kanallarının haber siteleri olduğunu 

belirterek görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir:  

K1: “Genellikle haber sitelerinin uygulamalarını kullanıyorum. (Ancak) hiçbirine 

güvenmiyorum desem (yeridir). (…) Twitter bilgi kirliliğinin en fazla olduğu yer. Ama 

ben genellikle haber sitelerinden haber ve bilgi ihtiyacımı karşılıyorum. (Her şeye 

rağmen) en güvenilir mecranın yine de televizyon olduğunu düşünüyorum.”   

E1: “İlgi duyduğum haberi genellikle internet haber portallarından alıyorum. (…) 

İlkeli ve tutarlı haber kaynaklarının gazeteler, haber kanalları olduğunu 

düşünüyorum. En güvenilir haber kanalı olarak televizyon aracılığı ile de haber yayını 

yapan kanalların internet siteleri olduğunu düşünüyorum.” 

E2: (…) genellikle sosyal medyadan almayı tercih ediyorum. (Ancak) haberin 

güvenilirliğini güvenilir haber kaynaklarından teyit ediyorum. (Bu kaynak ise) 

televizyon (haber kanalları) ya da televizyon kanallarının internet siteleri.   

K2 ve E3 ise güvenilirlik kaygısı nedeniyle hiçbir mecraya güvenmediğini dile 

getirmiştir.  

K2: “(…) Günümüzde sosyal medya bir haberin veya bilginin en hızlı yayıldığı 

platform. (Ancak) yalan ve yanlış haberlerin de en fazla dolaşıma sokulduğu ve 

karşılaşıldığı yer. Okuyucuya düşen ise doğruluğunu birçok farklı siteden teyit etmek. 

(…) Habere ve bilgiye karşı eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile yaklaştığımdan 

tam olarak güvenebildiğim haber mecrası var diyemem.” 

E3: “(…) bana göre güvenilir bir haber mecrası yoktur. Olabildiğince farklı 

mecralardan görüşümüze aykırı olan, olmayan her türlü kaynaktan enformasyonu 

edinip kendi çıkarımlarımızı oluşturmalıyız.” 

 

Haber kaynağı olarak sosyal medyadan haberi aldıktan sonra doğruluğunu internet haber 

siteleri üzerinden kontrol eden K3 ve K4’ün aksine E4 ise haber sitelerinden aldığı haberi 

Twitter’dan teyit ettiğini belirtmiştir.  

K3: “(…) Genelde haberleri Twitter’da gördükten sonra en güvendiğim gazetenin 

internet sitesinden doğruluğunu teyit ediyorum.” 

K4: “(…) sosyal medyada paylaşılan her bilginin doğru olmama ihtimali çok yüksek. 

Bu yüzden sosyal medyada öğrendiğim haberleri dijital haber portallarından teyit 

ediyorum. Dolayısıyla bana göre en güvenilir mecra dijital haber portallarıdır.”  

E4: “(…) Günlük olarak (haber siteleri) üzerinden haberleri takip etmekteyim. Ancak 

güvenilirlik konusunda çok fazla şüphelerim olduğu için her birini hem birbirine hem 

de Twitter’a doğrulatıyorum.”  

K5 ise ana akım medyadan haber almayı tercih etmediğini, ancak bilgiyi aldıktan 

sonra ana akımın da konuyu nasıl yansıttığını görmek için ana akıma da baktığını belirtmiştir.  

K5: “İnternetten alıyorum. Ana akım diye adlandırılan medya kuruluşlarından haber 

almayı tercih emiyorum. Çünkü tekelleşme nedeniyle hep aynı haber, hep aynı bakış 

açısı ile veriliyor (…). Hükümet yanlısı ve karşıtlarının da haber mecralarına 

bakıyorum. (Böylece) toplumun tamamının görüşlerini anlayabiliyorum.” 

 

Araştırmaya katılanların haberi internetten ve / veya sosyal medyadan almayı tercih ettikleri, 

buna karşılık özellikle sosyal medyadan alınan haberleri dijital haber portalları aracılığı ile 

teyit ettikleri görülmektedir. Geleneksel medya mecrası televizyon ise halen en güvenilir 

mecra olarak görülmektedir.  

 

Yapılan araştırmaya katılan Z kuşağı bireyleri geleneksel medyadan sadece televizyonu bir 

haber kaynağı olarak gördüğün belirtirken yazılı basın gazete ve dergileri haber amaçlı 
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kullanmadığının altını çizmiştir. Geleneksel medya mecrası radyoyu ise haber mecrası olarak 

görenlerin sayısı çok düşük olarak kalmıştır.  Habercilik alanında geleneksel medya mecrası 

televizyon her ne kadar Z Kuşağı tarafından pandemi döneminde en güvenilir geleneksel 

medya mecrası olarak görülse de, dikkat çeken önemli bulgu televizyonun tek başına bir 

seçenek olmadığı olmuştur. Haber alma konusunda Z Kuşağı pandemi döneminde kendine 

has bir tür form geliştirmiş ve televizyondan aldığı haberi internet haber portallarından veya 

sosyal medyadan teyit etmeyi tercih etmişlerdir. Yine benzer bir biçim de sosyal medyadan 

aldıkları haberleri en çok Twitter’dan almışlar ama bununla yetinmeyip sosyal medya mecrası 

Twitter’dan aldıkları haberi geleneksel medyada en çok güvendikleri mecra olan 

televizyondan teyit etmişlerdir. Z Kuşağının bu davranışı, dijital medya ile içiçe olmalarına 

rağmen önemli dönemlerde dijital medyaya da güven duymadıklarını ve haber ile bilgini 

teyidi için televizyonu da kullandıklarını gösterirken, tam tersi bir durum söz konusu 

olduğunda da aynı güvensizliği geleneksel medyaya karşı duydukları için haberin teyidi için 

sosyal medyayı kullandıklarını da ortaya koymaktadır. Bu durum, medyada güven 

sorunsalının tüm kuşaklarda olduğu gibi Z kuşağında da olduğu ve medyanın yeni dijital 

neslin gözünde de bir güven sorunu yaşadığını da göstermektedir.  
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SONUÇ 

 

Güven, sosyal düzen ve uyumlu sosyal ilişkilerin sürdürülmesi için önemli bir temel olarak 

kabul edilir, böylece insanlar bireysel olarak veya grup olarak düzgün bir şekilde işlev 

görebilirler. Güven aynı zamanda insanların, bireylere, kurumlara, siyasi sistemlere veya bir 

toplumun başka bir yönüne duydukları güven derecesine bağlı olarak gelecekteki olası olaylar 

hakkında tahminlerde bulunmalarını ve rasyonel planlamalarına yardımcı olmaktadır.  

Medyada güven ise özellikle haber medyasının kullanıcıları tarafından nasıl algılandığını ve 

kullanıldığını göstermektedir. Haber kaynaklarına duyulan güvensizlik medya organına karşı 

kayıtsızlığa yol açabilir. İnsanlar geleneksel medyada veya çevrimiçi medya kaynaklarında 

gördüklerine veya duyduklarına güvenmiyorlarsa, habere dikkat etme olasılıkları daha 

düşüktür. Çünkü demokratik bir bakış açısıyla, haber medyasının temel bir işlevi 

vatandaşların bilgilendirilmesine yardımcı olmaktır. Haber medyasının bu işlevi yerine 

getirmesi için önemli bir ön koşul, insanlara doğru bilgileri sağlamalarıdır. Ancak bu kendi 

başına bu yeterli değildir ve önemli bir nokta da insanların haber medyasını kullanırken, bu 

araçlara güven duymasıdır. Buna dayanarak, çoğu zaman haber medyası güven düzeylerinin 

insanların haber medyası kullanımını da etkilediği varsayılmaktadır.  

 

Bu çalışmada da belirtildiği gibi günümüzde medya kuruluşlarına olan güven geçmiş ile 

kıyaslandığında düşüş eğilimindedir. Bu konuda birçok faktör etkili olsa da medyaya güven 

oluşturan objektiflik, kesinlik, önemlilik gibi unsurların zedelendiği durumlarda izleyici ve 

okuyucular güvensizlik yaşamaktadır. Bu güven sorunsalının Z kuşağında da ortaya çıktığını 

gösteren araştırma bulguları, geleneksel medyanın yeni dijital nesilde daha büyük bir güven 

sorunsalı yaşasa da hala bazı özellikleriyle televizyon mecrasının radyo ve basılı gazeteye 

göre biraz daha az olduğunu göstermiştir. Z kuşağı geleneksel medyaya olduğu gibi bazı 

durumlarda dijital medyaya ve sosyal medyaya da güven duymadığını ve dijital medyadan 

edindiği bir haberi geleneksel medyada televizyondan teyit ettiğini, tam tersi bir durumda 

televizyon mecrasından aldığı bir haber veya bilgiyi de sosyal medya platformu Twitter veya 

o televizyon haber portallarından teyit etme ihtiyacını göstermektedir. Şüphesiz bu durum 

medyaya olduğu kadar medyanın içinde var olan mecralara yönelik güvende de ciddi 

sorunların olduğunu göstermektedir. Medyada güven sorunsalının Z kuşağında da kendisini 

göstermesi, medyanı geleceği açısından ciddi bir tehlike arz etmektedir. Güven kaybeden bir 

medya endüstrisine duyulan talepte azalma gösterecek ve bu medya endüstrisinin gelecekte en 

büyük ekonomik tehditlerinden biri olacaktır. Bu sorun, medya endüstrisinin ekonomik 

ölçekte küçülmeye de neden olacağı gibi, endüstrinin varlığını ve prestijini  yok etme tehlikesi 

yaratacaktır. 
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SHORT TIME WORKING 
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Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

Özet 

2019 yılı sonu itibariyle, dünya genelinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlara neden 

olmuştur. Ortaya çıkan bu sosyal ve ekonomik sorunlar ile mücadele edebilmek için çeşitli 

yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, salgının sosyal etkilerini azaltabilmek amacıyla 

çalışma yaşamını ilgilendiren mevzuatta da kalıcı veya geçici bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu düzenlemelerden biri de kısa çalışma ile ilgili olanlardır ve düzenlemeler ile kısa çalışma 

ödeneğinden faydalanma koşulları kolaylaştırılarak, kısa çalışmadan yararlanabilecek işyeri 

ve işçi sayısının arttırılması hedeflenmiştir. 

 

Kısa çalışma işyeri ve işletmeler yanında işçiler açısından da son derece önemli bir 

uygulamadır. Zira, işyerinde mal veya hizmet üretiminde düşüşe neden olan olaylar ortaya 

çıktığında, çalışma sürelerinin azaltılması, ücretlerin düşürülmesi, ücretsiz izin gibi seçenekler 

yanında işverenlerce işçi çıkarma yoluna da gidilebilmektedir. Kısa çalışma, özellikle işçi 

çıkarma gereksinimini engelleyici bir işlev görmektedir. Kısa çalışma uygulaması ile, 

işyerinde faaliyeti tamamen durduran ya da çalışma sürelerini önemli ölçüde azaltan durumlar 

(kriz, zorlayıcı neden vb.) ortaya çıktığında, işverenin başvuruda bulunması ve idari uygunluk 

alınması koşuluyla, işyerinde çalışılmayan (çalışmanın kısmen veya tamamen durdurulduğu) 

süreler için çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Böylece, işyerindeki faaliyetin 

tamamen durdurulduğu ya da önemli ölçüde azaltıldığı süreler için, çalışanlara bir tür ücret 

desteği sağlanmaktadır. Bu yönüyle, kısa çalışma hem işverenleri hem de çalışanları 

destekleyici nitelikte bir uygulamadır. Zira, kısa çalışma ödeneği ödenen süreler açısından 

(taraflar arasında ayrıca bir anlaşma bulunmadıkça), işverenin ücret ödeme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Covid-19 salgını da, işyeri ve işletmelerde çalışmayı tamamen durduran 

veya çalışma sürelerini önemli ölçüde azaltan bir zorlayıcı sebep olarak kabul edildiğinden, 

Covid-19 nedeniyle kısa çalışma uygulaması gerçekleşmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kısa Çalışma, Kısa Çalışma Ödeneği, Covid-19 
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Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi  

 

Özet 

Çalışma yaşamında esneklik sağlayan istihdam şekillerinden biri olan uzaktan çalışma, dünya 

genelinde yaşanmakta olan ve ülkemizde de etkilerini gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle 

önem kazanmış durumdadır. Uzaktan çalışma ilişkisi esneklik sağlayan bir istihdam şekli 

olması nedeniyle, gerek işgören gerekse de işverenler açısından önemli yararlar sağlamasının 

yanında, bazı konularda önemli sorunlar da yaratabilecek niteliktedir. Örneğin; bu 

sorunlardan biri, işgörme ediminin “işyeri” sınırları dışında, çoğu durumda da çalışanın 

evinde yerine getirildiği bir iş ilişkisinde, işverenin yönetim hakkı çerçevesindeki “denetim” 

yetkisini nasıl kullanabileceği noktasında toplanmaktadır. Bunun yanında, işverenin iş sağlığı 

ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi de, uzaktan 

çalışma ilişkisinde bazı soru işaretlerine neden olabilecek niteliktedir. 

 

Uzaktan çalışma ilişkisi, iş kazaları ile birlikte değerlendirildiğinde, konunun önemi daha da 

belirginleşmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan iş kazası tanımı dikkate alındığında, acaba 

uzaktan çalışmada iş kazaları nasıl değerlendirilmelidir? Mevzuatta yer alan iş kazası tanımı 

incelendiğinde, bir zarar verici olayın iş kazası olarak nitelendirilmesinde olayın işyerinde 

gerçekleştirilmesi veya işin yürütümünden kaynaklanması unsurlarına önem atfedildiği 

görülmektedir. Hatta, yargı kararları incelendiğinde, işyerinde gerçekleşen zarar verici 

olayların başkaca bir ek unsur aranmaksızın iş kazası sayılabildiği de görülmektedir. Bu 

çerçevede, acaba işgörme edimini evinde uzaktan çalışma ilişkisi içinde gerçekleştiren 

çalışanlar açısından, ev aynı zamanda işyeri olarak kabul edilebilir mi? Bu soruya verilecek 

yanıt, iş kazaları açısından da önem taşımaktadır. Zira, yukarıda da değinildiği üzere, kimi 

yargı kararlarında işyerinde gerçekleşen zarar verici olay (örneğin, kalp krizi veya intihar) iş 

kazası olarak nitelendirilmektedir. Covid-19 pandemisi ile gündeme gelen bir başka konu da, 

bir çalışanın covid-19’a yakalanmasının iş kazası olarak nitelendirilebilip 

nitelendirilemeyeceğidir. 
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Özet 

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı (TAPI) Orta Asya‟daki en 

büyük enerji projelerinden biridir. 2015 yılında imzalanan protokole göre, Dünya‟nın en 

büyük dördüncü doğalgaz rezervine sahip Türkmenistan‟ın güneydoğusunda yer alan 

Galkynysh (KalkınıĢ) doğalgaz bölgesinden sırasıyla Afganistan, Pakistan ve Hindistan‟a 

ilerleyecek olan boru hattı, 33 milyar metreküp gazı, projede yer alan devletlere ulaĢtırmayı 

hedeflenmektedir. 2020 yılında bitirilmesi ön görülen projenin tamamlanıp tasarlandığı gibi 

iĢletilmesiyle proje devletlerinin on yıllardır mustarip oldukları siyasi ve ekonomik sorunların 

çözümü yönünde etkin adımlar atılacağı beklenmektedir. Nitekim bölgedeki silahlı devlet dıĢı 

unsurların varlığı, proje devletlerinin arasındaki girift siyasi iliĢkiler ve gerekli mali desteğin 

bulunması gibi sorunlar projenin tamamlanabileceğine dair olan inancı zedelemektedir. 

 

Bu makale TAPI projesinin geleceğine dair yöneltilmiĢ soruları cevaplayabilmek için iki 

temel konuya eğilmekte, proje devletlerinin hedeflerini ve projenin karĢılaĢabileceği 

muhtemel sorunları bölgesel bir perspektifte irdelemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, 

Türkmen doğal gazının hızla geliĢen ekonomilerinden mütevellit enerji ihtiyaçları gün 

geçtikçe derinleĢen Pakistan ve Hindistan‟a ulaĢtırılması, projenin tamamlanması ve 

iĢletilmesi bakımından büyük bir inisiyatif almıĢ Türkmenistan‟ın, doğal gazını ulaĢtıracağı 

hedef ülkelerin çeĢitlendirmesiyle daha istikrarlı bir ekonomiye kavuĢması ve projenin 

yürütülmesiyle birlikte Afganistan‟ın dünya ekonomisine ve uluslararası topluma entegre 

olması, proje devletlerinin ulaĢmayı amaçladığı hedefler olarak öne çıkmaktadır. Paradoksal 

bir Ģekilde, bahsedildiği ölçüde projeyi sözü edilen devletler için önemli kılan siyasi ve 

ekonomik gereksinimler, bir yönleriyle de projenin tamamlanabilmesinin önündeki engelleri 

teĢkil etmektedir. Projenin lokomotifi rolünü üstlenmiĢ Türkmenistan‟ın mali sorunlardan 

dolayı süreci etkin yönetememesi ve Afganistan topraklarında yer edinmiĢ silahlı unsurların 

olası projeyi baltalama giriĢimleri bu anlamda örnek teĢkil etmektedir. Ayrıca, Hindistan ve 

Pakistan arasında 1947 yılından beri bölgenin siyasi ve askeri dinamiklerini belirlemede etkili 

KeĢmir sorunu ve Hindistan ve Pakistan‟ın Afganistan üzerindeki etkisi, projenin geleceğine 

etki edebilme niteliği olan problemler olarak dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: TAPI, Türkmen Doğalgazı, Hindistan- Pakistan ĠliĢkiler, KeĢmir Sorunu 
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GĠRĠġ 

 

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan doğalgaz boru hattı (TAPI) Orta Asya‟daki en 

büyük enerji projelerinden biridir. Projenin ilk ayağı, boru hattının Türkmen topraklarındaki 

bölümünün inĢası 2015 yılında baĢlamıĢtır. Projenin tamamının 2020 yılında bitirilmesi 

öngörülmektedir. TAPI projesi gerek bulunduğu coğrafyanın jeopolitik durumu, gerek projeye 

dahil olan devletlerin birbirleriyle ve bölgede doğrudan ve dolaylı siyasi ve ekonomik çıkarı 

olan diğer devletler ile olan iliĢkileri sebebiyle büyük bir önem teĢkil etmektedir. Öte yandan 

Hindistan ve Pakistan arasında 1947 yılından beri KeĢmir bölgesi üzerinde devam eden 

bölgesel çatıĢma ve 1979‟dan günümüze Afganistan‟da siyasi istikrarın sağlanaması gibi 

TAPI projesinin geleceğine gölge düĢürmektedir. Nitekim TAPI projesiyle birlikte ulaĢılması 

hedeflenen baĢta doğalgaza daha ucuz fiyatlardan eriĢim olmak üzere bölgesel siyasi istikrarın 

sağlanması, ekonomik iĢbirliğinin geliĢtirilmesi vb. gibi hedeflerin projeye dahil olan bütün 

devletlerin yararına olacağı da açıktır. Bu kısa yazıda proje devletlerinin TAPI projesi ile 

hedefledikleri amaçları, projenin bölge siyasetinde neleri değiĢtirebileceği ve projenin 

tamamlanmasının önündeki en büyük engeller anlatılacaktır. 

 

TAPI projesi resmi olarak 13 Aralık 2015 yılında baĢlamıĢ olsa da, Türkmen gazının Afgan 

toprakları üzerinden Pakistan‟a nakledilmesi üzerine ilk proje aslen 1995 yılında baĢlamıĢtır. 

1996 yılında bu projenin gerçekleĢtirilmesi için Bridas Corporation, Unocal Corporation ve 

Delta Oil Company gibi büyük enerji Ģirketleri konsorsiyum oluĢturma çalıĢmalarına 

koyulmuĢtur. 1996 yılının Ağustos ayında the Central Asia Gas Pipeline Ltd. ( Orta Asya 

Doğalgaz Boru Hattı) isimli konsorsiyum, Amerikalı Ģirket Unocal‟ın önderliğinde 

kurulmuĢtur. Bu haliyle projenin gerçekleĢtirilemesinin önünde 3 temel engelden söz 

edilebilir. Bunlardan ilki Taliban‟ın bölgedeki hakimiyeti ve 90‟lı yıllar itibariyle günümüze 

nazaran daha az kabul gören bir siyasi unsur olmasıdır. Bir diğeri 1998 yılında Amerika‟nın 

Nairobi ve Darüsselam‟da bulunan elçiliklerinin bombalanmasıdır. Saldırıların o yıllarda 

Afganistan sınırları içinde ikamet eden El-Kaide lideri Usame bin Ladin tarafından 

planlanması, Unocal Ģirketinin Trans-Afganistan doğalgaz projesinden çekilmesine neden 

olmuĢtur. Son olarak, 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika‟nın Afganistan‟da 

gerçekleĢtirdiği operasyonlar göz önünde bulundurulduğunda, projenin gerçekletirilmesi için 

gereken güvenlik ve istikrar ortamının o yıllarda sağlanamayacağı açıktır. 

 

2010 yılı itibariyle projenin gerçekletirilmesinin önündeki engel olarak görülebilecek, 

bölgedeki siyasi konjonktürün ve siyasi istikrarsızlığın değiĢmeye baĢladığı iddia edilebilir. 

Bu iddia için sunulabilecek en güçlü kanıt, 2010 yılında gerçekleĢtirilen Pakistan, Afganistan 

ve Türkmenistan devlet liderlerinin yer aldığı, projenin derinlemesine değerlendirildiği 

toplantıdır.
2
 Retrospektif bir okumayla bu toplantının bölgede değiĢen siyasi dinamiklerin bir 

göstergesi olduğu öne sürülebilse de, 2015 yılına kadar TAPI‟nin bölgenin siyasi durumundan 

dolayı bir geleceği olmadığını iddia eden çalıĢmalar da mevcuttur.
3
 Bu iddianın temel savı ise 

barıĢın bir bölgede enerji projeleri oluĢturmak için ön koĢul olduğudur. 
4
 Öte yandan, 

TAPI‟nin inĢasının 2015 yılında baĢlaması tam da bu iddiaya bir karĢı argüman olarak 

sunulabilir. Bu kısa çalıĢmada  da üzerinde durulacağı üzere, barıĢ veya siyasi istikrar ile 

                                                            
2 “Agreement Sought on Afghan-Pakistan Gas Pipeline,” The Economic Times, Aralık 11, 2010, 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/agreement-sought-on-afghan-pakistan-gas-

pipeline/articleshow/7083485.cms?from=mdr 
3 Bu fikri savunan analizlerden biri; Seher Abbas, “IP and TAPI in the „New Great Game‟: Can Pakistan Keep 

Its Hopes High?,” Spotlight on Regional Affairs xxxi (April 2012)) 
4 Ibid.,29. 
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bölgedeki çok uluslu enerji projeleri arasında birbirini doğrudan etkileyen veya birini 

diğerinin sonucu olarak gören (örneğin bölgede sağlanan siyasi iktidar, olası çok uluslu enerji 

projelerinin önünü açar veya siyasi çatıĢmaların olduğu iki devlet arasında geliĢtirilen enerji 

projeleri nihayetinde barıĢ getiri gibi) bir perspektif yerine, iki değiĢkenin de birbirinin hem 

sebebi ve hem sonucu olarak kavramsallaĢtıran bir yaklaĢım, TAPI özelinde yapılan siyasi 

analizlerde daha isabetli olacaktır. 

 

1.TAPI Projesi Hakkında Genel Bilgiler  

2015 yılında imzalanan protokole göre, Dünya‟nın en büyük dördüncü doğalgaz reservine 

sahip Türkmenistan‟ın güneydoğusunda yer alan Galkynysh doğalgaz bölgesinden sırasıyla 

Afganistan, Pakistan ve Hindistan‟a ilerleyecek olan boru hattı, 33 milyar metreküp gazı 

projede yer alan devletlere ulaĢtırmayı hedeflenmektedir. Doğalgaz hattının uzunluğu totalde 

1,814 kilometre olarak belirlenmiĢtir. Boru hattının 214 kilometresi Türkmenistan,774 

kilometresi Afganistan ve 826 kilometresi Pakistan sınırları içerisinde yer alacaktır. 

Aktarılacak olan gazın yüzde 84‟ü Pakistan ve Hindistan arasında eĢit olarak paylaĢtırılacak, 

yüzde 16‟sı Afganistan‟a ulaĢtırılacaktır.  

 

Bunun yanı sıra,  Afganistan devleti her yıl 400 milyon dolar geçiĢ ücreti alacaktır. TAPI 

projesi, projeye dahil olan 4 devletin Ģirketlerinin oluĢturduğu TAPI Boru Hattı ġirketi (TAPI 

Pipeline Company) isimli konsorsiyum tarafından yürütülmektedir. Bu oluĢumun içinde 

Türkmengaz‟ın baĢı çektiğini, projenin liderliğini üstlendiğini iddia etmek yanlıĢ olmaz. TAPI 

Boru Hattı ġirketi ve Asya Kalkınma Bankası‟nın 2016 imzaladığı anlaĢmaya ile birlikte 

Asya Kalkınma Bankası projenin en mühim finansal destekçisi haline gelmiĢtir. Bununla 

beraber, Projenin 2015-2018 yıllarında inĢası yapılan Türkmen topraklarındaki bölümü için 

700 milyon dolarlık bir fon Ġslam Kalkınma Bankası tarafından sağlanmıĢtır.
5
  

 

2.TAPI Doğalgaz Boru Hattının Proje Devletleri Nezdinde Önemi 

TAPI daha önce de bahsedildiği gibi gerek sağlayacağı enerji arzı gerekse de projenin 

tamamlanmasıyla gerçekleĢmesi öngörülen siyasi istikrar sebebiyle Orta Asya için önemli bir 

projedir. Bununla beraber, dört proje devletinin de TAPI doğalgaz hattının tamamlanmasıyla 

elde edeceği siyasi ve ekonomik çıkarlar ve TAPI projesinin yardımıyla çözüme kavuĢmasını 

konusunda büyük adımlar atılabilecek kendilerine özgü sorunları mevcuttur. Bu bölümde 

Türkmenistan, Afganistan Pakistan ve Hindistan‟ın perspektifinden projenin önemi ve 

projenin çözüm sunacağı sorunlar değerlendilecektir. 

 

Türkmenistan 

Türkmenistan Dünya‟nın en büyük doğalgaz rezervlerinden birine sahip olmasına rağmen 

Türkmen gazı ülkenin kuruluĢundan bu yana ancak üç temel destinasyona ulaĢtırılmıĢtır, 

bunlar; Ġran, Rusya ve Çin‟dir. Ekonomisi çok büyük ölçüde doğal kaynaklara bağlı benzer 

devletler gibi, Türkmen ekonomisinin en büyük sorunları; doğalgazın fiyatının düĢmesi ve 

sattığı doğalgaza talebin azalmasıdır. 2016 yılında Rusya‟nın fiyat anlaĢmazlığı sebebiyle 

Türkmen gazının satın almını durdurması
6
 ve 2017 yılında Ġran ile Türkmenistan arasında  

gazın satın alımı üzerine çıkan ihtilafın ardından Türkmenistan‟ın doğalgaz tedariğini 

durdurmak zorunda kalması Ģüphesiz ki Türkmen ekonomisini olumsuz etkilemiĢtir. Çin‟e üç 

boru hattı üzerinden ( Hat A,B ve C) sağlanan doğalgazın satın alımı konusunda diğer 

                                                            
5 “Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) Natural Gas Pipeline.” NS Energy. 

https://www.nsenergybusiness.com/projects/turkmenistan-afghanistan-pakistan-india-tapi-natural-gas-pipeline/. 
6 Rusya Temmuz 2019 itibariyle Türkmenistan ile 5 yıllık bir anlaĢma imzalamıĢtır; Catherine Putz, 

“Turkmenistan and Gazprom Settle 5-Year Gas Deal,” The Diplomat, Temmuz 4, 2019, 

https://thediplomat.com/2019/07/turkmenistan-and-gazprom-settle-5-year-gas-deal/) 
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örneklerde olduğu gibi bir sorun gözlenmezken, 2013 yılında ortaya atılan Özbekistan, 

Kırgizistan ve Tacikistan üzerinden Çin‟e ulaĢtırılması planlanan Hat D projesi 2017 yılında 

devletler arasında çıkan anlaĢmazlık sebebiyle iptal edilmiĢtir.
7
 Bu bilgiler ıĢığında 

düĢünüldüğünde, TAPI projesinin Türkmenistan için sağlayacağı en büyük fayda doğalgaz 

alımı yapacak ülkelerin çeĢitlendirilmesi ve dolayısıyla daha istikrarlı bir ekonomi yolunda 

büyük bir adım atılmasıdır. 

 

Türkmenistan için TAPI projesinin ortaya çıkardığı bir diğer fırsat ise bölge siyasetinde 

ekonomik araçlar üzerinde daha aktif bir dıĢ politika yürütebilme imkanıdır. Projeye dahil 

diğer devletlerin birbirleriyle aralarında olan uzun senelerdir süre gelmiĢ siyasi sorunlar ve 

doğalgazın tedarikçisi olması sebebiyle TAPI projesinin yürütülmesi konusunda 

Türkmenistan, belki de Ģimdiye kadar hiç sahip olmadığı bir siyasi manevra alanı kazanmıĢtır. 

Proje için oluĢturulan konsorsiyumda bir devlet kuruluĢu olan Türkmengaz‟ın önemli rolü bu 

bağlamda bir örnek teĢkil etmektedir. Projenin Türkmen devletinin belirlediği Ģartlarda ve 

çizdiği yolda sürdürülmesi, doğalgazın fiyatının belirlenmesi gibi ihtilaf yaratacak konularda 

Türkmenistan‟ın kendi çıkarlarını Ġran ve Rusya örneklerinde görüldüğünden daha etkin bir 

Ģekilde koruyabilmesine neden olacaktır. 

 

Afganistan 

Afganistan 1980‟li yıllardan itibaren siyasi istikrarını sağlayamamıĢ ve bölgesel ve küresel 

güçlerinin bölgedeki çıkarları için yürüttükleri siyasi ve askeri mücadelenin gerçekleĢtiği bir 

ülke olmuĢtur. Afgan devletinin ülke topraklarının tamamının güvenliğini sağlayamaması ve 

ülke sınırları içerisinde irili ufaklı bir çok terör örgütünün barınması Afgan devletinin 

jeopolitik konumu ve maden kaynakları sayesinde elde edebileceği ekonomik atılımı 

baltalamaktadır. Bu sebeplerden ötürü Afganistan, Fund for Peace kuruluĢu tarafından her yıl 

güncellenen Kırılgan Devlet Ġndeksi (Fragile State Index) araĢtırmalarına göre geçmiĢ yıllara 

nazaran daha umut verici bir siyasi ve ekonomik duruma sahip olmasına rağmen en kırılgan 

10 devlet arasında değerlendirilmiĢtir.
8
  

 

Bu bağlamda TAPI projesinin gerçekleĢtirilmesinin Afganistan özelinde iki temel olumlu 

sonucundan bahsedilebilir. Bunlardan ilki daha önce de bahsedildiği üzere Afgan 

devletine,transit ülke olması sebebiyle senelik olarak sağlanacak olan geçiĢ ücretidir. Ġlkinden 

daha önemli olan bir diğer kazanım ise, Afgan devletinin TAPI sayesinde uzun yıllardır bariz 

sebeplerden ötürü dahil olamadığı uluslararası ticaret ağlarına bir transit ülke olarak 

katılabilmesidir. Eğer proje baĢarılı bir Ģekilde sonuçlanır ve iĢletilirse, Afgan devletinin 

zedelenmiĢ siyasi ve ekonomik itibarın iyileĢtirilmesi için büyük bir adım atılmıĢ olacaktır. 

Bu sayede Afganistan, uluslararası toplum için çözülmesi elzem olan bir sorun olmaktan 

çıkıp, uluslararası toplumun bir parçası olabilecek ve bunun getirilerini çıkarları çerçevesinde 

kullanabilecektir.  

 

Pakistan ve Hindistan 

Pakistan ve Hindistan‟ın aynı baĢlıklıkta incelenmesinin sebebi TAPI projesinin iki devlet için 

de aynı olan iki temel sorunun çözülmesine yardımcı olacağı fikridir. Bu sorunlardan ilki iki 

devletin de uzun yıllardır çözüm bulmaya çalıĢtığı enerji sorunudur. Ġki devlet de enerji 

kaynaklarına daha etkin bir Ģekilde eriĢmek için projeler geliĢtirmektedır. Ġki devlet de 

endüstriyel ve evsel kullanım için yeterli doğalgazı tedarik edememektedir. Yapılan bir 

                                                            
7 Shoaib A. Rahim, “Why Pakistan Is TAPI's Biggest Hurdle,” The Diplomat, Aralık 20, 2018, 

https://thediplomat.com/2018/04/why-pakistan-is-tapis-biggest-hurdle/) 
8 “Fragile States Index Annual Report.” Fund For Peace, 2019. 
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araĢtırmaya göre, Pakistan‟ın günlük enerji ihtiyacı 6 milyar fit küp doğalgaz iken, 

karĢılanabilen seviye 4 milyar fit küptür.
9
 Bu durumun Pakistan ekonomisi için yarattığı en 

büyük sorun Pakistan endüstrisinin rekabet gücünü azaltmasıdır. Örneğin Pakistan ekonomisi 

için önemli bir sektör olan tekstil sektörü, enerji arzında yaĢanan sorunlardan dolayı 

BangladeĢ ile yarıĢamamıĢ ve bu durum Pakistan‟daki tekstil üretiminin yüzde 40‟ının 

BangladeĢ‟e kaymasına sebebiyet vermiĢtir.
10

 Benzer sorunları yaĢayan Hindistan ise enerji 

talebini karĢılamak için Katar ve ABD‟den sıvılaĢtırılmıĢ doğalgaz satın almaktadır. 

SıvılaĢtırılmıĢ doğalgazın maliyeti düĢünüldüğünde,Hindistan için boru hattı gibi uzun vadeli 

bir çözümün aranması elzem bir hal almaktadır. Hem Pakistan‟ın hem Hindistan‟ın yüksek 

büyüme hızları ve nüfus artıĢları göz önünde bulundurulursa, doğalgaza olan ihtiyaçlarının 

ivmeli bir Ģekilde artacağını öngörmek zor değildir. Bu bilgiler ıĢıgında TAPI projesi iki 

devlet için de uzun vadeli ve etkin bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. 

 

TAPI projesinin Pakistan ve Hindistan içi çözüm getirebileceği bir diğer sorun ise iki ülke 

arasında 72 yıldır süregelen KaĢmir bölgesi sorunudur. Bölgedeki çatıĢma 1947‟de Ġngiliz 

sömürgesi Hindistan‟ın Hindistan ve Pakistan olarak bölünmesinin hemen ardından o zaman 

bir prenslik statüsünde olan Jammu ve KeĢmir bölgesinin geleceğine yönelik belirsizlikle 

baĢlamıĢtır. Prensliğin Hindistan‟a katılma kararından günümüze dek bölge üzerinde 

1947,1965 ve 1971 yıllarında üç savaĢ ve sayısız çatıĢma meydana gelmiĢtir. Hindistan 

1947‟de yasal yollarla KeĢmir bölgesinin kendisine bağlandığı iddiasını sürdürürken Pakistan 

ise bölgede yaĢayan Müslüman çoğunluk üzerinden bir meĢruiyetle bölgenin kendisine 

bağlanması gerektiğini savunmaktadır. Bölgede yıllardır süren siyasi sürtüĢmeye sınır 

sorunları yüzünde zaman zaman Çin‟de dahil olmuĢtur.
11

  

 

TAPI‟nin KeĢmir bölgesi özelinde Hindistan-Pakistan iliĢkilerini olumlu yönde 

etkileyebilecek bir proje olduğu fikri, tam da Uluslararası ĠliĢkiler disiplinin en yaygın 

kullanılan kavramlarından biriyle, karmaĢık karĢılıklı bağımlılık (complex interdepence) ile 

açıklanabilir. Keohane ve Nye‟ın 1977
12

 yılında litaretüre kazandırdığı bu kavrama göre, 

devletlerarası ekonomik iliĢkiler, enerji hatları gibi etkileĢim kanallarının fazla olması, 

devletlerin çıkar çatıĢmaları sonucu meydana gelebilecek olası olumsuz siyasi ve ekonomik 

geliĢmeleri tırmandıracak dıĢ politika hamlelerini yaparken daha temkinli olacağını 

öngörmektedir. Yani karĢılıklı bağımlılık aktörlerin siyasi hareket alanlarını belli ölçülerde 

kısıtlamaktadır. Burada Keohane ve Nye‟ ın üzerinde durduğu önemli hususlardan biri 

karĢılıklı bağımlılık ile barıĢçıl iliĢkiler arasında net bir bağlantının olmamasıdır. 
13

 

Dolayısıyla TAPI gibi enerji projeleri devletleri birbirleriyle olan iliĢkilerinde daha temkinli 

hareket etmeye itebilir ve KeĢmir bölgesindeki çatıĢmaları belli ölçülerde azaltabilir; fakat 

TAPI doğalgaz hattının 72 yıldır süren ve içinde siyasi, dini, jeopolitik bir çok etkenin dahil 

olduğu bir bölgesel çatıĢmayı tek baĢına çözüme kavuĢturması gerçekçi bir iddia değildir.  

  

3.TAPI Projesinin Tamamlanmasının Önündeki Muhtemel Engeller 

Bir önceki bölümde, TAPI doğalgaz boru hattı projesinin tamamlanmasının projeye dahil olan 

devletler nezdindeki öneminden ve projenin tamamlanıp sorunsuz bir Ģekilde iĢletilmesinin bu 

                                                            
9 Anzar Mahmood et al., “Pakistans Overall Energy Potential Assessment, Comparison of LNG, TAPI and IPI 

Gas Projects,” Renewable and Sustainable Energy Reviews 31 (March 2014): s. 182-193) 
10 “Over 40pc Pak Textile Units Relocate to Bangladesh” (The News International, Nisan 29, 2012), 

https://www.thenews.com.pk/archive/print/622007-over-40pc-pak-textile-units-relocate-to-bangladesh) 
11 Michael Yahuda, “China and the Kashmir Crisis,” BBC News, Haziran 2, 2002, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2020788.stm) 
12 O. Keohane and Joseph S. Nye, Power and Interdependence, s. 23-37 
13 NurĢin ATEġOĞLU GÜNEY and ViĢne KORKMAZ, “The Energy Interdependence Model between Russia 

and Europe: An Evaluation of Expectations for Change,” Perceptions, 2014, s.40. 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



 

devletlere sağlayacağı siyasi ve ekonomik getirilerden bahsedilmiĢtir. TAPI her ne kadar 

bütün proje devletleri için çok mühim sorunların ve ihtiyaçların karĢısında bir çözüm olarak 

öne çıksa da, projenin geleceğini tehdit eden bazı siyasi geliĢmeler ve sorunlar, TAPI sonucu 

elde edilecek siyasi ve ekonomik çıkarları gölgeleyebilecek niteliktedir. Bu bağlamda 

TAPI‟nin tamamlanmasının önünde üç temel siyasi ve ekonomik sorundan bahsedilebilir.  

 

Afganistan’ın Güvenlik Sorunu ve Silahlı Devlet Dışı Unsurlar 

TAPI projesinin Afgan devletine sağlayacağı imkanların anlatıldığı bölümde denildiği gibi, 

Afganistan‟ın Soğuk SavaĢ döneminden günümüze karĢılaĢtığı en büyük sorun, devletin ülke 

topraklarının bütününün güvenliğini sağlayabilecek askeri kapasiteye ulaĢamamasıdır. Bu 

durum ülke topraklarını, El-Kaide ve Taliban gibi büyük ölçekli terörist grupların varlıklarını 

devam ettirmesi uygun hale getirmektedir. Buna ek olarak farklı, bahsedilen bu büyük ölçekli 

unsurların dıĢında daha çeĢitli ideoloji ve değerlere sahip daha küçük ölçekte birçok silahlı 

grup da mevcuttur.
14

 Farklı ölçekteki silahlı grupların Afgan devletinin güvenliğini tehdit 

etmesi TAPI projesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu terör örgütlerinin 

birbirleriyle ve Afgan devletiyle olan çatıĢmaları, projenin yapımına 2018 yılında baĢlanan 

Afganistan üzerindeki kısmının - ki bu bölüm 826 kilometre ile projenin en büyük 

bölümüdür- tamamlanabileceği konusunda akıllarda soru iĢaret bırakmaktadır. 

 

Bu soru iĢaretlerini gidermek adına Afganistan 2015 yılında TAPI doğalgaz boru hattının 

korunması için 7,000 kiĢilik özel bir birliğin eğitileceğini duyurmuĢtur.
15

 Öte yandan bu 

birliğin boru hattının korumada ne kadar etkin olacağı konusu muğlaktır. Bazı analizlere göre 

farklı çeĢitli devletlerin ve özel kuruluĢların personel sağladığı müĢterek bir TAPI güvenlik 

timi, projenin güvenlik temelli sıkıntıları çözülmesinde daha etkin olacaktır.
16

 Bunların yanı 

sıra, bölgedeki silahlı grupların da projenin güvenliğine destek sağladığı daha baĢka bir 

çözümden de bahsedilebilir. Bu anlamda bölgedeki önemli güç odaklarından biri olan 

Taliban‟ın, 2018 yılında TAPI projesinin Afgan ekonomisi için önemli olduğu ve kendileri 

tarafından desteklendiğine dair olan açıklaması
17

, bölgedeki bazı silahlı grupların güvenlik 

problemini çözmek için iĢ birliği yapılabilecek unsurlar olabileceğini göstermektedir. 

ġüphesiz ki Taliban bu desteğiyle halk nezdinde meĢruiyetini arttırmayı hedeflemektedir.  

 

Bu noktada projenin güvenlik sorunun çözümü için silahlı bir örgüt ile iĢ birliği yapmanın 

sakıncalarından da bahsetmek yerinde olacaktır. Devlet perspektifinden yaklaĢılırsa, örgütün 

meĢruiyetini arttırması, Taliban‟ın halktan daha büyük bir destek almasına ve dolayısıyla 

devleti, örgüt ile olan mücadelesinde zayıflamasına sebep olacak niteliktedir. Buna ek olarak, 

iĢ birliğinin güvenlik sorunu gidermek için etkin çözüm olup olmayacağı da Ģüphelidir. 

Taliban‟ın bölgedeki silahlı gücünün büyüklüğü aĢikar olsa da, bölgedeki terör örgütlerinin 

asimetrik güçlerde ve çok sayıda olması durumun kontrolünü güçleĢtirmektedir.  

 

Keşmir Sorunu ve Hindistan-Pakistan İlişkileri 

                                                            
14 Terör sorunun sadece Taliban ve El-Kaide olmadığına, irili ufaklı bir çok farklı terör örgütünün bölgede etkin 

olduğuna dair bir yazı; Sarkar, Saurav. “Afghanistan's Terror Threat Is Much Bigger Than the Taliban.” The 

Diplomat, Ağustos 22, 2019. https://thediplomat.com/2019/08/afghanistans-terror-threat-is-much-bigger-than-

the-taliban/. 
15 “7,000-Strong Afghan Security Force to Guard Tapi Gas Pipeline: Minister,” Dawn.com, Aralık 28, 2015, 

https://www.dawn.com/news/1229154) 
16 Rohullah Osmani, “TAPI Gas Pipeline: Are Sino-U.S. Relations a Zero-Sum Game?,” TAPI gas pipeline: are 

Sino-U.S. relations a zero-sum game?, Ocak 19, 2016, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-

articles/item/13321-tapi-gas-pipeline-are-sino-us-relations-a-zero-sum-game?.html) 
17 “Leaders Break Ground on TAPI Gas Pipeline's Afghan Section: DW: 23.02.2018,” Deutsche Welle, ġubat 

23, 2018, https://www.dw.com/en/leaders-break-ground-on-tapi-gas-pipelines-afghan-section/a-42710333) 
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TAPI projesinin Hindistan-Pakistan iliĢkilerini ve KeĢmir sorunun çözümüne nasıl olumlu 

anlamda katkı sağlayabileceği karmaĢık karĢılıklı bağımlılık kavramı çerçevesinde kısaca 

bahsedilmiĢti. KeĢmir sorunda çatıĢmanın ve askeri temasların çeĢitli sebeplerle tırmanması 

ise TAPI projesinin tamamlanmasına veya sonrasında sorunsuz bir Ģekilde iĢletilmesine bir 

engel teĢkil edebilmektedir. TAPI projesi baĢladığı 2015 yılından bu yana, KeĢmir bölgesinde 

bir çok defa onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan çatıĢmalar gerçekleĢmiĢtir. En son 2019 

yılında KeĢmir bölgesinde tansiyon yükselmiĢ, fakat askeri temaslar daha ciddi bir boyuta 

ulaĢmadan çatıĢmasızlık haline geri dönülmüĢtür. 2019 yılının Eylül ayında Pakistan, 

Hindistan ile KeĢmir bölgesi özelinde artan tansiyonun TAPI projesinin geleceğini 

etkilemeyeceği konusunda Türkmenistan‟ı temin edecek açıklamalarda bulunmuĢtur.
18

 Bu 

bağlamda Hindistan ve Pakistan‟ın TAPI projesi özelinde kompartılaĢtırma stratejisi
19

 

uygulayıp, devletler arası daha temel siyasi sorunların TAPI‟nin geleceğine gölge düĢürmesini 

engellediği iddia edilebilir. Fakat KeĢmir sorunun TAPI projesinin güvenliğini etkileyecek bir 

hale gelip gelmeyeceği sorusu meĢruiyetini korumaktadır. 

 

Hindistan-Pakistan iliĢkilerinin TAPI özelinde yaratabileceği bir diğer sorun, iki devletin de 

Afganistan üzerindeki etkilerini arttırmayı hedefleyen politikalarıdır. Hindistan‟ın 

Afganistan‟da gerçekleĢtirdiği yatırımlar bu iki devletin iliĢkilerini azımsanmayacak bir 

derece geliĢtirirken Pakistan, Hindistan‟ın bölgedeki etkisinin artmasından rahatsız 

olmaktadır. Bu sebeple Hindistan tarafından yapılan yatırımlar Pakistan‟ın bölgede etkin 

olarak kullanabildiği Taliban gibi silahlı güçlerce baltalanmaktadır. Bir Hindistan-Afganistan-

Ġran ortak projesi olan Chabar Limanı projesi yol inĢasının Taliban tarafından sabote edilmesi 

bu çerçevede bir örnek teĢkil etmektedir.
20

 Dolayısıyla Afganistan‟ın Soğuk SavaĢ 

döneminden günümüze dek süren, bölgesel ve küresel güçlerin güç çekiĢmelerine sahne olan 

bir ülke olması durumu ve bölgedeki Hindistan-Pakistan çekiĢmesinin Afganistan üzerindeki 

olumsuz etkileri TAPI projesinin güvenliğini etkileyecek bir hal alabilmektedir. 

 

Türkmenistan’ın Liderliği ve Mali Sorunlar   

TAPI projesinin tamamlanıp etkin bir Ģekilde iĢletilmesinin önündeki en büyük engel 

güvenlik temelli sorunlardır. 90‟lı yıllarda Türkmen gazını Pakistan‟a ulaĢtırmayı hedefleyen 

ilk projeyi tasarlayan farklı uluslarlardan bir çok Ģirketin olduğu göz önünde bulundurulursa, 

TAPI projesinde proje dıĢı hiç bir devletin Ģirketinin yer almaması dikkat çekicidir. Bir görüĢe 

göre bu durumun sebebi, Chevron, Exxon, BP ve Total gibi Avrupa devi Ģirketlerin bölgenin 

jeopolitik karmaĢasından dolayı projeye kaynak ayırmak istememeleridir. Öte yandan daha 

önce bahsedildiği gibi Türkmenistan‟ın konsorsiyumdaki lider konumu, Türkmen Devleti için 

gözardı edilemeyecek siyasi ve ekonomik çıkarların önünü de açmaktadır. Hangi sebeple 

olursa olsun proje Türkmengaz liderliğindeki TAPI Boru Hattı ġirketi konsorsiyumu tarafında 

yürütülmektedir. Nitekim, konsorsiyumun Ģuanki yapısı ve Türkmenistan‟ın liderliği projenin 

tamamlanabilmesi noktasında bazı sorunlar yaratabilme potansiyeline sahiptir.   

 

                                                            
18 “Tension over Kashmir Not to Affect TAPI: Pakistan Assures Turkmenistan.” The Economic Times, Eylül 15, 

2019. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/tension-over-kashmir-not-to-affect-

tapi-pakistan-assures-turkmenistan/articleshow/71135802.cms. 
19 KompartılaĢtırma en basit Ģekliyle bazı iliĢkilerin (ticaret, enerji,turizm vb.) geliĢebilmesi için,devletler 

arasında mevcut olan temel siyasi sorunların gözardı edilmesi stratejisidir. Bu kavram çerçevesinde 2000‟li 

yıllarda Türkiye-Rusya iliĢkilerini açıklayan bir analiz için: Emre ErĢen, “2000‟li Yıllarda Türkiye-Rusya 

ĠliĢkileri:KompartımanlaĢtırma Stratejisinin Sorunları” in Özcan Gencer, Evren Balta, and BeĢgül Burç. KuĢku 

Ile komĢuluk: Türkiye Ve Rusya iliĢkilerinde değiĢen Dinamikler. Fatih, Ġstanbul: ĠletiĢim Yayınları, 2017. 
20 Shoaib A. Rahim, “Why Pakistan Is TAPI's Biggest Hurdle,” The Diplomat, Nisan 20, 2018, 

https://thediplomat.com/2018/04/why-pakistan-is-tapis-biggest-hurdle/) 
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Bu sorunlardan ilki projenin tamama erdirilmesi için gerekli sermayenin bulunmasıyla 

alakalıdır. 2018 yılına kadar projenin hangi bankalardan alınacak kredilerle tamamlanacağına 

dair net bir bilgi bulunmamaktadır. 2018 yılı itibariyle, TAPI Boru Hattı ġirketi‟nin Genel 

Müdürü Muhammetmyrat Amanov‟ın yaptığı açıklamaya göre gerekli kredilerin sağlanması 

için Avrupa merkezli SACE, Hermes ve EGIO gibi kredi kurumlarıyla görüĢmeler devam 

etmektedir.
21

 Bu konuyla ilgili süreci takip etmek için gerekli kaynakların azlığı göze 

çarpmaktadır. Bu durum Türkmenistan‟ın yürüttüğü süreçle ilgili daha temel bir soruna iĢaret 

etmektedir. Türkmen devletinin siyasi yapısı ve Türkmengaz‟ın bir devlet Ģirketi olması 

sebebiyle TAPI projesinin geliĢim aĢamaları Ģeffaf bir Ģekilde takip edilememektedir. Bu 

konuda bir baĢka örnek, 2018 yılının ġubat ayında bittiği duyurulan projenin Türkmenistan 

bölümü için, 35 kilometrelik uzunlukta yeni boruların ihtal edilmesidir.
22

 Sürecin bu Ģekilde 

Ģeffaflıktan uzak bir biçimde yürütülmesi, bağımsız değerlendirilmelerden kaçınılması
23

 ve 

Türkmenistan‟ın daha önce bu büyüklükte bir projenin liderliğini yapmamıĢ olması projenin 

planladığı gibi tamamlanabilmesi önündeki olası engeller olarak görülmektedir. 

 

SONUÇ 

 

Bu yazıda kısaca TAPI projesinin tamama erdirilip sorunsuz bir Ģekilde iĢletilebilmesinin 

proje devletleri için nasıl bir önem teĢkil ettiği ve yine proje devletlerinin sahip olduğu siyasi 

ve ekonomik sorunların nasıl TAPI‟nin geleceğini tehdit eden unsurlara dönüĢebileceği 

anlatılmıĢtır. TAPI‟nin geleceği, Afganistan‟ın güvenlik temelli sorunları, Hindistan-Pakistan 

iliĢkileri ve Türkmenistan‟ın projenin lokomotivi olma rolündeki muğlaklık gibi oldukça 

kritik problemler ile tehdit altında olsa da, proje devletlerinin TAPI‟nin tamamlanıp 

sorunsuzca iĢletilmesi halinde elde edeceği siyasi ve ekonomik çıkarlar, bahsedilen kritik 

problemlerin çözülmesine veya en azından göz ardı edilmesine neden olabilecek niteliktedir.  

 

Bu yazının konusu gereği değinilmemiĢ, fakat TAPI‟nin geleceğini doğrudan etkileyebilecek 

bir baĢka unsur küresel ve bölgesel güçlerin ve bölgesel siyasi dinamiklerin TAPI projesi 

destekler nitelikte olup olmadığıdır. Bu husus projenin daha önceki bir taslağı olarak kabul 

edilebilecek Trans-Afganistan boru hattı projesinin kaderinde etkili olmuĢ, Sovyetler 

Birliği‟nin dağılmasıyla çeĢitli enerji Ģirketleri gözlerini Türkmen doğalgazına dikmiĢ, ve 

fakat 1990‟lı yıllarda küresel anlamda etkin olan terör ve buna bir reaksiyon olan Amerikan 

politikalarının sonucu olarak proje rafa kaldırılmıĢtı. Bu açıdan düĢünüldüğünde, bölgesel ve 

küresel aktörlerin ve siyasi konjonktürün TAPI‟nin tamamlanmasının önünde daha önce 

olduğu gibi bir engel teĢkil etmediği iddia edilebilir. Bunun yanısıra, Ġran ve Rusya‟nın 

kendilerinin dahil olmadığı bu projeye ABD ve Çin gibi destekleyici yaklaĢmadıkları da 

açıktır. En nihayetinde Ģimdiye dek iki devlet de projeye karĢıt bir politika üretmemiĢtir. 

Fakat bu durum değiĢirse -bu yazıda bilinçli bir Ģekilde göz ardı edilmesine rağmen- TAPI 

doğalgaz boru hattının geleceğine yönelik ciddi bir tehdit projeye dahil olmayan bir devlet  

tarafında da oluĢturulabilir. 

 

 

 

                                                            
21 “Turkmenistan Says Close to Securing TAPI Pipeline Financing.” Reuters, Mayıs 23, 2018. 

https://www.reuters.com/article/turkmenistan-pipeline-loans/turkmenistan-says-close-to-securing-tapi-pipeline-

financing-idUSL5N1SU6FS. 
22 Bruce Pannier, “Analysis: Another Turkmen Pipe Mystery,” RadioFreeEurope/RadioLiberty, Nisan 4, 2019, 

https://www.rferl.org/a/qishloq-ovozi-tapi-turkmen-pipe-mystery/29862029.html) 
23 Luca Anceschi, “Turkmenistan and the Virtual Politics of Eurasian Energy: the Case of the TAPI Pipeline 

Project,” Central Asian Survey 36, no. 4 (February 2017): s.423) 
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Özet 

Tedarik zinciri yönetimi, hammaddenin tamamlanmış ürün haline dönüşüp, son kullanıcı için 

bir değer ifade ettiği noktaya kadar fonksiyonel aktivitelerin toplamından oluşan bir süreçtir. 

Müşteri memnuniyeti ise bireyin satın aldığı bir üründen satın alma sonrası elde ettiği fayda 

olmaktadır. Spor merkezlerindeki malzemeler incelendiği takdirde, büyük bir bölümünün 

tedarik zinciri süreci ile ilişkili olduğu söylenmektedir. Bu nedenle, spor merkezlerindeki 

malzemelerle ilgili durumları düzenlemek için tedarik zinciri faaliyetlerinin iyi planlanması 

ve yürütülmesi spor merkezlerinde müşteri memnuniyeti açısından önemli görülmektedir. 

Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından spor merkezlerinde kullanılan malzemelerin tedarik 

zinciri sürecinin müşteri memnuniyeti ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Spor 

merkezi malzemelerinin tedarik zinciri süreci ile ilişkilendirildiği bu çalışmada, verilerin 

toplanması için yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmanın 

örneklemini, Konya ilinde faaliyet gösteren 20 adet sağlıklı yaşam ve spor merkezlerinin 

müşterilerinden rastgele seçilen kişiler oluşturmaktadır. Araştırmada seçilen örneklem 

kapsamında yöneltilen sorulara cevap aranarak araştırma bulgularına ulaşılmıştır. 

Araştırmanın analizleri sonucunda, tedarik zinciri sürecinin başarılı bir şekilde yerine 

getirilmesi müşterilerin memnuniyetine önemli katkı sağladığı tespit edilmiştir. Müşteri 

memnuniyetindeki değişimin, tedarik zinciri faaliyetleri ile açıklanabileceği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Tedarik Zinciri Yönetimi, Spor Merkezi, Müşteri Memnuniyeti.
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GİRİŞ 

 

Hizmet sektöründe geniş yer kaplayan spor merkezleri bütün dünya da olduğu gibi Türkiye’de 

de son derece giderek çoğalan bir sektör haline gelmiştir.  İnsanların iş hayatında yoğun bir 

tempo ile çalışmaları kaliteli yaşam standartlarına uyum sağlamak için bu spor merkezleri ve 

sağlıklı yaşam işletmelerine yoğun bir ilgi göstermektedir. 

 

Müşteriyi merkez alan pazarlama yöntemi, işletmelerin son zamanlarda en çok kullandığı 

yöntem olmaya başlamıştır. Türkiye’de hizmet sektörü olarak faaliyet göstermeye başlayan 

spor merkezlerinde bu yöntemi kullanma girişimleri ile hizmet kalitesinde artış 

beklenmektedir. Hizmetten yararlanan müşterilerinin, ne istediklerini bilen, beklentilerine 

karşılık veren merkezler müşteri tarafından daha çok tercih edilir hale gelmektedir. Tercih 

edilen işletmeler toplam kalite yönetimi içerisindeki müşteri memnuniyeti uygulamasını 

benimsemek zorundadırlar. Bu uygulamada hedef müşterinin istekleri doğrultusunda hizmet 

ve ürün kalitesini arttırmaktır (Yerlisulapa ve Baştaç, 2012). 

 

Spor merkezlerinin hepsinde olduğu gibi spor hizmetinde de müşteri tatmini en önemli 

unsurdur. Hizmet sektöründe müşteri memnuniyeti olmazsa olmazlar arasında görülmektedir 

(Öztürk ve ark 2011). 

 

Spor merkezleri, müşteri merkezli kurumlar olarak memnuniyeti sağlamaktadır. Bütün 

sektörlerde önemli olmasının yanı sıra, hizmet üreten ve ürettiğini sunan spor merkezleri için 

daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü spor merkezlerinde sunulan spor hizmeti müşteri 

memnuniyetinin zor olduğu bir alandır. Müşteri beklentilerinin sık sık değişmesi istenilen 

hizmetin hemen memnuniyetinin sağlanması,  üretim aşaması bir yana hizmetin dağıtımı ve 

tüketimi insan müdahalesinin çok fazla olması sebebiyle hizmette iletişim süreci fark gösterir. 

 

Bu bilgiler doğrultusunda hazırlanan bu araştırmada, spor merkezlerinde kullanılan 

malzemelerin tedarik zinciri sürecinin belirlenmesi ile müşteri memnuniyeti arasındaki 

ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Müşteri etkeni kurumların devamlılığını sağlayan en önemli konudur. Ürün ya da hizmetlerin 

en son kullanıcılara sunulması ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik birçok strateji rol 

oynamaktadır. Bu stratejiler doğrultusunda hareket eden kurumların üretim ile başlayan 

süreçleri satış ve satış sonrası etkinlikler kapsamında müşteri memnuniyeti sağlayıncaya 

kadar uzanmaktadır (Akın, 2003, s.23). 

 

Kurumların müşteriyi elinde tutmak ve yeni müşteri potansiyelini artırmak adına yaptıkları 

girişimlerin hepsinin temelinde müşteri memnuniyeti vardır. Bu nedenle kurumlar 

müşterilerinin sundukları hizmetten en yüksek şekilde memnun kalmalarını sağlamaktır (Kılıç 

ve Pelit 2004, s.116). 

 

Kurumlar, pazarda kalıcı olarak etkinliklerini devam ettirebilmek için müşteri memnuniyeti 

sağlamak zorundadırlar. Bu doğrultuda, müşteriler tarafından ortaya koyulan taleplerin doğru 

bilinmesi, iletişimin aralıksız sürdürülmesi, pozitif veya negatif geri dönüşlerin dikkate 

alınması memnuniyetin sağlanmasında önemli bir etken olarak ön plana çıkmaktadır (Türk, 

2004, s.274). 
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Spor merkezlerinde sunulan spor hizmeti hem soyut hem de somut ürün sunmasıyla çok geniş 

bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle programının sunulduğu merkez ürün kalitesine etki 

etmektedir (İmamoğlu ve Ekinci, 2014). 

 

Spor müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerinin memnun edilmesine karşı yapılan spor pazarına 

sunulan ve değişime konu olan mal, hizmet, yer, düşünce, organizasyon ya da bütün hepsini 

içine alan bir şey olarak tanımlanabilmektedir. Dünyada sporun ortak bir dili, simgeleri, 

cinsiyet, yaş, sosyal sınıf fark etmeksizin her alana girebilen özelliklere sahiptir. Ürünler 

müşterinin talebine göre şekillenmekte, değişmekte ve yerine getirilmektedir. (Jeschke, 1975). 

 

Spor malzemelerinin farklı özelliklere sahip olması spor merkezlerinin müşteri 

memnuniyetini sağlaması için diğer spor merkezlerinden hem ürün olarak hem de yönetim 

olarak farklılaşması gerektiği alan yazında kurgulanmıştır zira müşteri memnuniyetinin 

sağlanması sadece fiziki kriterlerin değil yenileşme, motivasyon, yönetim gibi özel kriterlerin 

yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır. 

 

TEDARİK SÜRECİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ 

Firmalar eskiden ürün odaklı çalışırken artık hepsi müşteri odaklı olmak zorunda kalmışlardır. 

Artık kitlelere değil bireylere önem veren bir sisteme dönüştük desek yanlış olmaz. Değişen 

talep, ürün döngüsü kısıtlaması veya artan rekabetten kaynaklanan pazar değişimi, tedarik 

zincirinin son müşteriye odaklanan stratejiler geliştirmesini gerektirmektedir. Tüm tedarik 

zincirinin oluşturulmasının ve işleyişinin yeterli olup olmadığına karar veren son müşteri 

olmaktadır. 

 

Müşteri Memnuniyetinde Tedarik Sürecinin Yapısı 

Müşteri hizmet kalitesi lojistik hizmeti tedarikçileri de dahil olmak üzere bütün tedarik 

zincirinden etkilenmektedir. Bu nedenle zincir yapısı, tedarik zinciri katılımcıları arasındaki 

stratejik iş birliğinin zorunluluğunu ve kurumsal bir yapının ihtiyaçlarını hesaba katarak; 

tedarik zincirinde lojistik müşteri hizmetine özel bir yaklaşım getiren yapıda olmalıdır. Bu 

nedenle tedarik zinciri, hem ürünün değerini hem de lojistik hizmeti göz önünde tutan 

doğrudan ya da müşteri üzerinde dolaylı etki yaratmaya yönelik yapıda olmaktadır  (Dlugosz 

J., 2000). 

 

Müşteri Memnuniyetinde Tedarik Sürecinin Amaçları 

Tedarik zinciri yönetiminin temel amaçlarına bakılınca, hepsinin müşteri hizmetine yönelik 

bir takım işaretlerinin olduğu hemen fark edilebilir. Aşağıda en çok uygulanan amaçlar 

bulunmaktadır (Dlugosz J., 2000). 

1. Siparişin tedarik süresinin kısalması,  

2. Sevkiyatın güvenirliğinin, kalitesinin ve esnekliğinin sağlanması,  

3. Tüm tedarik zinciri içinde stok seviyesinin etkin kılınması,  

4. Mal sevkiyatının toplam maliyetinin asgariye çekilmesi 

Bu dört amaçtan ilk ikisi, tedarik zinciri sistemini sadece bir maliyet merkezi olarak 

değil; aynı zamanda bir değer merkezi olarak görmek zorunda olduklarını göstermektedir. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler, maliyet azaltıcı amaçlar olup; bu alanda yapılabilecek olan 

çeşitli çalışmalar neticesinde, ürünlerin maliyetlerinin düşürülmesi sağlanarak; yeni 

müşterilere ulaşılması sağlanabilmektedir. Bu yeni müşteriler sayesinde sabit maliyetlerin 

daha fazla ürüne dağılması sağlanarak; fiyatların tekrar düşürülerek yeni müşteriler elde 

edilmesi şeklinde bir döngüye yol açarak işletme için, çok yararlı olabilmektedir. 
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SPOR MERKEZİ KAVRAMI 

Spor merkezi, stadyum, pist, saha, salon v.b. her türlü spor aktivitesinin yapıldığı yapı olarak 

tanımlanmaktadır (Güçlü 1998). 

 

Sağlıklı yaşam ve spor merkezlerinde hizmet veren özel kuruluşlar içerisinde fitness, tenis 

kortu, kapalı-açık yüzme havuzları koşu pistleri vb. bulunduran kuruluşlardır. Spor 

merkezlerinin şu anda taşıdığı en temel misyon insanların daha kaliteli yaşam kalitesi 

kazandırmaya ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmaya yardımcı olmaktadır (Bıyıklı, 

2007). 

 

SPOR MERKEZİ ÜYELERİ İLE TEDARİK SÜRECİ VE MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Sağlık ve zindelik bir yaşam hali dünyada hızla gelişme gösteren bir olgu haline gelmektedir 

(Afthinos vd., 2005). Bu gelişimlerle beraber spor merkezi endüstrisine olan talepte de büyük 

ölçüde artış görülmektedir. Bu gelişim, spor merkezi sektöründeki tedarik süreci kavramının 

değerinin artmasını beraberinde getirmektedir. 

 

Spor merkezi sektöründe hizmeti veren işletmelerin artması, bu sektörde rekabetin oluşmasına 

neden olmaktadır. Spor merkezleri rekabetten galip çıkmak için ‘müşteri odaklı stratejiler 

geliştirme’ zorunlu hale gelmektedir (Özkan, 2013). 

 

Spor merkezlerindeki durum hizmet kalitesi ve tedarik süreci olgusunun müşteri memnuniyeti 

üzerindeki etkisinin çok önemli olduğunu göstermektedir (Yıldız ve Tüfekçi, 2010). Spor 

merkezlerinin müşteri memnuniyeti, müşterilerin şikâyetleri ile spor merkezlerinin doğrudan 

ilgilenilmesi gibi işletme yönetimi tarafından müşterilere sözlerin verileceği ve tutulacağı bir 

ortam oluşmalı ki müşteri ve işletme arasında bağ kurulsun ve hizmetten memnun olan 

müşteri spor işletmesinin ağızdan ağıza yayılma yoluyla satın alma tutumunu direkt olarak 

etkilemektedir  (Alexandris vd., 2004). 

 

Psikolojik durum oluşumu, durumsal ve kişisel faktörlerden etkilenme sonucu meydana 

geldiğinden, memnuniyetin ağızdan ağıza yayılması, hizmet sunan işletmeler için çok çok 

önemli bir etken olduğu ifade edilmektedir (Alexandris vd., 2004). Psikolojik durumda 

yaşanan bu etki müşteri memnuniyetinin; algılanan davranışlar, motivasyon gibi etkenler ile 

doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. 

 

ARAŞTIRMA 

Bu araştırmada, Konya ilinde herkesin ilgi gösterdiği faaliyette olan 20 adet sağlıklı yaşam ve 

spor merkezinin tedarik sürecinde kullanılan malzemelerin müşterilerin memnuniyeti ile 

ilişkilendirilmesi örnek olay olarak ele alınmaktadır. Faaliyet gösteren sağlıklı yaşam ve spor 

merkezlerinin öncelikle herkese açık bir şekilde bu işletmelerle ilgili bilgilendirmelere yer 

verilmektedir. Bu doğrultuda müşterilerin memnuniyeti ile ilgili bilgiler herkese açık bir 

şekilde dile getirilmektedir. Daha sonra verilen bu bilgiler doğrultusunda müşterilere ve 

işletme yönetimine yöneltilen sorular mülakat yöntemi sonucunda ortaya çıkan bilgiler 

sunulacaktır. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE MODELİ 

Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından spor merkezlerinde kullanılan malzemelerin tedarik 

zinciri sürecinin müşteri memnuniyeti ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini, Konya ilinde faaliyet gösteren 20 adet sağlıklı yaşam ve spor 

merkezlerinin müşterilerinden rastgele seçilen kişiler oluşturmaktadır. Araştırmada seçilen 
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örneklem kapsamında yöneltilen sorulara cevap aranarak araştırma bulgularına ulaşılmıştır. 

Bu araştırmada yarı biçimsel mülakat yöntemi kullanılmıştır. Her bir sağlıklı yaşam ve spor 

merkezinde yaklaşık 30 dakika süren görüşmeler esnasında yazılı notlar alınmış ve araştırma 

konusuyla ilgili spor salonları gezilerek malzemeler hakkında bilgiler alınmıştır. Araştırma 

deseni aşağıdaki ana soruların cevaplanmasına imkân sağlamaktadır:  

1. Bu spor merkezine üye olmakla doğru karar verdiğine emin misiniz? 

2. Bu spor merkezinde spor yaptıktan sonra katılım amacını gerçekleştirdiğini 

düşünüyor musunuz? 

3. Bu spor merkezinde spor yapmamın yaşantına olumlu değişiklikler getirdiğini 

düşünüyor musunuz? 

4. Bu spor merkezinin müşterisi olarak beklediğin faydaları sağlayabildiğini 

düşünmüyor musunuz? 

5. Bu spor merkezinin hizmetlerinin güvenilir ve etkili olduğunu düşünmüyor 

musunuz? 

6. Tedarik sürecinde bu spor merkezindeki egzersiz alet ve malzemeler yeterli sayıda 

mıdır? 

7. Tedarik sürecinde bu spor merkezindeki egzersiz alet ve malzemeler modern midir? 

8. Tedarik sürecinde bu spor merkezindeki egzersiz alet ve malzemeler ihtiyaçlara 

uygun ve çeşitli midir? 

9. Tedarik sürecinde spor merkezi işletme açısından modern donanıma sahip mi? 

10. Spor merkezinden nasıl faydalanacağın konusunda yeterli yönlendirmeler ve 

bilgilendirmeler mevcut mu? 

11. Spor merkezinde malzemelerin kullanımında Dünya çapında yayılan covid-19 

salgını kapsamında yönlendirme işaretlerini doğru ve yeterli buluyor musunuz? 

12. Spor merkezi alanında Dünya çapında yayılan covid-19 salgını kapsamında 

malzemelerin kullanımı açısından yeterli önlem alınmış mıdır? 

13. Spor merkezi alanında Dünya çapında yayılan covid-19 salgını kapsamında 

müşterilerin güvenliği açısından yeterli önlem alınmış mıdır? 

14. Spor merkezinde spor yapmak için organize edilen tarihler ve saatler sporun 

yapılabilirliği açısından uygun mudur? 

15. Spor merkezinin tedarik sürecinde genel başarısını yeterli buluyor musun? 

 

NİTEL ÖRNEKLEM VERİLERİN TOPLANMASI 

Sağlıklı yaşam ve spor merkezleri hakkında genel bilgilere internet üzerinden ve görüşmeler 

dâhilinde ulaşılmıştır. Verilen bilgilerle görüşmeler desteklenmiştir. Yarı biçimlendirmiş 

mülakat yönetimi ile gerçekleştirilen görüşme için spor merkezlerinin yöneticileri ile iletişime 

geçilerek daha önceden belirlenen görüşme soruları sorulmuştur. Görüşmelerde alınan notlar 

bir metin haline dönüştürülerek araştırmaya yer verilmiştir. Tedarik sürecinde spor 

malzemelerinin müşteri memnuniyeti ile ilişkisi incelenmiştir. Sağlıklı yaşam ve spor 

merkezlerinde kullanılan malzemelerin kullanım alanları ve malzemelerin tedarik süreci 

incelenmiştir. Sağlıklı yaşam ve spor merkezlerinin diğer işletmelerle özel bilgilerini içeren 

bilgilerin paylaşılmaması ve ayrıca piyasadaki gizlilik ilkeleri araştırmanın kısıdını 

oluşturmaktadır. 

 

BULGULAR 

Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezleri Hakkında Genel Bilgiler 

Konya ilinde faaliyet gösteren 5 adet sağlıklı yaşam ve spor merkezi 2010 yılından itibaren 

faaliyet gösteren herkesin çalışabileceği 1000 m2 kapalı alana sahip spor merkezleridir. 

Egzersiz ve sağlıklı yaşamınıza yönelik yüksek kalitede istasyon ve malzemelere sahip olup, 
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aktiviteleri kendi zaman planlamasında gerçekleştirmek için ideal, ferah ve hijyene önem 

veren spor merkezleridir. 

Resim 1. Spor Merkezi Koşu Aletleri 

 
 

Konya ilinde faaliyet gösteren 10 adet sağlıklı yaşam ve spor merkezi 2015 yılından itibaren 

faaliyet gösteren 18 yaş üstü kişilerin faydalanabileceği yaklaşık 500 m2 kapalı alana sahip 

fitness salonu ve içerisinde ayrıca 25 metre yarı olimpik havuzu bulunan spor merkezleridir. 

Bu spor merkezleri Konya ilinde belediyeler tarafından yürütülen müşterilerine tedarik süreci 

içerisinde malzeme kullanımında ferah ve hijyene sahip planlama ile yürütülen spor 

merkezleridir. 

Resim 2. Spor Merkezi Yüzme Havuzu ve Spor Aletleri 
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Konya ilinde faaliyet gösteren 5 adet sağlıklı yaşam ve spor merkezi 2010 yılından itibaren 

faaliyet gösteren herkesin faydalanabileceği genellikle 2 kattan oluşan ve yaklaşık 1500 m2 

kapalı alana sahip ve 1 adet spor merkezinin içerisinde 50 metre tam olimpik havuz, 2 adet 

spor merkezinin içerisinde 25 metre yarı olimpik havuz bulunmaktadır. Egzersiz ve sağlıklı 

yaşama dair yüksek kalitede donanımlara ve malzemelerle birlikte deneyimli bir ekibe sahip 

olan aktiviteleri ve malzemeleri kullanmak için ferah ve iç açıcı bir ortama sahip spor 

merkezleridir. 

 

Elde edilen cevaplara göre sağlıklı yaşam ve spor merkezlerinde tedarik süreci ve katılımcı 

memnuniyetine ilişkin olumlu yönde belirlenen değişkenleri genel olarak aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür: 

 Katılım gösterdiğim spor merkezinde bulunduğumdan dolayı memnunum. 

 Bu spor merkezinde spor yaptıktan sonra katılım amacını gerçekleştirdim. 

 Sosyal yaşantımdaki değişikliklerde bu spor merkezini tercih ettiğim için doğru bir 

karar verdim. 

 Katılım gösterdiğim bu spor merkezinde beklediğim faydaları gösterdiğine 

inanıyorum. 

 Spor merkezinin etkili ve güvenilir olduğunu düşünüyorum. 

 Spor merkezinde tedarik edilen malzemelerin yeterli sayıda olduğunu düşünüyorum. 

 Spor merkezinde tedarik edilen malzemeler ve egzersiz aletleri yeni ve son teknoloji 

aletleri kapsamaktadır. 

 Katılım gösterdiğim spor merkezine ait egzersiz alet ve malzemeler ihtiyaçlarıma 

uygundur. 

 Tedarik sürecinde spor merkezi teçhizat, malzeme ve egzersiz aletleri bakımından 

modern bir donanıma sahiptir. 

 Spor merkezinden nasıl faydalanacağıma dair yöneticiler tarafından verilen bilgiler 

doğrultusunda yeterli yönlendirmeler mevcuttur. 

 Dünya çapında yayılan covid-19 salgını nedeni ile spor merkezinde malzemelerin 

kullanımı açısından yeterli önlemler alınmıştır. 

 Dünya çapında yayılan covid-19 salgını nedeni ile spor merkezinin içerinde bulunan 

yönlendirme ve işaretler doğru olarak konulmuştur. 

 Dünya çapında yayılan covid-19 salgını nedeni ile spor merkezine katılım gösteren 

müşterilerin güvenliği açısından gereken önlemler alınmıştır. 

 Spor merkezinde spor yapmak için belirlenen tarihler ve saatler malzemelerin 

kullanımı açısından uygundur. 

 Tedarik sürecinde spor merkezlerinin genel olarak başarısını yeterli buluyorum. 

 

Elde edilen cevaplara göre sağlıklı yaşam ve spor merkezlerinde tedarik süreci ve katılımcı 

memnuniyetine ilişkin olumsuz yönde belirlenen değişkenleri genel olarak aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür: 

 Spor merkezindeki faaliyetlere katılmadan önce egzersiz alet ve malzemelerinin 

yeterliliği noktasında herhangi bir tereddüt yaşamasam da seanslardaki yoğunluktan 

ötürü faaliyetlere katıldıktan sonra ihtiyaç duyduğum malzemelere ulaşma noktasında 

sıkıntılar yaşadım. 

 Spor merkezindeki alet ve malzemelerin çeşitliliği konusundaki yetersizlik spora 

başlangıç aşamasında çok fazla göze batmasa da ilerleyen süreçte bu konuda ciddi 

sıkıntılar yaşadım. 

 Spor merkezindeki tedarik sürecinin beklentilerin ve taleplerin altında olduğunu 

düşünüyorum. 
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 Spor merkezine katılmadan önce her ne kadar büyük beklentiler içinde olsam da bu 

süreç tahmin ettiğimden daha zor ilerlediği için katılım amaçlarıma ulaşmakta güçlük 

yaşadım. 

 Daha önce farklı spor merkezleri ile malzemeler hakkında fazla bilgim yoktu. Bu spor 

merkezine arkadaş tavsiyesi üzerine katıldığımdan dolayı tercihlerim arasında 

modernlik kriterleri yer almamaktaydı. Fakat alışma sürecinden sonra modernlik 

noktasında arayış içerisine girdim. 

 Kullandığım spor merkezinden nasıl faydalanacağıma dair bilgiler ve yönlendirmeler 

fazla bulunmamakta yalnız evime olan yakınlığından dolayı bu spor merkezini kendi 

bilgi ve tecrübelerimle kullanmaktayım.  

 

Müşteriler spor merkezlerini seçerken eve-işe olan uzaklığa, arkadaş tavsiyesine, eğitmenlerin 

yeterlilik düzeyleri ve tedarik sürecindeki malzemelerin kullanımı için araştırma yaparak 

seçtiklerine rastlanmıştır. 

 

Spor merkezlerinin doğrudan bir memnuniyet önceliği olduğu ve memnuniyetin müşterilerin 

spor ve boş zaman bağlamında gelecekteki niyetlerinin güçlü bir öncüsü olduğu 

belirtilmektedir. 

 

İlişkisel spor merkezlerinin hizmet kalitesinin, bir spor ve eğlence merkezi bağlamında temel 

hizmet kalitesinden biraz daha güçlü bir memnuniyet ve değer öncüsü olması belirtilmektedir. 

 

Güney Afrika’da yapılan bir araştırmada, müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik 

çeşitli teşvik programlarının yapılması gerektiğini ve tesis özel uygun malzemelerin 

bulundurulmasının, müşteri memnuniyetini doğrudan artırdığı vurgulanmaktadır (Surujlal ve 

Dhurup, 2012). 

 

Lizbon’da 2015 yılında yapılan bir çalışmada müşteri memnuniyetini  yükseltmek için, spor 

merkezlerindeki tedarik sürecinde malzemelerin artırılmasının gerekliliğini vurgulanmış ve 

üyelerin yakınmalarının da idare cephesinde mutlaka dikkate alınması gerektiği 

önerilmektedir (Pedragosa ve ark., 2015). 

 

Tayvan’da spor spor merkezlerine sürekli olarak giden üyeler üzerinde yapılan bir çalışmada, 

müşteri memnuniyetinin marka imajı ile beraberinde üye bağlılığını da beraberinde getirdiği 

vurgulanmaktadır (Chao ve ark., 2015). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırmada tedarik sürecinde kullanılan spor malzemelerinin müşteri memnuniyeti 

üzerindeki etkileri sağlıklı yaşam ve spor merkezleri açısından incelenmiştir.  

 

Spor merkezi müşterilerinin beklentileri alanına ilişkin sistematik bir incelemenin olmaması 

nedeniyle yapılan bu çalışmanın alan yazına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Araştırmaya katılan sağlıklı yaşam ve spor merkezi müşterilerinin genel olarak algıladıkları 

memnuniyetin mülakat yöntemi ile alınan cevaplar neticesinde yüksek düzeyde olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu sonuca göre sağlıklı yaşam ve spor merkezleri müşterilerinin beklentilerinin 

spor merkezleri tarafından yeterli derecede karşılanmasa da genel memnuniyet beklentilerinin 

karşılandığı sonucuna ulaşılabilir. 
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Müşteri beklentilerini belirleyen özellikler arasında kalite, hizmete yönelik değer ve 

memnuniyet en önemli değişkenlerdir. Her müşterinin bu değişkenlerle ilgisi algısı farklıdır 

ve bu değişkenlerin tedarik süreci üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. 

 

Spor merkezi müşterilerinin memnuniyetleri alanında yapılan araştırmaların 2000 yılı sonrası 

süreç ele alınarak gelişim ve değişimine ışık tutması açısından önemlidir ve bu alanda 

yapılacak çalışmaların gelecekte neler olacağına yönelik ipuçları verdiği düşünülmektedir. Bu 

alanda nitel yöntem araştırmaların yapılması ve alan yazına katkı sağlaması açısından önem 

arz etmektedir. Nihayetinde hizmete yönelik gelecek niyetlerini ve davranışlarını belirleyen 

müşterinin memnuniyeti olduğunu gösteren kanıtlar da vardır. Genel memnuniyetin 

müşterilerin hizmeti yeniden kullanma olasılığını doğrudan etkilediği bulunmuştur. 

 

Sonuçlar göz önüne alındığında araştırma hakkında şu önerilerde bulunulabilir: 

 Günümüz çağında sayıca gitgide her gün daha fazla artan spor merkezleri için bu 

rekabet ortamı içerisinde tek başlarına ayakta durabilmek diğer spor merkezlerinde 

görüldüğü gibi çok önemli bir hale gelmiştir. Bundan dolayı spor merkezleri 

öncelikle müşterilerinin memnuniyetlerini ve gereksinimlerini çok iyi 

anlamalıdırlar. 

 Sağlıklı yaşam ve spor merkezlerinin tedarik sürecinde yaptıkları bilgilendirmeler, 

yönlendirmeler, reklam, kişisel satış ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde müşterilerin 

kişisel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, bu özelliklerine yönelik 

müşterilerin memnuniyetine göre hareket edilmesi için çalışmalar yapılabilir. 

 Araştırmada sağlıklı yaşam ve spor merkezlerine yönelik algılanan hizmet kalitesi, 

değer ve memnuniyetle olan etkisi spor tedarik sürecinde nitel araştırma ile test 

edilmiştir. Dolayısıyla bu etkinin başka spor merkezleri gruplarında araştırılması 

önemli bilgiler sağlayacaktır. Bu bağlamda spor merkezleri arasında 

karşılaştırmalar yapılarak algılanan kalite, değer ve memnuniyet üzerindeki 

etkisinin spor merkezleri gruplarına göre farklılık gösterip göstermediği de 

saptanabilir. 

 Bu araştırmada son olarak, 20 tane spor merkezi hakkında bilgiler dikkate alınarak 

katılım sağlanmıştır. Bu bilgiler ışığında spor müşterilerinin düşük bir bölümünün 

çalışma ortamı içine alması genellenemez bir sonuca ulaştırmaktadır. Bundan 

dolayı, nitel araştırmaların bize daha genel bilgiler sağlaması için Türkiye'de 

faaliyette olan diğer spor merkezlerine de uygulanması bize daha faydalı bilgiler 

sağlayabilir. Böylece müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati arttırılabilir. 
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KGK YILLIK İNCELEME RAPORLARI KAPSAMINDA  

BAĞIMSIZ DENETİMDE KALİTE 
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İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 

 

Özet 

Yaşanan muhasebe skandalları, bağımsız denetime olan güveni sarsmış, bağımsız denetimin 

kalitesi kavramına odaklanılmasına sebep olmuş ve yapılan denetimlerin de denetimini 

zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluk kamu gözetimi sistemine olan ihtiyacı doğurmuştur. 

Bu bağlamda, başta ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede düzenleme, denetleme ve 

yaptırım uygulama yetkilerine sahip kamu gözetimi kurumları kurulmuştur. Türkiye’de de bu 

kapsamda 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (KGK) finansal raporlama ve bağımsız denetim alanında 

düzenleyici ve denetleyici kuruluş olarak kurulmuştur.  

 

Kurum birden fazla fonksiyonu yerine getirmekte olup, gözetim fonksiyonu kapsamında 

bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde denetimler yapmaktadır. 

Kurum tarafından yapılan kalite güvence sistemi denetimleri yıllık raporlar halinde kamuoyu 

ile paylaşılmaktadır. İncelemelerin süresi kamu yararını ilgilendiren kuruluşları (KAYİK) 

denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir olup, diğerleri için ise asgari 

altı yılda bir yapılacak şekilde belirlenmiştir. İlki 2014, 2015 ve 2016 yıllarını kapsama alacak 

şekilde 2017 yılında yayınlanan raporlar da bağımsız denetim, bağımsız denetçiler ve yapılan 

denetimlerin kalitesi konusunda dikkat çeken veriler ve tespitler bulunmaktadır. Denetimde 

kalitenin ölçütü önceden belirlenmiş ölçütlere ve düzenlemelere uygun şekilde bir denetimin 

yürütülmesi ve kalite kontrol prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Denetimin kalitesinin 

ölçülmesi noktasında ABD’de Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun 

(PCAOB) çalışmaları ve Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) 

tarafından yayımlanan ‘Denetim Kalitesi Çerçevesi’ referans çalışmalar olarak görülmektedir. 

Türkiye’de bağımsız denetim konusunda düzenleyici kurum olan KGK’nın yayınladığı 

yönetmelikler ve yaptığı incelemeler denetimde kalitenin ölçülmesi için gösterge 

niteliğindedir.  

 

Bu çalışmada KGK’nın yıllık inceleme raporları, söz konusu raporlarda yer alan sonuçların 

Türkiye’deki denetimin kalitesine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda yıllar itibari ile 

karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Denetim Kalitesi, KGK İnceleme Raporu, Bağımsız Denetim 
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VERGİ KABAHATLERİNİN ÖZEL İŞLENİŞ ŞEKİLLERİ 

 

SPECIAL PROCESSING WAYS OF TAX MISDEMEANORS 
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ORCID ID: 0000-0002-4103-1706 

 

Özet 

Ceza hukukunda suçların işlenmesi noktasında bazı özel hallerin varlığı söz konusudur. Suç 

işleyen kişilerin bu hallerin varlığı durumunda cezalandırılması bazı özel müesseselerin 

uygulanması yoluyla mümkün olmaktadır. Ceza hukukunda uygulanan bu müesseseler aynı 

zamanda ceza hukukunun bir alt dalı olan vergi ceza hukukunda da uygulama alanı 

bulmaktadır. Vergi ceza hukukunda hukuka aykırı bir fiil işlendiğinde vergi suçları 

oluşabileceği gibi vergi hukukuna özgü olan vergi kabahatleri de oluşabilmektedir. Vergi 

kabahatleri sayesinde vergiye ilişkin idari düzen sağlanmakta ve idari düzenin devamı ile 

düzenlemelerin korunması amacıyla çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Vergisel idari düzen 

sağlanırken vergi suçlarında olduğu gibi vergi kabahatlerinde de özel müesseselere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu nedenle vergi suçlarında uygulanan özel müesseselerin vergi 

kabahatlerinde uygulanması gerekmektedir. 

 

Vergi kabahatlerinde özel işleniş şekilleri birleşme, iştirak, tekerrür ve teşebbüs olmak üzere 

dört kavram halinde yer almaktadır. Aynı zamanda vergi ceza hukuku müessesesi olan 

birleşme, iştirak, tekerrür ve teşebbüs kavramları vergi kabahatleri bakımından da farklı 

şekilde düzenlenmiştir. Vergi kabahatlerinde birleşme fiilde ve cezalarda birleşme olarak 

ayrılmaktadır. Fiilde birleşme birleşen kabahatlerden en ağır olan ile cezalandırma söz konusu 

iken cezalarda birleşme ile birden fazla cezanın verilmesi durumunda kesilecek cezaların bir 

üst sınıra bağlı olmasını ifade etmektedir. İştirak müessesesi kabahati oluşturan fiilin birden 

fazla kişi ile işlenmesi halinde ortaya çıkmakta, tekerrür ise kabahatin işlenmesinde olan 

ısrara dayalı olarak cezada artırıma neden olmaktadır. Kabahate teşebbüs ise hem Kabahatler 

Kanunu hükmü hem de Vergi Usul Kanunu’nda teşebbüse dair bir hususa yer 

verilmediğinden uygulama dışı bırakılmaktadır. İşte bu çalışmada vergi kabahatlerine ilişkin 

açıklamalarda bulunulacak, birleşme, iştirak, tekerrür ve teşebbüs kavramları çerçevesinde 

vergi kabahatlerinin özel işleniş şekilleri değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi kabahatleri, Vergi Usul Kanunu, birleşme, iştirak. 

 

Abstract 

There are some special cases at the point of committing crimes in criminal law. Punishment of 

criminals in the presence of these situations is possible through the implementation of some 

private institutions. These institutions, which are applied in the criminal law, also find 

application in the tax criminal law, which is a sub-branch of the criminal law. When an illegal 

act is committed in the tax criminal law, tax crimes may occur as well as tax misdemeanors 
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specific to tax law. Thanks to tax misdemeanors, the administrative order regarding tax is 

maintained and various sanctions are imposed in order to maintain the administrative order 

and to protect the regulations. While providing the tax administrative order, there is a need for 

private institutions in tax misdemeanors as well as in tax crimes. For this reason, private 

institutions applied in tax crimes should be applied in tax misdemeanors. 

 

Special processing ways in tax misdemeanors are included in four concepts: merger, 

participation, repetition and attempt to commit. At the same time, the concepts of merger, 

participation, repetition and attempt to commit, which are tax criminal law institutions, have 

been arranged differently in terms of tax misdemeanors. The merger in tax misdemeanors is 

divided into merger in action and penalties. Combination of actions means that punishment is 

the case with the most severe misdemeanor, while the combination of punishments means that 

the punishments to be imposed in case of more than one punishment are subject to an upper 

limit. The affiliate institution occurs when the act that constitutes the fault is committed with 

more than one person, and the repetition causes an increase in the penalty based on the 

insistence in the processing of the fault. Attempting to commit a misdemeanor is excluded 

since there is no issue regarding the attempt in both the provisions of the Law of 

Misdemeanors and the Tax Procedure Law. In this study, explanations about tax 

misdemeanors will be made, and the special treatment methods of tax misdemeanors will be 

evaluated within the framework of the concepts of merger, participation, repetition and 

undertaking. 

Keywords: Tax misdemeanors, Tax Procedure Law, Merger, Participation. 
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Özet 

Covid-19 sürecinin tüketici davranışlarının üzerinde pek çok etkisi olduğu bilinmektedir. Bu 

çalışmada salgın gibi beklenmeyen ve ani gelişen afet süreçlerinde, tüketiciler tarafından 

ortaya konması muhtemel istifçilik ve yağmacılık davranışları açıklanacaktır.  

 

İstifçilik konusu yönetim biliminde girişimcinin istifçiliği ya da mamul istifçiliği olarak sınırlı 

sayıda ve aynı zamanda psikoloji biliminde ise davranış bozukluğu çerçevesinde akademik 

yazınlarda yer bulmaktadır. Tüketicinin istifçiliği kavramı ise ülkemiz pazarlama 

literatüründe yer bulmuş bir kavram değildir. Ürünlerin günlük tüketim için stoklanmasından 

fiyat avantajlarından yararlanabilmek için büyük miktarlarda satın alınmasına kadar pek çok 

istifçilik nedeni bulunabilmektedir. Ancak bilinen gerçek bu durumun kimi zaman geçici 

kıtlığa yol açabilmesidir. İstifçilik kavramı yabancı literatürde bilhassa son dönemde Covid-

19 sürecinde ortaya çıkan bir tüketici davranışıdır. Salgın sürecinde ülkemizde sağlık ve 

hijyen ürünlerinin tedarik ve satışında meydana gelen sıkıntıların önemli bir bölümü tüketici 

istifçiliğinin belirgin izlerini taşıyan tüketici davranışlarıdır.  Tüketici istifçiliği kavramına ek 

olarak aracıların ürünleri stoklayarak fiyatların artmış olduğu bir pazar durumunun ortaya 

çıkması çalışmanın kapsamı dışındadır. Ancak her halükarda beklenmeyen durumlar 

karşısında ortaya çıkan tüketici istifçiliği işletmelerin pazarlama kararlarını olumsuz 

etkilemektedir. 

 

Ürün yağmacılığı konusu ise pazarlama bilimi açısından tartışmaya açık oldukça hassas bir 

kavramdır. Konu ceza hukukunun bir çalışma alanı olmasına rağmen, tüketicinin bu 

davranışının haklı olduğunu iddia etmeden, söz konusu davranışa sürükleyen psikolojik 

faktörler, pazarlama biliminin bakış açısıyla açıklanmaya çalışılacaktır.  İstifçilik konusunda 

olduğu gibi tüketici yağmacılığı konusu da pazarlama alanında yer bulmuş bir kavram 

değildir. Söz konusu iki kavram ile ilgili olarak, Covid-19 süreci ve bilhassa bayram 

nedeniyle artan vaka sayısı amprik çalışma yapmayı engellemiş olup çalışma yazar görüşlerini 

ifade etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, İstifçilik, Stoklama, Tüketici Davranışları 

 

Absrtact 

It is known that the Covid 19 process has many effects on consumer behavior. In this study, 

possible hoarding and looting behaviors that are likely to be revealed by consumers in 

unexpected and sudden disaster processes such as epidemics will be explained. 

 

The subject of hoarding is included in academic literature in a very limited number of 

managerial science as an entrepreneur hoarding or product hoarding, and also in psychology 

within the framework of behavioral disorders. The concept of consumer hoarding is not a 

concept that has been included in the marketing literature of our country. There are many 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



reasons for hoarding, from stocking products for daily consumption to purchasing large 

quantities to benefit from price advantages. However, the known fact is that this situation can 

sometimes lead to temporary famine. The concept of hoarding is a consumer behavior that has 

emerged in the foreign literature, especially in the Covid-19 process. During the epidemic, a 

significant part of the problems that occur in the supply and sale of health and hygiene 

products in our country are consumer behaviors that bear the obvious traces of consumer 

hoarding. In addition to the concept of consumer hoarding, the emergence of a market 

situation where middlemen stocking products and prices have increased is outside the scope 

of the study. However, consumer hoarding, which occurs in the face of unexpected situations, 

negatively affects the marketing decisions of businesses. 

 

Product looting is a very sensitive concept open to discussion in terms of marketing science. 

Although the subject is a field of study of criminal law, without claiming that this behavior of 

the consumer is justified, the psychological factors that lead to the behavior in question will 

be explained from the point of view of marketing science. As with hoarding, consumer 

looting is not a concept that has found a place in marketing. Regarding the two concepts in 

question, the increasing number of cases due to the Covid-19 process and especially the eid 

has prevented empirical work, and the study expresses the authors' view. 

Keywords: Covid-19, Hoarding, Stockpiling, Consumer Behavior. 

 

GİRİŞ  

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün pandemi ilan ettiği ilk haftalardan itibaren tüketici 

davranışlarında çok ciddi değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu dönemde tüketicilerin daha önce 

hiç almadığı ürünleri satın aldığı, periyodik tükettikleri ürünlerden vazgeçtikleri ya da rutin 

oranların dışında satın alma gerçekleştirdikleri izlenmektedir. Ancak bu değişiklikleri 

incelerken tüketicilerin içinde bulundukları dönemi, psikolojik ya da fiziksel durumlarını da 

dikkate almak gereklidir. Pandemi sürecinin yarattığı kaygı, hemen hemen herkese günlük 

hayatta zorluk yaratmış olmakla birlikte bilhassa hijyen konusunda şüpheleri olan ve 

çevrelerini temiz tutmaya mecbur hisseden tüketicilerin hayatına ekstra zorluk yüklemiştir.  

Süreçle birlikte tüketicilerin bazılarında sağlıklarına yönelik kaygı, panik ve yalnızlıktan 

kaynaklanan psikolojik problemler meydana gelmiştir. Bilhassa bu insanlarda istifçiliğe neden 

olan davranışlar gelişirken, obsesif kompülsif bozukluğu olanların psikolojik durumları daha 

da olumsuz biçimde ivmelenmiştir (Banerjee, 2020:1). Dolayısıyla satın alma 

davranışlarındaki değişiklikleri değerlendirirken normal sınırlar içinde alışveriş tutumu 

gösterenlerin değişen davranışları ile bazı obsesif kompülsif bozuklukları olan tüketicilerin 

değişen satın alma davranışları noktasında bir ayrım yapmak yararlı olacaktır. Bu çalışmada 

bahsedilen nedenlerle normal sınırlar içerisinde alışveriş tutumu gösteren tüketiciler üzerinden 

konu ele alınacaktır. 

 

Akademik çalışmalar tüketici davranışlarındaki hızlı değişimi desteklemektedir. Örneğin 

Technomic araştırma firmasının verilerine göre, pandemi sürecinde tüketicilerin %52' si 

kalabalık ortamlardan kaçınırken %32' si evinden daha az ayrılmaktadır. First Insight’ ın 

verilerine göre, Y kuşağının %30' unun çevrimiçi alışveriş sıklığı artmıştır. Diğer yandan 

Adobe Analytics' e göre ise, tüketicilerin uzun ömürlü yiyecek ürünlerini satın alma ve 

stoklama olasılıkları daha yüksek seviyeye çıkmıştır. Bununla birlikte bu ürünlere olan satın 

alma talebi de yaklaşık olarak %69 artmıştır. Tüm bunlar, çoğu küresel pazar yerinin 

operasyonlarını ve çevrimiçi stratejilerini ciddi şekilde değiştirmek zorunda kaldığı anlamına 

gelmektedir (Insider, 2020).   
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Covid-19 dönemindeki bir diğer önemli değişim ise nakit para kullanımının azalmasıdır. 

Tüketicilerin teması arttırması nedeniyle nakit kullanımından çekinmesi ile birlikte birçok 

mağazanın da sadece kredi kartı kabul etmesi, finansal piyasalarda nakitten uzaklaşmaya 

neden olmuştur. Bu uzaklaşma da paniğe dayalı biçimde nakit paranın istiflendiğinin bir 

göstergesi olarak ele alınabilir (Bloomberg, 2020). Bu bağlamda satın alma davranışlarında 

oluşan genel değişimler incelendiğinde, salgının ilan edildiği ilk gün itibariyle tüketici 

davranışlarında neredeyse köklü bir değişim yaşandığı söylenebilir. Bu değişim ise bugüne 

kadar ağırlıklı olarak hukuk biliminin konusuna giren istifçilik (hoarding) kavramını 

pazarlama biliminin alanına sokmuştur. 

 

İSTİFÇİLİK (HOARDING) KAVRAMI 

Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre istiflemek düzgün bir biçimde üst üste yığmak, stok 

yapmak anlamlarına gelmektedir (www.sozluk.gov.tr). Psikoloji açısından istiflemek, 

gelecekte bir gün işe yarabileceği düşüncesiyle bazı ürünleri biriktirmeyle başlayan bir 

olaydır. Amerikan Psikiyatri Birliği (2013) tarafından yayımlanan Ruhsal Bozuklukların 

Tanısal El Kitabında istifleme/biriktirme davranışı ruhsal bir bozukluk olarak tanımlamıştır 

(Barnett, 2018:37).  

 

Ruhsal bir hastalık olarak istifleme bozukluğu başladığında değersiz ve işe yaramaz her şeyi 

biriktirmeye kadar devam eder (Bulut ve diğ., 2015:319). Daha ileri düzeyde psikolojik 

bozukluğu ifade eden kompülsif istifleme kavramı ise; insanlardaki aşırı, dürtüsel ve patolojik 

bir istifleme (Kaya, 2017:1) durumunu tanımlamak için kullanılır. Psikoloji literatürüne göre 

kompülsif istifleme, üç ana özelliğe sahiptir (Bratiotis ve diğ.,2011:3);  

1.Yararsız görünen çok sayıda nesnenin biriktirilmesi ve atılmaması,  

2.Yaşam alanlarında etkin kullanımını engelleyen yoğun tıkanma, 

3. İstifçilikten kaynaklanan önemli sıkıntı veya bozulma. 

Tanımlanan üç özellik açısından değerlendirildiğinde istifleyiciler, genellikle iyi 

organize edilmiş ve çoğu insan tarafından ilginç ve değerli olduğu düşünülen nesnelerin özel 

koleksiyonlarını kasıtlı olarak biriktiren ve sürdüren koleksiyonculardan farklı kişilerdir.  

 

İstifleyiciler, işlerine yarasın yaramasın rastgele birçok şeyi alırlar. İstifledikleri nesneler 

zamanla kontrol edilemez şekilde düzensiz hale gelir. Öyle ki gündelik yaşamlarını 

engelleyen ve çoğu zaman tehlikeli bir kaotik tıkanıklığa dönüşür.  Yaşam alanlarında 

meydana gelen kaos kişilerin aile ve yakın çevreleriyle ilişkileri üzerinde de olumsuz etkiler 

yaratır. 

 

İstifçilik genellikle gençlik yıllarında başlayan ve zamanla kötüleşen bir psikolojik durumdur. 

Araştırmalara göre erkekler kadınlardan daha fazla istifleme özelliği göstermekte ve bu 

rahatsızlık genellikle düşük gelir düzeylerinde görülmektedir (Bratiotis ve diğ.,2011:3). 

 

Bazı çalışmalarda istifleme yerine toplama (collecting) kavramı da kullanılmakta olup, 

patolojik istifçiliğin aksine toplama normal bir davranış (Melamed ve diğ., 2004:1) olarak 

kabul edilmektedir. 

 

Pazarlama bilimi açısından bakıldığında ise istifçilik kavramı olası kıtlık durumları, ürün ya 

da hizmete ulaşım zorluğu, artan ya da yükselen fiyat nedeniyle temininin güçleşeceğinin 

düşünülmesi durumlarının yanı sıra doğal afetler ya da küresel salgınlar gibi beklenmeyen 

durumlarda panikle tüketicilerin ürünleri stoklaması olarak tanımlanabilir Pandemi sürecinin 

getirdiği panikle birlikte dünyanın birçok yerinde tüketicilerin temizlik ürünleri ve uzun 

ömürlü gıdaları stokladığı görülmüştür. Bireysel tüketicilerin ötesinde işletmelerin ve hatta 
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ülkelerin maske ve eldiven gibi bulaşı önleyici etkisi olan ürünleri stokladığı izlenmiştir. 

Pazarlama bilimi açısından bu durum istifçilik kavramı altında ele alınmaktadır. İstifçiliği 

pazarlamanın altında işleyen çalışmalarda istifçilik iki farklı açıdan ele alınmıştır. 

 

Tüketici Satın Alma Davranışları Açısından İstifçilik 

Modern toplumlarda istifçilik kabul edilebilir bir davranış olarak görülmemektedir. İstifçiliğe 

en önemli neden olarak görülen kıtlık ise tek başına istiflemeyi açıklamak için yeterli değildir. 

Kıtlık durumları, bireyleri istiflemeye teşvik eden birçok psikolojik sinyalden yalnızca biridir. 

İstifçiler, ürünün perakende ortamlarda bulunabilirliğine ek olarak, tüketici deneyimleri ve 

beklentileri de dâhil olmak üzere fiyat, resmi ve gayri resmi iletişim gibi sinyallerden de 

etkilenmektedir. Biriktirme davranışının nedeni, davranışın istifleme olarak görülüp 

görülmemesini değiştirmektedir.  

 

Her toplama davranışı istifçilik olarak değerlendirilemez. İstifçilikten bahsedebilmek için 

stoklanan ürünün miktarının, tüketicinin aynı ürün için önceki dönemlerde stokladığı ürün 

miktarından fazla olması (Stiff ve  diğ., 1975:203) ve tüketim oranının aynı kalması (DeMaria 

ve dğ., 2016:384) gerekmektedir. Dolayısıyla istifleme derecesini hesaplayabilmek için 

mevcut envanterin önceki envantere oranlanması gerekmektedir. İstifçilik tüketicilerin sadece 

stoklama davranışlarıyla açıklanamaz. Aynı zamanda tüketicilerin beklenen tüketim 

oranlarının değişimi de gerekmektedir. İstifleme teorisine göre tüketici davranışlarını 

etkileyen ender durumlar ortaya çıktığında, örneğin içinde bulunduğumuz pandemi süreci 

gibi, tüketiciler çeşitli ürünler için hem stoklarını arttırmaya çalışırlar hem de stokların etkili 

kullanımı için tüketimlerini azaltmaya çalışırlar. Dolayısıyla istifçilik davranışı işletmeler ve 

markalar açısından  dağıtım, fiyatlama, reklam ve halkla ilişkiler kararlarını içeren pazarlama 

sonuçlarına yol açmaktadır (Stiff ve dğ., 1975:203).  

 

İstifçilik ve beklenen tüketim arasındaki ilişki, tüketicinin kıtlık süresine ilişkin 

beklentilerinden (DeMaria ve diğ, 2016:384; Stiff ve diğ., 1975:203) etkilenmektedir. Kıtlığın 

kısa süreli olacağına inanan tüketici, tüketimini ayarlamadan ürünleri istifleme eğilimi 

gösterirken, kıtlığı uzun vadeli olarak algılaması durumunda beklenen tüketiminde de 

düşüşler meydana gelecektir. Tüketici algısının dışında, arzda meydana gelen azalmalar 

istifleme davranışını arttırırken, talepte meydana gelen azalmalar istiflemeyi azaltacaktır. 

Ekonomistler ürünlerin fiyatı ve toplam arzı gibi değişkenleri istiflemeyi etkileyen sinyaller 

olarak değerlendirirken, sosyologlar kitle iletişim araçlarının mesajları, kişiler arası ilişkiler 

ve ürünün bulunabilirliği gibi olguları istifleme sinyalleri olarak değerlendirmektedir. Bu 

sinyallerin bazıları reklam, fiyat ve perakende bulunabilirliğidir (Stiff ve diğ., 1975:203). 

Ürünün anlık düşük fiyatı ve gelecekteki muhtemel yüksek fiyatı, ürünün gelecekte piyasada 

satılmayacak olması, tüketicinin kendi arzını garanti altına alması gibi ikincil koşullarda 

istifçiliğe neden olabilmektedir. 

 

İstifleme teorisine göre (Şekil 1) kıtlık, 

istiflemeye yol açan birkaç olası sinyalden 

yalnızca biridir. İstifçilik ve kıtlık arasındaki 

ilişki karmaşıktır. Birincisi, istifleme kıtlık 

olmadan var olabilir. Pandemi sürecinde 

kısıtlılıklar nedeniyle ürünlere kolay 

ulaşamayacağını düşünen tüketicilerin temizlik 

ürünlerini ve bebek bakım ürünlerini istiflemesi 

bu duruma örnektir. İkincisi, koşullu satışlardır. 

Belli bir ürünün koşullu satışı kıtlığa yol 

Şekil 1: İstifleme Teorisi (Stiff ve diğ.,1975:203). 
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açabilir. Yine pandemi sürecinde 

cerrahi maskelerin koşullu satışı 

maskelerin stoklanmasına neden 

olmuştur. Bununla birlikte koşullu 

durumlarda tüketiciler ihtiyacı 

olmayan ürünleri de 

alabilmektedirler (Stiff ve 

diğ.,1975:204). 

 

Kişilik Özellikleri Açısından 

İstifçilik  

Literatürde istifçilik, tüketici 

davranışları dışında bir de kişilik 

özellikleri açısından ele alınmıştır. 

DeMaria ve diğerleri (2016) 

tarafından yapılan bir çalışma ürün 

arzlarında yapılan kısıtlamalar 

nedeniyle daha fazla alışveriş 

yapan kişilerin istifçiliğe özgü 

kişilik özellikleri gösterdiğini ifade 

etmektedir.   

 

İstifçilik ve kişilik özellikleri ilişkisini inceleyen Nowak ve diğerleri (2020), bireylerin kişilik 

özelliklerinin ellerini düzenli yıkamak gibi adaptif davranışlarla ya da tuvalet kâğıdı, temizlik 

ürünü stoklamak gibi maladaptif davranışlarla ilişkili olduğunu ifade ederek, bireylerin 

istifçilik davranışlarını koronavirüs hakkındaki inançlarıyla ilişkilendirmişlerdir. Çalışmaya 

göre (Şekil 2) tüketicilerin tepkileri, kişilikleri ve virüs hakkındaki inançlarıyla ilişkilidir. 

Geliştirdikleri modelde psikopati, narsizim ve makyevalizmden oluşan karanlık üçlü kişilik ile 

otorite odaklı (agentik) ve toplumsal davranışlardan oluşan kollektif narsizim ilişkisini covid 

19 döneminde kişilerin sağlık inançları açısından ele almışlardır. Önleme ve istifleme 

davranışları üzerinde durulan çalışma da karanlık üçlü kişilik özellikleri taşıyan kişilerle 

kollektif narsizim özelliği taşıyan kişilerin davranışlarının farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Karanlık üçlü kişilik özelliği gösterenler yoğun olarak gıda, hijyen ürünleri ve koruyucu 

ürünleri istifleme davranışı gösterirken az da olsa el yıkama, sık kullanılan nesneleri 

temizleme ve evde kalma gibi önleme davranışıyla da ilgilenmektedirler. Ancak kollektif 

narsizim özelliği gösterenler doğrudan istifleme davranışı göstermektedir (Nowak ve diğ, 

2020:1-6). 

 

COVİD-19 DÖNEMİ İSTİFÇİLİK  

Yakın dünya tarihinde Ebola, SARS, MERS, domuz gribi ve dang humması gibi birçok salgın 

olmuştur. Bu salgınlar iki tür davranış üzerinde etkili olmuştur. Birincisi tüketici davranışları, 

ikincisi ise sağlık riskini azaltma davranışıdır.  Pandemi döneminde bu davranışların 

değişimini anlamak için yapılan araştırmalar, pandemiden kurtulmak için önemli olduğu 

düşünülen gıda, yüz maskesi, el dezenfektanı ve diğer ürünlerin satın alımında artış olduğunu 

göstermektedir. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 hastalarının bakımı sırasında tıbbi maskelerin 

kullanılmasını savunurken piyasadaki pratik engeller bu durumu tehdit eder hale gelmiştir. 

Bilhassa medikal maskelerin siviller tarafından istiflenmesi sağlık anlamında önemli 

problemlere neden olmuştur (Eynde, 2020:112). Panik güdümlü olarak gerçekleşen bu satın 

almaların kıtlık endişesi nedeniyle gerçekleştiği söylenebilir. 

Şekil 2: Covid 19 Döneminde Kişilk ve İstifçilik Davranışı İlişkisi 
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Sadece tıbbi malzemeler değil temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları ve gıdadan kuruyemişe 

diğer ürünleri biriktirmeye karar verenlerin ortaya çıkartmış olduğu etki kıtlıktır. Bu davranış 

türü kapitalist ekonomilerde bir etik ikilem fikri verebilir. Gelir eşitsizliği, adil ödeme, 

kaynakların adil dağıtımı gibi durumlar sosyal anlamda etik problemleri ortaya çıkartacaktır.  

 

Pandemi döneminde yeni medyalar, dünya genelinde koronavirüsün seyrini takip edebilmeye 

olanak sağlamıştır. İnsanlar sosyal medya aracılığıyla covid-19’un bulaşma yolları ve 

sonuçlarına dair sınırsız bilgiye maruz kalmıştır. Bu bilgi karmaşası kişileri kendi ve 

sevdiklerinin sağlık durumu hakkında kaygıya düşürmüş; takip etme ve gönüllü izolasyona 

girme niyeti olarak adlandırılan iki davranışı ortaya çıkartmıştır. Kendi kendini izole etme 

niyeti, alışılmadık satın alma işlemlerine neden olmuştur. Ancak panik satın alma süreci kısa 

sürmüştür. Bununla birlikte göstergeler, tüketiciler kendilerini izole ettiği sürece, olağandışı 

alımlar yapmaya devam edileceğini göstermektedir (Latoo ve diğ. 2020:10).   

 

Salgın döneminde yönetimler tarafından genel kısıtlamalar getirilse de salgının tahmini bitişi 

belirlenemediği için günlük yaşam yeni normallerle devam ettirilmektedir. Bu süreçte kişiler 

kendilerini ve dolayısıyla ailelerini koruyabilmek için koruyucu ürünlerin alımına 

yönelmişlerdir. İstifçilik fikri teoride insanlara mantıklı görünmektedir. Zira insanlar ne kadar 

çok stok yapabilirse, o kadar az dışarı çıkma ihtiyacı olacağını ve hayatta kalabilme 

ihtimalinin artacağını düşünmektedir. PsychTests Başkanı Dr. Jerabek bu durumu şöyle 

açıklamaktadır: “Biriktirme zihniyetinin temelinde neredeyse her zaman korku ve endişe 

vardır. İnsanlar kaynakları biriktirdiklerinde temkinli ve pratik davrandıklarını düşünürler, 

ancak tüm bunları biriktiren insanlar aslında bir eksiklik olabileceğini düşünüyorlar ki bu 

korku temelli bir eylemdir. Bu eylem, hem istifleyende hem de başkalarında daha fazla korku 

oluşmasına neden olur. Yaptığımız çalışmalar, istiflemenin kaygıyı ve stresi tamamen 

azaltmadığını, aksine istifçi olmayanların istifçilere göre biraz daha iyi bir zihin durumunda 

olduğunu göstermiştir” (Montreal, 2020).   

 

Bununla birlikte, istifleme sosyal ya da psikolojik bir hastalık olarak değerlendirilebilir. 

Ancak istifleme basit biçimde ürünlerin toplanması değildir. Burada halkın öfkesini 

körükleyen, adalet anlayışının ihlalidir. Olaya şu şekilde bakılabilir; örneğin toplumun bir 

üyesi, tuvalet kağıdının adil payından fazlasına sahip oluyorsa toplumun geri kalanı hızlı ve 

kararlı bir şekilde harekete geçmeye çalışacak, agresif bir tepki verebilecektir (Nutt ve 

Wright, 2020:14).  Yaşanan belirsizlik hali ve kaygı tüketicilerde panik satın alma 

davranışının artmasına neden olmuştur. Özellikle başlangıç döneminde tek kullanımlık havlu, 

peçete, kolonya, dezenfektan ve temizlik ürünleriyle uzun ömürlü gıda ürünlerinde 

yağmalamayı andırır şekilde satın almalar gerçekleştirilmiştir. 

 

Mağaza raflarında durmaksızın eksilen ürünlerde istifçilik konusunda bilgi vermektedir. 

Covid-19’ dan kaynaklanan korku nedeniyle tüketiciler aralıksız olarak ürün stoklamaya 

başladığı dönemde Kolombiya’nın en büyük perakendecilerinden biri olan London Drugs’ ın 

başkanı Clint Mahlman Mart ayında ilginç bir demeçte bulunarak; “Ben daha önce hiç böyle 

bir şey görmedim. Tuvalet kağıdı alımı anladığımız bir şey değil. İnsanların el dezenfektanı 

gibi ürünleri alması normal ancak tuvalet kağıdı….. Bu sadece istifçilik, sanırım……evcil 

hayvan malzemeleri ve çocuk bezi gibi şeylerinde yüksek oranlardaki satışı çok 

şaşırtıcı….”(Hanomansing, 2020) demiştir.  

 

Araştırmalar, maruz kalınan bilgi karmaşasının tek başına pandemi dönemi davranışlarının 

gelişmesinde önemli olduğunu kanıtlamıştır. Salgın konusunda yeterli bilgiye sahip kişiler, bu 

bilgileri çoğunlukla sağlık profesyonellerinden aldığını ifade ederken, bilgilerini 
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aile/arkadaşlar ve haber tabanlı web siteleri aracılığıyla toplayanlara göre daha sık önleyici 

davranış sergilemiştir (Jovancevic ve Milicevic, 2020:1).  

 

Tüketici istifçiliğinin yanı sıra bir de satıcı istifçiliğinin de ortaya çıktığı salgın döneminde 

istifçilerin cezalandırılmasına yönelik halkın tepkileri de ortaya çıkmıştır. 

 

Dünyada Covid-19 Döneminde İstifçilik Davranışı ve Ülkelerin İstifçiliğe Karşı 

Uygulama Örnekleri (Basından Örnekler) 

Pakistan parlamentosunda ticari malların istiflenmesini ortadan kaldırmakla ilgili bir 

kararname çıkartmıştır (Business Recorder, 2020). Bu kararnamenin hükümlerinin hem nihai 

tüketiciler hem de işletmeler için geçerli olacağı açıklanmıştır (Frontier Star, 2020). İstifçilik 

nedeniyle ortaya çıkarılan bu kararname tüccarlar arasında tartışmalara sebep olmuş, tedarik 

ve günlük ihtiyaçlar için ellerinde stok bulunduran tüccarlar istifçi olarak algılanmışlardır 

(Nation-Pakistan, 2020). Kararnameye göre buğday, şeker, un, yağ, dezenfektan, maske ve 

temel ürünleri ticari biçimde istiflenmenin cezası 3 yıllık hapis cezası ve tüm mallara el 

konulmasıdır (Reporter, 2020). 

 

Hindistan Hükümeti, pandemi sürecinde sıkılıkla kullanılan covid-19 test kitleri ve oksijen 

tüplerinin laboratuvarlarda istiflendiğini fark etmiştir.  İstifçiliğin önüne geçmek için sabit 

fiyat uygulamasına yönelik önlemler almış ve malzemelerin laboratuvarlarda bulunma 

oranlarını düzenlemiştir. Böylece sağlık uygulayıcıları karşısında zayıf durumda olan 

tüketicilerin istifçilik nedeniyle yaşayabilecekleri bir takım sıkıntıların önüne geçmiş oldular. 

(Balochistan Times, 2020). 

 

Venezuella Hükümeti de tüketicilerin temel malları istiflemelerini önlemek için belli 

ürünlerin satışına sınırlamalar getirmiştir. Ayrıca Sugod Bakkal Ekibi olarak adlandırılan bir 

ekip oluşturarak marketlerde günlük izlemeler yapmaktadırlar (Arcadio, 2020). 

 

Benzer biçimde Filipinler’ de de ticari istifçiler için birçok operasyon düzenlenmiş ve 

istifçiliğe engel olabilmek için temel malların fiyatları sabitlenmiştir (Esguerra, 2020). Bu 

arada işletmelerde çeşitli kontroller yapılmış ve ticari istifçilik suçunu işleyen kişiler 

tutuklanmıştır (Esguerra, 2020a). Covid-19 için aşı çalışmaları sürerken çeşitli mecralarda 

bazı ilaçların koronavirüse iyi geldiği yönündeki söylentiler insanları birtakım ilaçları 

stoklamaya yönlendirmiştir. Bu durum karşısında yönetim tarafından halka bu ilaçların 

biriktirilmemesi için çağrıda bulunularak, kendi kendilerine ilaç kullanmamaları 

hatırlatılmıştır (Pulta, 2020). Ayrıca doğrudan Devlet Başkanı Manola tarafından, fiyatları 

arttıran ve kıtlığa neden olan tüketicilerin zengin üst sınıf olduğu halka açıklanmıştır 

(Arcadio, 2020). 

 

Avustralya’ da ise pandemi başlangıcında mağaza raflarında ürünler azalmaya başladıkça 

yönetim tarafından ürün alımına sınırlamalar getirilmiştir. Avustralya’ da gıda ürünlerinin 

yanı sıra içkilerde, ev/ofis ürünlerinde ve hırdavat sektöründe satış patlamaları meydana 

gelmiş, tuvalet kâğıdı, pirinç, makarna ve un gibi ürünlerde satışlar %50 artmıştır. Salgının 

Avustralyalı çalışanlar açısından olumlu yanı artan talepleri karşılayabilmek için binlerce 

işgücünün işe alınması olmuştur. Ancak Nisan ayı verileri satışların düştüğünü göstermektedir 

(ABC Premium, 04.22.2020). 

Nijerya’da gıda maddeleri halka dağıtılmayıp depolarda bekletilmiştir. Bu durum halk 

arasında tepkilere neden olmuştur (Nation-Nigeria, 2020). Ancak buradaki istifçilik tüketici 

ya da işletmeler düzeyinde değil hükümet meselesi olarak görünmektedir. 
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Yunanistan da bir çiftin yüzlerce şişe el dezenfektanı istiflediği ve bunları piyasa fiyatının 11 

katına sattığı ortaya çıkmıştır. Çift hakkında dava açılmıştır (Athens News, 2020).  

 

Hollanda da ise Çin’ de meydana gelen salgının, pandemiye dönüşmesinin sağlıklı gıda 

ürünlerine olan talebi arttıracağını öngören Holland & Barrett firmasının gerekli ürünleri 

istiflediği (Chambers, 2020) anlaşılmıştır. Ancak buradaki istifleme krizi önceden gören bir 

firmanın krizle başa çıkmak için kullandığı pro-aktif bir stratejisi olarak değerlendirilmelidir. 

 

Benzer şekilde Barbados Hükümeti mağazalarda aşırı harcama yapılmasını ve ürünlerin 

istiflenmesini engellemek için tüketicilere çağrıda bulunurken (CANA News, 2020)  Nepal 

Hükümeti de ürünleri piyasadan toplayıp yüksek fiyata satanlara savaş açarak tüketicilere 

uyarılarda bulunmuştur (Pakistan Today, 2020). 

 

Amerika’da ise özellikle covid-19 nedeniyle depresyon, paranoya gibi durumların psikolojik 

etkilerini azaltmaya yönelik ilaçların istiflenmesi ve aşırı kullanımının sağlık problemlerine 

neden olacağı açıklanmıştır. Bu sebeple tüketicilerin kendi kendilerini tedavi etmek için ilaç 

istiflenmesini engelleyecek tedbirler alınmıştır (White River Junction, VT, 2020). Bu arada 

Başkan Donald Trump, maske ve vantilatör gibi malzemelerdeki eksikliklerin üstesinden 

gelebilmek amacıyla istifçilik yapanların cezalandırılabilmesi için 1950 sayılı Savunma 

Üretim Yasasına başvurmuştur (The Associated Press, 2020). Tarım Bakanı R. Redding, 

panik satın alma nedeniyle ihtiyacı olan insanlara gıda maddesi yetiştiremeyebilecekleri 

konusunda uyarılarda bulunurken (Pittsburgh Post-Gazette (PA), 03.29.2020), Mart 

döneminde aşırı istifleme nedeniyle tuvalet kâğıdı ve ıslak mendil kullanımının atık su arıtma 

tesislerinin tıkanmasına yol açabileceği konusunda yetkililer uyarılmıştır (Charleston Gazette, 

2020). 

 

Salgın ile birlikte oluşan bilgi kirliliğinin neden olduğu panik ve endişe, hemen hemen her 

ülkede tüketicileri ürünleri stoklamaya neredeyse teşvik etmiştir. Bu süreç içinde süt ve peynir 

gibi dayanıksız ürünlerin stoklanmasının bir anlam ifade etmediğini düşünen tüketiciler uzun 

süreli dayanıma sahip ürünlere yönelmiştir. Ancak bu arada tüketicilerin neden tuvalet 

kâğıtlarını istifledikleri konusu hala anlaşılamamıştır. Tedarik firmaları Amerika’da tuvalet 

kâğıdı sıkıntısı olmadığına dair açıklamalarda bulunsalar bile mağaza raflarında tuvalet kâğıdı 

rulosu bulunamaz olmuştur. Anlaşılan o ki konu yine bilgi kirliliğine dayanmaktadır. İnternet 

ortamında bir kişinin tuvalet kâğıdı bulunamaz ise yıkanabilir bezlerin kullanımını tavsiyesi 

insanlar arasında büyük bir şok ile karşılanmıştır. Benzer durum nedeniyle ülkemizde de 

birçok kişinin panik satın almanın diğer insanlar için ne kadar ümitsiz durumlar 

yaratabileceğine yönelik uyarılar yapılmıştır. 

 

PAZARLAMA DİNAMİKLERİ AÇISINDAN İSTİFÇİLİK VE İŞLETME 

STRATEJİLERİ 

Pazarlama Dinamikleri Açısından İstifçilik 

Salgın hastalıklar gibi belirsiz zamanlar, tüketicilerde beklenmedik davranışlara neden olur ve 

tüketiciler genellikle panik satın almaya veya istiflemeye başvurabilirler. Bu nedenle pazar 

yerlerinin panik satın almayı caydırmak ve sorumlu alışveriş davranışlarını teşvik etmek için 

proaktif adımlar atması gerekmektedir. Bu durum tüketicilere ürünlerin paylaştırılmasından 

daha fazlasını sağlar ve aynı zamanda tüketicilerin markayı nasıl gördüğünü de etkiler. 

(Insider, 2020).  

 

Stiff ve diğerlerine (1975) göre, istiflemeyi caydırmak ya da işletme karına etkilerini azaltmak 

için işletmeler 3 temel strateji geliştirebilir: 

        2. Uluslararası          30 AĞUSTOS  BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 28-30 Ağustos 2020 ANKARA 

www.zaferkongresi.org



 

Dağıtım stratejileri: İşletmenin, belli bir bölgede istiflemenin meydana gelip 

gelmediğini anlama konusunda bilgi elde edinebileceği ilk yer perakendecilerdir. Bu tür bir 

problemin tespiti anında işletme stok dışı kalmaları önleyecek tedbirler almalıdır. İşletmenin 

gerekli tedbirleri almaması halinde istifçilik artacaktır. Pazarlama yönetiminin müşteri 

sadakatinde değişikliğin olabileceği ürün ve markaların farkında olmaları gerekir. Dolayısı ile 

envanter politikası bu öğelerin kontrolüne vurgu yapmalıdır. Dağıtım stratejilerinin başarısı, 

istiflemeyi zamanında tahmin etme yeteneğine dayanmaktadır.   

Fiyat stratejileri: İstifçilik fiyatları düşürmek için bir gerekçe oluşturmaz, ancak 

fiyatların ne zaman artırılması gerektiği de net değildir. Genel olarak fiyat artışlarının talebi 

azaltacağı varsayılır. Fiyatta bir artış, tüketiciler tarafından gelecekteki kıtlıkların ve 

gelecekteki daha yüksek fiyatların bir işareti olarak yorumlanabilir. Bu nedenle fiyat artışları 

talebi artırabilir. Bir şirketin, istifleme sırasında fiyatları yükselterek kısa vadeli karını 

artırması da muhtemeldir, İşletme için en uygun strateji, rakibin fiyat artışlarını biraz daha 

yüksek artışlarla karşılamak olabilir.  

Reklam ve halkla ilişkiler stratejileri. Reklam ile kamuoyuna gerçek durum hakkında 

tavsiyelerde bulunulabilir. Reklam stratejisi dikkatle kullanılmalıdır. Aksi halde tüketiciler 

üzerinde ters etki yaratacak ve en kötü ihtimalle ortaya çıkacak kıtlıkların bir işareti olarak 

algılanabilecek ve en iyi ihtimalle ürüne ek ilgi uyandırabilecektir.  

 

İstifçilik Davranışına Karşılık İşletme Stratejileri 

Covıd-19 virüsünün bir salgına dönüştüğü Mart 2020' de tüm dünyada tuvalet kâğıdı ve 

yiyecek istifleme gibi alışılmadık perakende tüketici davranışları meydana gelmiştir. Bu 

davranışın nedeni yalnızca Covıd-19' un yaklaşan sağlık tehdidi ve olası karantinaya alınma 

riski değildir. Pandemi ilanıyla birlikte ülkeler sınırlarını kapatmıştır ve küresel olarak tedarik 

zinciri kopmuştur. Bununla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle fabrikaların üretimi 

durdurma olasılığı da bu davranışları tetiklemiştir. Perakende ve tüketici hizmetleri bu 

olağandışı durumdan çeşitli şekillerde zarar görmüştür. Yaşanan ilk panikle birlikte bazı 

tüketim ürünlerinde raflar işletmelerin tüm önlemlerine rağmen boşalırken, diğerleri için talep 

azalmıştır.  

 

Tüketici davranışındaki değişiklikler sadece marketleri, mağazaları, kafeteryaları ya da 

restoranları etkilememiştir. Aynı zamanda tedarikçileri de etkilemiştir. Perakende ve tüketici 

hizmetlerinde rapor edilen olağandışı davranışa neden olan temel süreçleri ve nedenleri 

anlamak en az üç sebepten dolayı önemlidir (Latoo ve diğ. 2020:1);  

 

1- Gelecekte benzer durumlara daha iyi tepki verebilmek;  

2- Durumdan olumsuz etkilenen perakendecilerin devam eden Covıd-19 pandemisiyle 

başa çıkmasına yardımcı olmak;  

3- Covıd-19 salgını durdurulduğunda ortaya çıkması beklenen tüketici ve perakende 

hizmetlerinin yeni statükosuna optimal bir geçiş için bilgi sağlamak. 

 

Tüketicilerin panik alışverişleri çoğu işletme için her şeyden önce imaj kayıplarına neden 

olmaktadır. Zira bu dönemde planlı bir satış gerçekleştiremeyen işletmelerin müşterilerini 

kaybetmesi ya da onları ürün ya da hizmetsiz bırakmaları her an olası görünmektedir. Dönem 

içinde yapılacak grup satışlar, diğer tüketicilerin tekrarlanan alışverişlerini imkânsız hale 

getirebilecektir. Tüketicilerin panik alışverişlerine karşın işletmeler daha sorunsuz ve güvenli 

bir alışveriş ortamı yaratabilmek için satışları uygun zaman aralıklarına bölebilirler. Böylece 

panik satın alma ve aşırı stoklama önlenebilir.  Bir diğer seçenek ise işletmelerin, satın alma 

başına ürün miktarını sınırlamasıdır. Böylece tüketicilere mümkün olduğunca eşit satın alma 
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imkânı sağlanabilir. Beklenmeyen durumlarda varlıklı insanların krizi kendi lehlerine 

çevirebilecek ya da en az zararla kurtulabilecekleri yeterli maddi imkânları bulunmaktadır. 

Çoğu zaman bu durum diğer insanlar arasında sosyal adaletsizliğe sebep olmaktadır. Ürün 

satışlarının herkes için sınırlandırılması bu durumun bir çözümü olarak sunulabilir. 

 

Amerika’da CMO tarafından 2020 yılında Covid-19 pandemisi ile ilgili olarak pazarlama 

liderleri arasında yapılan bir anket, Covid-19 salgını sırasında geliştirilen stratejilerin aslında 

uzun dönemde işletmeler için önemli fırsatlar sunacağına işaret etmektedir. Bunlar (AMA, 

2020);  

- Müşteriler ile güvene dayalı ilişkiler geliştirmek;  

- Empati kurmak; 

- Dijital pazarlamaya önem vermek;  

- Sosyal medyaya önem vermek;  

- Daha az çalışanla daha fazlasını yapmak;  

- Pivot dersi; 

- Güncel bilgi elde etmek.  

 

SONUÇ  

 

2019 yılının sonunda adını duyuran koronavirüs salgını 2020 yılının başından itibaren 

dünyayı etkisi altına almıştır. Virüsün yayılma hızı ve öldürücülüğü insanları kalabalıktan 

kaçınma, evden çıkmama gibi davranışlara yönlendirmiştir. Bu davranışlar sonucunda online 

alışverişe nispeten daha uzak olan Y kuşağı tüketicilerin online alışveriş oranı artmış, fiziki 

pazarlarda nakit para kullanımı azalmış kredi kartı kullanımı yoğunlaşmıştır. Süreçle birlikte 

gelişen bir diğer olgu ise, yakın zamana kadar bir hastalık olarak algılanan ve psikoloji bilimi 

tarafından incelenen istifleme davranışının pandemi ile birlikte daha fazla insan tarafından 

gerçekleştirilmesi ve tüketici davranışında değişim meydana getiren bir tutum olarak 

pazarlama bilimi altında incelenmeye başlaması olmuştur.  

 

İstifleme davranışı normalde insanlar tarafından hoş görülmeyen bir davranıştır. Ancak salgın, 

afet ve kıtlık gibi durumlarda yaşanan korku ve panik tüketici davranışlarını doğrudan 

etkilemektedir. Covid-19 pandemisi ile birlikte birçok insan panik halde istifleme 

davranışında bulunmuştur. Elbette ki her toplama davranışı istifçilik olarak ele alınamaz. 

Ancak dünya genelinde birçok ülkede özellikle maske, eldiven, uzun ömürlü gıdalar, temizlik 

ürünleri ve tuvalet kâğıdı ürünlerinin stoklandığı ortaya çıkmıştır. Bu istifleme davranışının 

sebebinin ise korkuya bağlı panik olduğu anlaşılmıştır.  İstifçilik sadece perakende tüketici 

düzeyinde kalmamış, tedarikçiler ve ülkeler nezdinde de gerçekleştirildiği görülmüştür.  

 

Yapılan araştırmalar ilk panik satın alma davranışının azaldığını göstermekle birlikte 

pandeminin ne zaman sonlanacağı ya da hayatın normale döneceği bilinmemektedir. 

Dolayısıyla sosyal medyanın yarattığı bilgi kirliliği panik satın alma davranışının yeniden 

nüksetmesine sebep olabilir. Bu nedenlerle istifçilik, işletmeler açısından takibi dikkatli ve 

zorunlu bir konudur. İhtimaller dâhilinde önlem al(a)mayan işletmeler için imaj ve müşteri 

kaybı kaçınılmaz görünmektedir. İstifçiliğin yarattığı olumsuz etkilere maruz kalmamak için 
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işletmeler dağıtım, fiyat, reklam ve halkla ilişkiler stratejilerini yeniden gözden geçirmeli ve 

pro-aktif hale getirmelidir. Bu amaçla salgın döneminde ürün satışının periyotlara ayrılması 

ya da sınırlamalar getirilmesi gibi pek çok stratejik uygulama geliştirilebilir. Pandemi 

döneminde amaç sınırlı da olsa mutlaka ürün sunabilmek olmalıyken, pandemi sonrasında ise 

aynı duruma maruz kalmamak amaçlanmalıdır. Gerek pandemi döneminde gerekse 

sonrasında yaşanabilecek benzer durumlarda etkili önlemlerin alınamaması istifçilik ve hatta 

yağmalama gibi ciddi problemler doğurabilmektedir. 

 

Ayrıca istifçilik davranışı sadece pazarlama dinamiklerini değil toplumsal adalet algısını da 

etkilediği için yeniden yaşanabilecek bir panik satın alma döneminde başarılı olmak isteyen 

işletmelerin tüketicileriyle empati kurabilmeleri, güvene dayalı ilişkiler geliştirmeleri 

gerekmektedir. Günümüzün parlayan alanı dijital medyaya adapte olmak, sosyal medyayı 

tüketici ilişkilerinde aktif kullanabilmek, bilgiye hızlı ulaşabilmek işletmeleri bu dönemde 

başarılı kılacaktır. 
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Özet 

Sağlık bilimleriyle ilgilenen bilim insanları tarafından ifade edildiği üzere, ortalama olarak 

her yüz yılda bir meydana gelen bir pandemiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Covid-19 adı 

verilen bu salgın sosyal hayat üzerinde olduğu kadar ekonomik yaşam üzerinde de ciddi 

etkilere neden olmuştur. Süreç içinde hem tüketici davranışlarında değişiklikler meydana 

gelmiş hem de bu değişikliklere adapte olmak isteyen işletmelerin stratejilerinde değişiklikler 

gözlemlenmiştir. Covid-19 ile ilgili akademik literatür birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde 

de önce sağlık alanında yazılmaya başlamıştır. Akabinde ekonomi ve sosyal hayat üzerindeki 

etkileri ortaya çıktıkça sosyal bilimlerin farklı alanlarında da araştırmalar yapılmaya 

başlamıştır. Bununla birlikte, Covid-19 sürecinde dünya genelinde fiziki pazarların etkisinin 

azalmaya başladığı, pazarlamanın e-ticaret ve s-ticaret platformları üzerinde etkisinin arttığı 

görülmektedir. Akademik literatür ise bu tür platformlara işletmelerin nasıl hazırlandığı 

konusuna yönelmektedir.  

 

Pre-covid ve post-covid dönem aralığında, tüketici davranışlarına bağlı olarak piyasaların yeni 

biçimleri de ortaya çıktıkça, işletmeler de markalama stratejilerini değiştirmek zorunda 

kalacak ya da yeni koşullara uygun yeni marka değerleri yaratacaktır. Bu çerçevede 

çalışmamız son dönemlerde sosyal bilimler alanında Covid-19‟un etkilerine yönelik olarak 

yapılan çalışmalara farklı bir boyut katabilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmamız pre-covid 

olarak adlandırılan başlangıç döneminden ikinci dalga olarak adlandırılan post-covidin 

muhtemel dönem etkilerine kadar olan süreci içermektedir. Söz konusu iki dönem arasındaki 

tüketici davranışlarından yola çıkarak işletmelerin marka stratejilerine bir öneride bulunmak 

çalışmamızın asıl amacını oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak çalışmamızda fiziki 

pazarların yanı sıra e-ticaret ve ülkemizde kavramsal olarak çok yerleşmemiş olan s-ticaret 

gibi platformlar üzerindeki veriler değerlendirilerek, ürün ve hizmetlerin sunumlarına yönelik 

stratejiler ve markalama konusu sanal rekabet açısından incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Post-Covid, Tüketici Davranışları, E-Ticaret, S-Ticaret, Marka 

Stratejileri 

 

Abstract 

We are faced with a pandemic that is said to occur on average every hundred years by medical 

scientists. This pandemic called Covid-19 has had serious effects on economic life as well as 

on social life. During the process, both changes in consumer behavior have occurred and 

changes have been observed in the strategies of businesses that want to adapt to these 

changes. The academic literature on Covid-19 started to be written in the health sector in our 

country, as in many countries, and then, as its effects on the economy and social life emerged, 
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research in different areas of social sciences began. However, in the process of Covid-19, it is 

seen that the impact of physical markets around the world has started to decrease and the 

impact of marketing on e-commerce and s-commerce platforms has increased. Also, academic 

literature focuses on how businesses are prepared for such platforms. 

 

In the pre-covid and post-covid period, as new forms of markets emerge depending on 

consumer behavior, businesses will have to change their branding strategies or create new 

brand values suitable for new conditions. In this context, our study has been carried out in 

order to add a different dimension to the studies conducted on the effects of Covid-19 in the 

field of social sciences. Our study includes the process from the initial period called pre-covid 

to the possible period effects of post-covid called second wave. The main purpose of our 

study is to make a suggestion to the brand strategies of the enterprises based on the consumer 

behaviors between the two periods. For this purpose, by evaluating the data on platforms such 

as e-commerce and s-commerce, which is not conceptually well established in our country, as 

well as the market, strategies and branding of virtual competition on the presentation of 

products and services,  strategies for the presentation of products and services and branding 

are examined in terms of virtual competition. 

Keywords: Post-Covid, Consumer Behaviour, E-Commerce, S-Commerce, Brand Strategies 

 

GİRİŞ  

 

Bilgi ve iletişim alanlarında yaşanan hızlı gelişmeler hem çalışma hayatında hem de 

toplumsal yaşantıda önemli değişiklikler yaşanmasına sebep olmuştur. Özellikle XX. yüzyılın 

ikinci yarısında yaşanan bilgi devriminin ardından iş yapma şekilleri değişmiş, iş ortamları 

mekândan bağımsız hale gelmiştir. Ancak tüketicilerin bu sürece adaptasyonu işletmeler 

kadar hızlı olmamıştır.  

 

Dünya 01 Aralık 2019 tarihinde Çin‟in Wuhan kentinde ortaya çıkan salgın ile karşılaşana 

kadar genel olarak tüketici davranışları, kendinden önceki dönemlerle benzerlik göstermeye 

devam etmekteydi. Wuhan‟da yaşanan salgının birçok farklı ülkede de görülmesi ve öldürücü 

özelliğinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine DSÖ tarafından 11 Mart 2020 tarihinde 

küresel salgın (pandemi) ilan edilmiştir. Pandemi süreciyle birlikte Asya‟dan Avrupa‟ya kadar 

birçok ülkede karantina süreçleri ve kısmi sokağa çıkma yasakları ilan edilmiş, bu nedenle iş 

dünyasının bilinen klasik çalışma biçiminde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Ancak iş 

dünyası, bilhassa da ülkemiz işletmeleri değişime oldukça hızlı uyum sağlamışlardır.  

 

Post-covid olarak da adlandırılan bu dönemde müşteriler ile birebir ilişkiyi gerektiren iş 

yerlerinin ve üretim işletmelerinin haricinde hemen her alanda çalışma biçimi fiziki 

alanlardan, ev ofislere ve çevrimiçi ortamlara (sanal ofislere) doğru değişmiştir. İş ortamında 

yaşanan değişiklikler sonucunda, bireylerin sanal çalışma düzenine alışık olmamaları 

nedeniyle iş ve aile hayatları neredeyse birbirine karışmış bir duruma gelmiştir. Haliyle bu 

durum tüketicilerin hem günlük yaşayış tarzlarında hem de alışveriş biçimlerinde değişimlere 

neden olmuştur. Pandemi dönemi başlangıcında sanal hayata uyum sağlamakta zorlanan 

tüketiciler için, bugün e-ticaret ve s-ticaret nedeyse günlük yaşamın vazgeçilmez unsurları 

haline gelmiştir.  

 

Yaşanan süreçte tüketici davranışlarındaki hızlı değişim ve e-ticarete adaptasyon, işletmeleri 

tüketicilerine sanal ortamdan hizmet verebilmek üzere web altyapılarında değişiklik yapmaya 

yönlendirmiştir. Tüketici davranışları sonrasında yoğunlaşan çok kanallı pazarlama 
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faaliyetlerinin, pandemi sürecinin pazarlama bilimi açısından en önemli gelişmesi olduğu 

söylenebilir.  

 

1. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 

Pre-covid ve post-covid dönemlerindeki tüketici davranışlarındaki değişiklikleri anlayabilmek 

için önce tüketim davranışlarına neden olan bağlamları anlayabilmek gereklidir. Temelde 

tüketici davranışlarını belirleyen dört ana bağlam bulunmaktadır. Bunlar (Sheth, 2020:280); 

a) Yaşam Olayları: Evlenmek, çocuk sahibi olmak, emekli olmak, statü değişimi, 

ikamet edilen kenti değiştirmek gibi bireylerin sosyal ve ekonomik hayatını etkileyen 

değişiklikleri içerir.  

b) Teknoloji: Üçüncü sanayi devrimi olarak da adlandırılan bilgi devriminin ardından 

bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişim ve yenilikler insanların alışkanlıklarını 

yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Bilhassa son dönemlerdeki akıllı telefonların 

insanların vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, internete kolay ve ucuz erişimin 

sağlanması ve e-ticaret uygulamalarının artan kullanımı, bireylerin tüm 

alışkanlıklarında değişimine neden olmuştur.  

c) Kamusal Alanlarla İlgili Kurallar ve Düzenlemeler ile Sağlıksız Ürünlerin 

Tüketimi: toplum ve çevre sağlığına verilen önemin artmasıyla birlikte merkezi ya da 

yerel yönetimler tarafından getirilen kapalı alanlarda sigara içme yasağı, alkol 

ürünlerinin tüketimine getirilen kullanım sınırlılıkları, ürünlerin ambalajlarında 

içeriğinin detaylandırılması zorunluluğu ile toplumsal güvenliğe yönelik olarak 

uygulanan ateşli silahların ruhsata bağlanması gibi yaptırımı olan kural uygulamaları  

tüketimi düzenleyen legal yapıları içermektedir. Kurallara uyma zorunluluğu 

tüketicileri davranışlarında değişiklikler yapmaya yönlendirmektedir. 

d) Ender Durumlar: Yaşadığımız Covid-19 salgını gibi küresel pandemiler, depremler 

ve kasırgalar gibi geçici doğal afetleri içermektedir. Benzer biçimde, çatışmalar, iç 

savaşlar ve terör, ekonomik buhran gibi durumların tamamı tüketim ve üretim 

biçimlerini önemli ölçüde etkilemektedir.  

 

2. COVİD-19’UN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ 

Covid-19 öncesi dönemi, sosyal hayatı ve ekonomik yaşantıyı etkileyen çeşitli faktörler 

çerçevesinde mevcut dönemle ilişkilendirerek aşağıdaki gibi en kısa biçimiyle özetlenmiştir.  

 

2.1. Yeme Alışkanlıkları  

ABD‟de yapılan bir araştırma, salgın öncesinde özellikle 50 yaş üstü insanların önemli bir 

bölümünün evde yemek yapmadığını göstermektedir. Bununla birlikte uygulanmış ulusal bir 

ankete göre insanların %95‟i marketlerden hazır gıda siparişi vermektedir. Covid-19 

virüsünün hangi yüzeylerden bulaştığına dair bilgi eksikliği bireyleri evde yemek yapmaya 

yönlendirmiştir. Bu durum Michigan Üniversitesi‟ne (2020) göre bireylerin aşçılık 

becerilerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. İspanya‟da yapılan bir araştırma ise insanların 

post-covid döneminde daha fazla enerji veren yiyecekler aldığını ancak besin kalitesinin daha 

düşük düzeyde kaldığını ifade etmektedir. Salgın döneminde bireyler kısıtlamaların yarattığı 

can sıkıntısı ve stres nedeniyle rahat yemek arzularını bastırmamış ve enerji alımını arttıran 

yiyeceklere yönelmişlerdir (Bayer ve diğ., 2020:1-2). MAPA‟ nın araştırma verileri de 

yiyecek tüketimin önemli ölçüde arttığını, bozulmayan yiyeceklerin stoklandığını, insanların 

kendilerini rahatlatan yiyecek ve içeceklere yöneliminin (alkollü içecek ve atıştırmalıklar) 

çoğaldığını göstermektedir (Aldo ve diğ., 2020:1-2). Covid-19 sürecinin bireylerin beslenme 

alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdiği söylenebilir. Bu dönemde gıda erişimi, gıda 

güvenliği, gıda kaybı ve israfı açısından önemli değişimler de meydana gelmiştir. 
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2.2. Çevre ve İnsan Sağlığı 

Süreç ile birlikte hemen hemen her ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Görülen 

vakalar üzerine toplu halde çalışılan fabrikalar karantinaya alınmış ve faaliyetleri geçici süreli 

durdurulmuştur. Ev ofis çalışmaları nedeniyle trafiğe çıkan araç sayısı azalmış, doğaya 

salınan emisyon gazı ciddi oranlarda azalmıştır. Araştırmacılar covid-19 döneminde, önceki 

dönemlere kıyasla önemli ölçüde nitrojen dioksit de dahil olmak üzere bazı hava kirliliği 

türlerinde küresel bir düşüş gözlemlemiştir. NASA‟nın araştırmaları covid-19 nedeniyle 

meydana gelen kısıtlamalar sonucunda hava kirliliğinin 2019 dönemine göre %10-30 arasında 

daha düşük düzeylerde seyrettiğini ortaya koymuştur (Smith, 2020). Benzer sonuçlara Avrupa 

Çevre Ajansı da ulaşmış olup İtalya ve İspanya‟da %47-55 aralığında CO2 düşüşü tespit 

etmişlerdir (Berman ve Ebisu, 2020:2). Dolayısıyla çevre faktörü ele alındığında şuan için 

elde edilen veriler ışığında salgın döneminin çevre üzerinde olumlu etkilere neden olduğu 

söylenebilir. Ancak bu olumlu gelişmenin yanı sıra Zoran (2020) yeni koronavirüsün 

konuşma veya nefes yoluyla havada aerosol haline  gelmesinin, insan bedeninde varolan 

immün tanıma reseptörlerinin zarar görmesine sebep olabileceğini ve insan bağışıklık 

sistemine dolayısıyla sağlığına farklı şekilde zarar verebileceğini ifade etmektedir. bir diğer 

açıdan bakıldığında ise, sağlık kurumlarının özellikle ameliyathanelerin ve yoğun bakım 

servislerinin ısıtma, havalandırma, iklimlendirme gereksinimleri ve daha yoğun kullanılan 

anestezik gazlar nedeniyle önceki dönemlerden farklı sağlık sistemi yoğunluğu yaşanmakta ve 

daha fazla enerji harcanmaktadır (Milford ve diğ., t.y:2).  Bunların yanında ülkemizde insan 

sağlığına yönelik etkilerin mukayesesi, Sağlık Bakanlığı‟nın tıbbi istatistiklerinin açıklanması 

ile mümkün olabilecektir.  

 

2.3. Turizm  

Covid-19 ile birlikte getirilen yerel ve uluslararası seyahat kısıtlamaları turizm faaliyetlerini 

durma noktasına getirmiştir. Salgının başladığı günden itibaren kruvaziyer hareketliliği bir 

anda zorunlu olarak son bulmuştur. Salgın, diğer sektörlerde olduğu kadar otelcilik ve 

havayolu işletmelerini de olumsuz etkilemiştir. Virgin, Avianca, Flybe, Trans States Airlines, 

Compass Airlines gibi havayolu işletmeleri pandemi sürecinde duran uçuşlar nedeniyle iflas 

açıklamışlardır. Turizm ve otelcilik hizmetleri de minimum talebin altında kalan müşteri 

sayıları nedeniyle ciddi finansal sorunlarla karşı karşıya kalmıştır (Tsionas, 2020:1). Ancak 

nihayetinde aşı geliştirme çabaları, seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi, ek sağlık önlemleri 

ve sadık müşterilerin varlığı ile kaybedilen müşterilerin belli bir bölümünün yeniden turizme 

kazandırılması mümkün hale gelmiştir (Renaud, 2020:681-682). Covid-19 öncesi hareketli 

olan turizm sektörü dönemi ciddi zararlarla kapatmayı planlamaktadır. Ancak ülkelerin turizm 

politikalarına bakarak 2021‟de turizm hareketliliğinin yeniden pozitif yönde ivmelenmesi de 

muhtemel görünmektedir. 

 

Pandeminin turizm üzerindeki etkileri sadece seyahat işletmeleri, oteller ya da 

havayolu/karayolu işletmelerini değil, dünyanın birçok yerinde doğrudan veya dolaylı olarak 

ziyaretçi ekonomisine bağlı olan her büyüklükteki işletmeyi de ekonomik olarak etkisi altına 

aklmıştır. Birçok işletme hem yasal zorunluluklar hem de tüketicilerin düşen talepleri 

nedeniyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kalmıştır. Bu işletmelerin çoğunun muhtemelen 

yeniden açılmayacağına dair göstergeler bulunmaktadır. Pandeminin sektörün işgücü 

üzerindeki etkisi, turizm sektörünün güvencesiz doğası da göz önüne alındığında oldukça 

yıkıcı olmuştur (Loannides ve Gymothy, 2020:624). Mevcut durum göstermektedir ki turizm 

endüstrisinin gelecekte başarılı olabilmesi için, pandemi öncesi normalde uygulanan 
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stratejileri uygulamaya çalışmaktan öte ortaya çıkan dönüşüme nasıl tepki verileceğinin 

anlaşılması gerekir (Prideaux ve diğ., 

2020:667). 

 

 

2.4. İnternet ve 

Sosyal Medya 

Günümüzde yaş, ırk, ekonomik durum 

fark etmeksizin herkes kolaylıkla 

internete ulaşabilmektedir. Yanda yer 

alan Şekil-1‟de 1996 yılından günümüze 

internet kullanıcı sayısındaki artış 

görünmektedir. Üstte yer alan mor çizgi 

gelişmiş ülkelerdeki internet kullanıcı 

sayısındaki artışı, altta yer alan mavi 

çizgi ise gelişmekte olan ülkelerdeki 

kullanıcı sayısındaki artışı göstermektedir. Takip eden Tablo 1 ise internet kullanıcı sayısının 

bölgeler düzeyinde yıllara göre artış oranlarını göstermektedir. Her iki veri de internetin gerek 

küresel gerekse bölgesel anlamda ciddi bir yükseliş eğiliminde olduğunu göstermektedir.  

 

Salgın döneminde hükümetler ve halk sağlığı otoriteleri pandemiyle ilgili haberlerin ve 

bilgilerin halka yayılması için ana platformlar olarak web sitelerine, haber medyasına, yazılı 

basın ve televizyona oldukça önem vermişlerdir.  2003 SARS ve 2009 H1N1 pandemisinin 

aksine, günümüz medyası, sosyal medyanın ve alternatif medya kuruluşlarının daha fazla 

varlığı ile önemli ölçüde gelişmiştir (Raamkumar ve diğ., 2020:2). Bu açıdan bakıldığında 

dünya pandemi sürecine, internet ve sosyal medya aracılığıyla oldukça hazırlıklı girdi 

denilebilir.  

 

2.5. Ekonomi 

Krizin ekonomiye olan etkileri konusunda görüşler farklılaşmaktadır. Bir kesim salgının yeni 

bir küresel mali krizi tetikleyebileceği görüşünü savunmaktadır. Diğer kesim ise, salgının 

ekonomi üzerindeki etkisinin hızlı bir şekilde durdurulamaması durumunda yeni bir mali 

krizle kalmayacağını ifade etmektedir. Görüşlerine göre covid-19‟un yarattığı ekonomik 

etkinin, Çin'deki 2003 SARS salgını sonrası yaşanan küresel mali krizden ya da İkinci Dünya 

Savaşı'nın yarattığı yıkımdan daha kötü olabileceği ortak görüşündedir. Hisse senetlerinin 

fiyatları ile petrol fiyatlarında yaşanan düşüş de bu görüşü destekler durumdadır. Hisse 

senetleri ABD‟de %32, İngiltere‟de %27,9 düşmüştür. Covid-19‟un 2020 yılının 

çoğunluğunda kontrol altına alınamaması ihtimali, ülkelerin büyüme oranlarının negatife 

dönmesi gibi sebeplerden etkilenen (Güngen, 2020) Dünya borsaları Ocak-Mayıs 2020 

Şekil 1: İnternet Kullanıcıları (100 Kişi Başına İnternet 

Kullanıcı Sayısı) (Wikipedia) 

Tablo 1: Bölgeler Düzeyinde İnternet Kullanıcı Sayısı 
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arasında  %12,35‟lik birikimli kayıpla (9 trilyondan fazla) karşılaşırken birçok yatırımcı 

endişeleri nedeniyle hisselerini ellerinden çıkarmıştır. Petrol fiyatları ise Covid-19 

şiddetlendikçe 1991 Körfez savaşından bu yana en yüksek kayıp olan %30 oranında 

düşmüştür (Salisu ve diğ., 2020:280).  

 

2.6. Cinsiyet ve Irk Ayrımcılığı 

Kriz zamanlarının bazı kaynakları sınırladığı bilinmektedir. Bu dönemlerde bazı ayrımcılıklar 

da ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla daha önceden zorlukla elde edilen bazı haklar ya da 

eşitlikler bu tür dönemlerde tehdit altında kalabilmektedir. Covid-19‟un da insanlar üzerindeki 

etkisi sadece sağlık ve ekonomi düzeyinde kalmamıştır. 

 

Covid-19‟un ilk ayrımcılık etkisi kadınlar açısından değerlendirilebilir. Pandeminin kadınlara 

ilk etkisi gerek fiziksel ortamda gerekse çevrimiçi mecralarda maruz kaldıkları şiddettir. 

Pandemiden önce her üç kadından birinin yaşamları boyunca şiddete maruz kalabileceği 

değerlendirilmekteyken, pandeminin yarattığı zorunluluklar sebebiyle bu kadınların birçoğu 

kendilerine şiddet uygulayanlar/uygulama ihtimali olanlar ile aynı evde daha fazla zaman 

geçirmek zorunda kalmışlardır. Ev içi şiddet Singapur‟da %33, Kıbrıs ve Fransa‟da %30, 

Arjantin‟de %25 artmıştır (UnWomen, 2020). Pandemi sürecinde eğitime ara verilmesi 

nedeniyle çocukların evde olması ve bir yandan da birçok işletmede ev ofis çalışmasına 

geçilmesi nedeniyle çalışan kadınların iş ve aile zaman planlamaları birbirine karışmıştır. Bu 

sebeple kadınlar üzerindeki iş yükü oldukça artmış ve kadınların psikolojilerine olumsuz etki 

yaratmıştır. Tahmin edilen bir diğer etki ise bu dönemlerde çocuk gelin sayısının artabileceği 

yönündedir. Ayrıca salgın nedeniyle işten atılanların büyük çoğunluğunu kadınlar 

oluşturmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki kadınlar, özellikle hemşireler, ebeler ve toplum 

sağlığı çalışanları olarak genel sağlık iş gücünün %70‟ini oluşturmakta ve ön saflarda yer 

almaktadırlar (UnWomen, 2020). 

 

Genel olarak salgınlar çoğunlukla korku yaratır. Korku ise ırkçılığın ve yabancı 

düşmanlığının gelişmesi için önemli bir bileşendir. Covid-19 salgını da marjinalleşmiş bazı 

grupların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu boyutta Covid-19‟un öne çıkan ikinci 

ayrımcılık etkisi, virüsle temas halinde olduğu algılanan kişilerin yanı sıra belirli etnik 

kökenlere sahip insanlara karşı da sosyal damgalama ve ayrımcı davranışlar gerçekleştirilmesi 

olarak ele alınabilir. Sadece hastalananlar değil aynı zamanda bu insanlarla birlikte yaşayanlar 

da bu süreçte damgalanmıştır (WHO, 2020:1). Virüsün ilk çıkış noktasının Çin olması, bu 

dönemde hemen hemen her ülkede Çinlilere yönelik ayrımcılığı arttırmıştır. İtalya eski 

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Covid-19'u Afrikalı sığınmacılarla yanlış bir şekilde 

ilişkilendirerek sınırların kapatılması çağrısında bulunurken, benzer şekilde Başkan Donald 

Trump koronavirüsü Çin virüsü olarak adlandırmaktadır (Devakumar ve diğ., 2020:1194). 

Salgın ayrımcılık kadar sağlığı da etkilemiştir. Nisan ayı başlarında Wisconsin ve Michigan, 

Covid-19 vakaları ve ölüm oranlarında ırksal farklılıkları gösteren verileri yayınlamıştır. Bu 

eyaletlerdeki birçok medya kuruluşu, hastalığa yakalanan siyahilerin yüzdesinin, genel 

nüfustaki siyahların oranının iki katından fazla olduğunu açıklamıştır. Irk eşitsizlikleri bu 

nedenle Covid-19 hakkındaki ulusal tartışmaların merkezi haline gelmiştir (Chowkwanyun ve 

Reed, 2020:201).   

 

3. POST COVİD DÖNEMİ  

Post-Covid döneminin ne zaman nihayetleneceği henüz bilinmemektedir. Ancak tüm ülkeler 

korona virüse karşı aşı bulmak için zamanla yarışmaktadır. Dünya aşı geliştirme konusuna 

1997‟de ortaya çıkan (H5N1) kuş gribi virüsü ve 2009‟da patlak veren (H1N1) influenza 

pandemisi dolayısıyla zaten belli bir alt yapıya sahiptir. Aynı zamanda dünyanın gelişmiş 
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ülkeleri böyle bir grip ile yeniden karşılaşmaları ihtimaline karşı, aralarında aşı anlaşmaları 

dahi yapmıştır. Buna rağmen Covid-19 için durum daha da kötü görünmektedir. Zira devletler 

bir sonraki pandeminin grip değil korona olacağını tahmin edemediklerinden aralarında bu 

konuda bir aşı anlaşması yapmamışlardır. Ayrıca hangi aşının yan etkilerinin ne olacağı 

konusu da şimdilik kumar gibi görünmektedir (Salisbury, 2020). Dünya Sağlık Örgütü ise şu 

anki aşamada zatürreye karşı aşı yapılmasını önermektedir. Onlara göre bu aşılar Covid-19 

üzerinde etkili olmasa da solunum yolu sağlığını korumak için şiddetle tavsiye edilmesi 

gerekmektedir (WHO, 2020).  

 

Post-Covid döneminin en önemli psikolojik belirtisi güvensizlik ve paranoya olarak ele 

alınabilir. Bilhassa bu dönem söylentilerin tüm normalleşme adımlarına rağmen üst düzeyde 

olduğu bir dönemdir. Örneğin; ABD‟de geliştirilecek aşıların insanları izlemeye yarayacak 

çipler yerleştirmek üzere geliştirildiğine dair komplo teorileri ortaya çıkmıştır.  Akabinde 

Associated Press-NORC tarafından yapılan bir ankete göre (Lovelace, 2020), Amerikalıların 

sadece yarısı, “bilim adamları işe yarayan bir aşı yapmayı başarırsa bir koronavirüs aşısı 

alacaklarını” söylemektedir. Yine aynı ankete göre, aşı olmayacağını söyleyen Amerikalılar 

arasında her 10 kişiden 7' si güvenlik konusunda endişe yaşamaktadır. Tüm bu yanıtlar bile 

bir panik durumunu göstermektedir.  

 

Diğer yandan Amerikalı milyarder Bill Gates‟in eşi Melinda Gates bir demecinde ifade ettiği 

“Bilim adamları rekor sürede bir aşı bulsalar bile, dünyada 7,6 milyar insan yaşamaktadır. 

Geliştirilen aşıların birden fazla doz gerektirmesi aşılanabilecek kişi sayısını potansiyel olarak 

sınırlandırmaktadır” ifadesi (Lovelace, 2020) aşı konusunun zamana bağlı olarak hala riskli 

olduğunu göstermektedir. Komplo teorisinin odağında yer alan Bill Gates ise kurdukları Bill 

ve Melinda Gates Vakfının düşük gelirli ülkeler için aşı satın alacağını (Gates Foundation, 

2020) beyan etmiştir. Zira Gates‟e göre bu ülkeler aşıya daha geç ulaşabileceklerdir. Kısaca 

beklentiler zengin ülkelerin Covid-19 sürecinden daha erken kurtulacağını göstermektedir.  

Salgın, can ve gelir kaybına ek olarak, temel hizmetlere erişimdeki kesintiler, gıda 

fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirlerindeki kopmalar gibi sebeplerle insan sermayesi için 

risk oluşturmaktadır. Riskler sonucunda hane halkları yoksulluğu, stres, yetersiz beslenme ve 

bulaşıcı hastalıklarda artış meydana gelmiş ve bu da çocuk ve anne ölümleri dahil olmak 

üzere kalkınma sonuçlarını etkilemiştir (The World Bank-1, 2020). Haziran 2020 küresel 

ekonomik beklentileri pandemi etkisinin kısa vadeli görünümünü ve büyümeye verdiği uzun 

vadeli zararı ortaya koymaktadır. Temel tahmine göre, piyasa döviz kuru ağırlıkları 

kullanılarak 2020'de küresel GSYİH' de yüzde 5,2' lik bir daralma öngörülmektedir ki bu 

durum hükümetlerin olağanüstü çabalarına rağmen, on yıllardaki en derin küresel durgunluk 

olarak beklenmektedir. Uzun vadede daha düşük yatırımlar, kaybedilen işler, insan 

sermayesinin erozyonu, küresel ticaret ve arz bağlantılarının parçalanması yoluyla kalıcı izler 

beklenmektedir (The World Bank-2, 2020).  

 

Bu arada salgın, stratejik sektörlerdeki zayıflamış şirketlerin yabancıların eline geçme riskiyle 

karşı karşıya olduğu yönündeki endişeleri de şiddetlendirmiştir. Örneğin, Amerika Birleşik 

Devletleri, Avustralya ve Japonya gibi ülkeler, Çin‟in kritik teknolojileri elde edebilmesine 

karşı ihtiyatlı davranarak doğrudan yabancı yatırımları dikkatle izlemeye başlamışlardır 

(Solis, 2020).  

 

3.1. Post-Covid Dönemi Tüketici Özellikleri 

Küresel salgın tüketici davranışlarını önemli ölçüde değiştirmiştir.  Değişimin en önemli 

etkisinin dijital dünya üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Akademik çalışmaların önemli 

bir bölümü tüketici davranışlarının covid-19 süreci ile birlikte değiştiğini söylemektedir. 
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Ancak bir değişikliğin kalıcı bir davranış biçimi olması zamana ve eylemlerin tekrarına 

bağlıdır. Post-covid döneminin uzaması halinde davranış değişikliğinin kalıcılık etkisini 

arttırabileceği yönünde bir değerlendirme yapılabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Veriler dünyada 

internet 

penetrasyonunun hızla arttığını göstermektedir. Şekil 2‟ de görünen 3 Mart 2020 verilerine 

göre dünyada 4.574.150.134 internet kullanıcısı bulunmaktadır.  Pandeminin içinde 

bulunduğumuz ikinci çeyreğinde ise artış oldukça hızlıdır. Tablo 2‟ ye göre dünya nüfusunun 

yaklaşık %62‟ si internet erişimine sahiptir.  

Tablo 2: Dünya İnternet Kullanım İstatistikleri (internetworldstst.com) 

Yine Şekil 3‟ te yer alan 30 Haziran 2019 verilerine göre Türkiye internet kullanıcı sayısında 

Avrupa‟da Rusya ve Almanya‟dan sonra 3. sırada yer almaktadır. 

   Şekil 3: Avrupa‟da İlk 10 İnternet Kullanıcı Nüfusu (internetworldstst.com) 

 

Veriler m-ticaret (mobil ticaret)‟inde giderek büyüdüğünü göstermektedir. Global SaaS şirketi 

Adjust„ ın yıllık Global Mobil Uygulama Trendleri raporunda, 2019 yılı verileri ışığında, 

gelecek dönem trendleri ortaya konmuştur. Araştırma verilerine göre, kullanıcıların 2020 

yılında çeşitli sektörlere  (özellikle de iş, yeme/içme ve oyun) ait uygulamalara girişlerinde ve 

yeni uygulamaları indirmelerinde ciddi bir yükseliş bulunmaktadır. Pandemi nedeniyle evden 

çalışan kişi sayısının artması ve bu durumun tercihten çok bir zorunluluk haline gelmesi ile iş 

uygulamalarının kullanımında 2019‟un ilk çeyreğine göre %105 ve yeni uygulama 

indirmelerde %70 artış görülmüştür. Kısıtlılıklar nedeniyle işletmelerin müşteri kabul 

edememesi, birçok restoranı evlere paket servis hizmetine yönlendirmiştir. Bu nedenle yeme 

ve içme uygulamalarına yapılan girişler geçen yıla göre %73 artış göstermiştir. Uygulamaları 

yeni indiren ve kullanmaya başlayanlarda ise bu artış oranı %21 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

dönemde, girişlerinde büyük artış yaşanan bir diğer uygulama türü oyunlardır. Oyun oynamak 

isteyen kullanıcılara yenileri eklenmiştir. Mart ayının son haftasında bu sektörde yapılan 

Şekil 2: İnternet Penetrasyon Oranları (internetworldstst.com) 
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uygulama indirmeleri, geçen yıla göre %132 artmıştır. Genel olarak bakıldığında oyun 

uygulamalarında; 2019‟un ilk çeyreğine göre uygulama girişlerinde %47 ve yeni uygulama 

indirmelerinde de %75 artış gerçekleşmiştir. E-ticaret uygulamalarının en çok kullanıldığı 

zamanlar, öğlen 12:00-14:00 arası ve akşam 19:00-22:00 arası, buna benzer olarak yeme ve 

içme uygulamalarına girişiler de akşam 17:00-20:00 arası yapılmıştır. Gündelik oyun 

aktivitelerinin ise 12:00-16:00 saatleri arasında artış gösterdiği kaydedilmiştir (Fintech, 2020).  

Diğer yandan pandemi sürecinde gelişen, internet kullanımında artan ivmenin tüketicilere 

getirdiği çeşitli fonksiyonlar aşağıdaki şekilde ele alınabilir (BCG, 2020). 

 

 İnternet Bağımlılığı: Salgın sürecinin bazılarına göre olumlu bazılarına göre olumsuz 

etkisi ise internet bağımlılığının oluşmasıdır. Avrupa‟da elektrik kullanım istatistikleri 

ve internet kullanım istatistiklerine göre insanların önemli bir bölümünde uyku 

düzensizliği meydana gelmekte ve vakitlerinin önemli bir bölümü sanal ortamda 

geçmektedir. 

 Kullanım Kolaylığı: Her ne kadar sanal alışveriş hala fiziki alışverişin yerini tutmasa 

da tüketiciler istedikleri ürüne istedikleri yerden ulaşabilmenin kolaylığına alışmış 

görünüyorlar. Bilhassa bu yönde yaşlı tüketicilerin tercihlerinde önemli bir değişiklik 

beklenmektedir. 

 Bilgi Kaynaklı Alışveriş: Çok kanallı alışveriş sitelerinin artması ve sanal alışveriş 

sıklığı tüketicilerin deneyim kazanmasına neden olmuştur. Bilhassa çok kanallı 

alışveriş siteleri nedeniyle tüketiciler alışverişlerinde daha çok seçenek ile 

karşılaşmaktadırlar. Bu durum işletmelerin pazarlama ve fiyatlama stratejileri üzerinde 

etkili olacak gibi görünmektedir. 

 Bu dönemin tüketicileri bilgi toplamayı alışveriş deneyiminin ayrılmaz bir parçası 

olarak görmeye başlamışlardır. BCG'nin (2020) araştırmasına göre, tüketicilerin %85‟ 

i bir şey satın alırken en az iki veri noktasını (fiyatlar ve indirimlerin ötesinde) kontrol 

etmektedir ve kabaca % 50' si bir çeşit çevrimiçi araştırma yapmaktadır. İnsanların 

aradığı bilgiler, ürün incelemeleri, üretim/son kullanma tarihleri ve bir ürünün 

özellikleri açısından alternatiflerle nasıl karşılaştırma yapabilecekleri yönündedir 

(Kapur, 2020:59). 

 Bilinçli ve Sağlıklı Seçimler: Covid-19‟un belki de en önemli etkisi insanların yaşam 

biçimleri üzerinde olmuştur. Hayatta kalma ve daha uzun yaşayabilme beklentisi 

tüketicilerin daha sağlıklı ve doğal ürünler seçmelerine neden olmuştur. 

 

3.2. Dönemin Yükselen Trendi S-Ticaret (Sosyal Ticaret) 

Sosyal Ticaret, hizmetleri ve ürünleri pazarlamak, tanıtmak ve satmak için Facebook, 

Instagram, Pinterest ve diğer sosyal medya web sitelerinin kullanılmasıdır (Blazon, 2020). 

Sosyal Ticaret, e-ticaret ile sosyal medyanın sentezinden oluşan ve ilk olarak 2005 yılında 

Yahoo‟nun tanımladığı bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.  Kavramın çıkışını takip eden 

yıllarda, sosyal medyanın çeşitlenmesi ve özellikle 2010 yılında Instagram‟ın çıkmasıyla 

beraber, bu kavramın hem tanımı hem de mahiyetinde önemli değişiklikler ve gelişmeler 

meydana gelmiştir. İlk başta sadece varsayımsal olarak ortaya atılan sosyal ticaret, sosyal 

medyanın beklenenden hızlı gelişmesi, internet ve akıllı telefon ekosisteminin beklenenden 

hızlı büyümesi gibi nedenlerle varlığını son yıllarda iyice hissettirmeye başlamıştır (Demir, 

2019:1).  

 

"S-ticaret" veya diğer adıyla sosyal ticaretin önemi, günümüzün tüketiciler dünyasında büyük 

ölçüde artmıştır. Tüketiciler tarafından sosyal paylaşım sitelerinde ve bloglarda yayınlanan 

ürünler ile markaların resim ve videoları, webde paylaşılan kullanıcı deneyimleri ve 

hikâyeleri, çevrimiçi olarak yayınlanan derecelendirmeler, incelemeler, öneriler vb. 
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kullanıcılar tarafından oluşturulan birçok içerik bir anlamda reklam gibi işlev görmektedir. 

Dolayısıyla bu içerik, içeriği görüntüleme ya da okuma erişimi olan tüm internet kullanıcıları 

arasında belirli bir ürünü, markayı veya hizmeti tanıtır veya başarısız olmasına sebep olur. 

Sosyal ticaret sadece sosyal ağ satışlarını artırmakla kalmaz. Aynı zamanda;  

 

- Eşler arası satış platformları (topluluk temelli pazar yerleri),  

- Grup satın alma (yeterli sayıda alıcı yapmaya istekliyse indirimli fiyatlarla sunulan ürünler ve 

hizmetleri satın alma),  

- Kullanıcı tarafından seçilen alışveriş (kullanıcıların alışveriş yapmak için başkalarının 

ürün/hizmet listesini oluşturduğu ve paylaştığı yer),  

- Katılımcı ticaret (tüketicilerin oylama, finansman ve ortaklaşa tasarım yoluyla ürün değer 

zincirinde karar vericiler haline geldikleri yer), vb. uygulamalar aracılığıyla tüketiciler, satın 

alımları veya deneyimleri hakkında çeşitli sosyal platformlarda serbestçe bilgi 

gönderebildikleri ve görüşlerini ifade edebildikleri için, sosyal medya şirketlerin tüketicilerle 

etkileşime girmesi için önemli bir araç haline gelmiştir (Kapur, 2020:59).  

Sosyal medya platformları işletmelerin tüketicilerini analiz edebilmeleri için önemli bir yer 

olarak da değerlendirilebilir. Buralardan elde edilen veriler ile işletmeler pazarlama stratejileri 

üzerinde değişiklik yapabilme imkânına sahip olabilmektedir. Bu platformlar işletmeler 

tarafından tüketici şikâyetlerinin hızlıca elde edilmesi, ürün ya da hizmet ile ilgili kuşkuların 

giderilebilmesi için sıklıkla kullanılmaktadır. aynı zamanda sosyal medya platformları ve 

çevrimiçi ürün/hizmet incelemeleri, Y kuşağının satın alma kararlarını etkilediği için alışveriş 

yolculuğunun önemli bir parçasını oluşturur (Kapur, 2020:59). 

 

Halen 50 milyar dolar büyüklüğe sahip s-ticaretin Technavio‟ nun Küresel Sosyal Ticaret 

Pazarı 2017-2021 raporuna göre ise önümüzdeki üç yılda üçe katlanarak 160 milyar doları 

aşacağı öngörülmektedir (Ekonomist, 2018). Sosyal ağ kullanıcılarının 51 milyona ulaştığı 

Türkiye‟de de sosyal ağ üzerinden satış yapanların sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır. Bu 

nedenle markalar da artık stratejilerini bu kanala özel olarak geliştirmektedirler. KPMG 

Türkiye‟nin sosyal ticaret konusunda yaptığı araştırmaya göre, 2011‟de 5 milyar dolar hacme 

sahip sosyal ticaretin büyüklüğü 2016‟da 50 milyar dolara yükselmiştir.  

 

E-Marketer‟ ın araştırması sosyal ağlarda reklam harcamalarının giderek arttığını ortaya 

koymaktadır. Tablo-3 verileri sosyal medyaya yapılan reklam harcamalarının bölgeler 

düzeyinde de giderek arttığını göstermektedir.  

 

 

 

 

 

Tablo 3: Sosyal Ağ Reklam Harcamaları ve Büyüme Oranı (E-Marketer, 2015) 
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2017 Yılı verilerine göre sosyal medya platformlarında yer alan markaların büyüme oranları 

ise aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

Şekil 4: Sosyal Medya Platformları Kullanıcı Sayıları (Ourworldindata, 2017) 

2019 Yılı Haziran ayı verileri ise sosyal medya platformlarındaki büyüme hızını çarpıcı 

biçimde vermektedir. Global Dijital 2019 raporuna göre sosyal medya kullanıcı sayısı yıllık 

%9 artışla toplam 3,5 milyar olmuştur. 

 

Şekil 5 : Sosyal Medya Platformları Kullanıcı Sayıları (Llwellyn, 2019) 

 

Amerika Birleşik Devletleri‟nde Nisan 2020 itibarıyla sosyal medya üzerinden satın alımı 

gerçekleştirenlerin yaş gruplarında son dönemlerde değişim meydana gelmiştir. Şekil 6 sosyal 

medyayı 18-34 yaş aralığındaki bireylerin daha yoğun biçimde düzenli kullandığını, daha 

önce kullanmamış ya da ilgilenmeyen grubun ise 55 ve üstündeki yaşları içerdiğini 

göstermektedir. Yaş gruplarının genel seyri aynı olsa da önceki yıllara göre oranlarda 

değişiklikler bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6 : ABD‟de Sosyal Medya Kullanımının Yaş Dağılımı (Statista, 2020). 
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Diğer yandan KPMG‟ nin Türkiye 2017 araştırmasına göre, sosyal ticaret %71 ile en çok 

Instagram üzerinden sağlanmıştır. Özellikle son 5 yılda gelişen butik mağazacılığın hızla 

yayılması ve çeşitli kolaylıklar sağlaması, Instagram‟ın yapısal özelliklerinin alışverişe müsait 

olması gibi sebepler, Instagram‟ ı diğerleri arasında öne çıkaran başlıca sebeplerden olarak 

görünmektedir (Demir, 2019:1). Bu gelişmeler Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının 

Türkiye için de bünyelerine alışverişe yönelik olarak mağaza butonu koymalarına neden 

olmuştur. 

Gelecek dönemlerde sosyal ticaret istatistiklerinde aşağıdaki değişimler beklenmektedir 

(Blazon, 2020): 

- 2021 yılına kadar küresel sosyal ticaret pazarı yaklaşık %34 artabilir,  

- E-satışların 2023 yılına kadar 735 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir, 

- Çevrimiçi alıcıların %30' unun doğrudan Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram veya 

Snapchat' ten alışveriş yapacakları beklenmektedir, 

- Tüketicilerin %70' inin Instagram ve Facebook' ta satın almaları gereken ürünleri arayacakları 

düşünülmektedir,      

- Y kuşağının %50' sinden fazlasının sosyal medya aracılığıyla satın alım yapması 

beklenmektedir.  

3.3. Post-Covid Dönemi Tüketici Davranışlarının Tüketim Üzerindeki Etkisi 

Covid-19 pandemisi,  tüketici davranışlarını belirleyen ender durumlar bağlamının bir ürünü 

olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemin tüketici davranışları ve tüketim üzerindeki etkisi sekiz 

temel başlıkta açıklanabilir (Sheth, 2020:281); 

Covid-19‟ un tüketici davranışları üzerindeki ilk etkisi istifçilik olmuştur. Kriz dönemlerinde 

tüketiciler genellikle ekmek, su, gıda, tuvalet kâğıdı gibi temel tüketim ürünlerini stoklama 

eğilimi gösterirler. Covid-19 döneminde ise bu ürünlere temizlik ürünlerinin yanı sıra 

dezenfektan, kolonya ve maske gibi koruyucu ürünler de eklenmiştir. İstifçilik hiperenflasyon 

dönemlerinde de görülen bir tüketici davranışıdır. Ayrıca tüketicilerin yanı sıra yetkisiz 

biçimde ürünleri stoklayan ve bundan para kazanabilmeyi ümit eden işletmeci ve fırsatçı 

kişiler bulunmaktadır. İstifleyen kim olursa olsun en önemli olumsuz etkisi, fiyatların artması 

ve istiflemenin yaratmış olduğu extra talep nedeniyle sahte ürünlerin piyasaya çıkmasıdır. 

Benzer şekilde Covid-19‟ un Çin sınırlarını aşmasıyla birlikte birçok ülkede piyasada maske 

bulunamaz olmuş ve fiyatlarında ciddi bir yükseliş olmuştur. 

 

Şekil 7: Covid-19‟un Tüketici Davranışlarına Etkisi 
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Covid-19‟un bir diğer etkisi ingilizcesi improvisation olan doğaçlamadır. Doğaçlama, belli 

kısıtlamalar altında tüketicilerin yeni tüketim yollarını icat edebilmesidir. Örneğin; yalancı 

karnıyarık, içine et ürünü konulmadan yapılan ürüne verilen isimdir. Kırmızı et alma 

konusunda güçlük çeken tüketicilerin uydurmuş olduğu bir ürün biçimidir.  Ya da salon 

düğünlerinin aşırı maliyeti nedeniyle sokak düğünü gibi faaliyetler yenilikçi uygulamalara 

neden olmaktadır. Salgın döneminde Zoom, Skype gibi iletişim amaçlı olarak kullanılan 

platformlar, bazı özel okullar tarafından eğitim kanalı olarak kullanılmıştır. Bu durum kısaca 

alternatif bir tüketimi ifade etmektedir. 

 

Kriz ve belirsizlik zamanlarındaki genel eğilim, isteğe bağlı ürün veya hizmetlerin satın 

alınmasını ve tüketimini erteleme anlamına gelen pent-up (zaptedilmiş, engellenmiş talep) 

talebidir. Bunlar genellikle otomobil, ev gibi büyük ödemeyi içeren ürünler olmakla beraber 

konserler, sportif faaliyetler, kulüp ya da restoran gibi isteğe bağlı hizmetleri içermektedir. Bu 

durum mevcut talebin bugünden geleceğe kaymasına neden olmaktadır. Covid-19 döneminde 

de tüketiciler gerek kısıtlamalar nedeniyle gerekse virüsten kaçınma davranışı sonucunda 

eğlence mekanlarına ve restoranlara gitmemiş, dışardan yemek siparişi vermemiştir. 

 

Covid-19 sürecinin bir diğer etkisi her yaştan tüketicinin dijital teknolojiyi sahiplenmesi 

üzerine olmuştur. Teknoloji kullanmanın zorluğu tüketicilerin yenilikleri benimsemesini 

engellemektedir. Bu durum çoğu zaman kuşaklararası çatışmalara da neden olmaktadır. 

Covid-19 öncesinde internetin gereksiz olduğunu dahi düşünen belirli bir yaş üstü kesim, 

Zoom‟ da görüşme yapabilecek hale gelmiştir. Bu arada belli ihtiyaçların sanal ortamda 

giderilme mecburiyeti ya da sanal eğitim gibi zorunlu gerekli haller de dijital teknolojinin 

sahiplenilmesinin bir diğer nedenini oluşturmuştur. Ailelerin birbirleri ile iletişim kurma 

isteğinin yanında sosyalleşme ihtiyacı Facebook, WhatsApp, YouTube, WeChat, LinkedIn ve 

benzer sosyal medya platformlarının kullanımının zirve yapmasına neden olmuştur. Bu 

dönemde en hızlı büyüyen alanlardan biri de influencer (Fenomen) pazarlamacılarıdır. 

Birçoğunun takipçi sayısı milyonlara ulaşmıştır. Bu nedenle dijital teknolojinin genel olarak 

tüketici davranışı üzerindeki en önemli etkisinin günlük yaşam üzerinde gerçekleştiği 

söylenebilir.  

 

Sosyal yaşamın mesafelendirilmesine paralel olarak gelişen sokağa çıkma yasakları 

tüketicilerin market veya alışveriş merkezleri gibi fiziksel ortamlara girememelerine sebep 

olmuştur. İş dünyası kısa sürede bunun çözümü olarak mağazaları neredeyse eve getirmiştir. 

Hatta bazı işletmeler fiziki mağazalarını kapatarak bu süreçte sosyal pazarlama ağı üzerinden 

satışa geçmiştir. Bu durum ayrıca bir çok işletmenin web aplikasyonu geliştirmesine de neden 

olmuştur (web aplikasyonu internet ağı ile ulaşılan programlara verilen genel isimdir 

(Duymaz, 2020)). Böylece tüketici davranışındaki rahatlık ve kişiselleştirme arttırılmış 

olmaktadır. Bu süreç sadece firmalarla sınırlı kalmamış, Türkiye‟de sağlık sistemi de sürece 

adapte edilmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA önderliğinde yeni tip korona virüs ile 

mücadelede etkinliği arttırabilmek için bir aplikasyon geliştirilmiştir. Böylece aplikasyonu 

indiren tüm hastalar Türkiye‟ de ki anlık pandemi durumunu görebilmektedir (Hürriyet, 

07.04.2020; Sabah, 09.04.2020). 

 

Covid-19‟un tüketiciler üzerinde ki bir diğer etkisi iş hayatı sınırlarının bulanıklaşmasıdır. 

Salgın süreci tüketiciler ile yüz yüze iletişim kurmak zorunda olmayan bazı meslekler için 

evden çalışmayı gerekli kılmıştır. Ancak evde çalışmak kimi zaman çalışma zamanının 

uzamasına, kimi zaman ev işi ile mesleki işin aynı anda yapılmasına ya da iş ile ilgili 

sohbetlerin içine dostluk ilişkilerinin de karışmasına neden olmuştur. Bu durum ev hayatı ile 

iş hayatı arasındaki sınırların bulanıklaşması sonucunu doğrumuştur.   
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Tüm bunlarla birlikte covid-19 süreci bireylerin arkadaş ve aileleri ile bir araya gelme 

sıkılıklarını arttırmıştır. Koronavirüsün önemli sosyal etkilerinden birisi de insanların 

birbirleri ile iletişim kurmalarına yardımcı olacak zaman ve mekan imkânlarını yaratmasıdır 

denilebilir.   

 

Covid-19‟un tüketiciler üzerinde ki son etkisi ise yeteneğin keşfidir. Kısıtlamalar ve endişe 

nedeniyle evde daha çok vakit geçiren, esnek zamana sahip olan ve vaktini mümkün 

olduğunca değerlendirmeye çalışan tüketiciler için sosyal mecralar, resim, video ya da müzik 

yükleme fonksiyonundan daha fazlasına sahip alanlar olmuştur. Sosyal mecralar tüketicilerin 

alışveriş yapmanın yaratıcı ve yeni yollarını geliştirmesine de aracı olmuşlardır. Bu yollardan 

bazıları viral (pazarlamada olumlu ve talep edilen bir davranış olarak tanımlanmaktadır) hale 

geldikçe, tüketiciler ticari olanaklara sahip üreticiler haline geleceklerdir.  

 

4.  MARKA STRATEJİLERİ 

4.1.  Post-Covid-19 Dönemi Marka Stratejisi Nasıl Olmalıdır? 

Şu ya da bu şekilde tüketici davranışlarının artık değişim gösterdiği bilinmektedir. Herhangi 

bir yaş veya eğitim grubundaki tüketiciler artık rahat rahat elektronik ortamda alışverişlerini 

yapabilir hale gelmişlerdir. Üstelik tüketiciler pre-covid dönemi alışkanlıklarından farklı 

olarak post-covid döneminde çoklu seçenekler arasında tercih yapmaya da başlamışlardır. 

Yani günümüz tüketicileri artık daha araştırmacıdır. Bu dönem üreticilerin de, tüketicinin 

markaya olan güveninin ne kadar önemli olduğunu iyi anladığı bir dönemdir.  Zira tüketiciler, 

ürünü/hizmeti ve markayı değerlendirebilmek için artık daha fazla zamana sahiptir. 

Post-covid dönemiyle birlikte artık tüketiciler ne kadar çok seçeneğe sahipse, ürün ve 

hizmetlerdeki işaretçiler de o kadar önemli hale gelmiştir. Mckinsey‟ in araştırması (2020), 

çevrimiçi buluşma, çevrimiçi alışveriş ve çevrimiçi seyahat rezervasyonu gibi neredeyse 

sınırsız seçenek sunan kategorilerde marka alaka düzeyinin özellikle yüksek olduğunu 

göstermiştir. Bu nedenle çevrimiçi alışveriş yapanlar için marka önemlidir (Kapur, 2020:59). 

 

Post-covid döneminde işletmelerin pre-covid dönemindeki tutumlarla yapmış olduğu bazı 

reklam stratejilerinin ne kadar hatalı olduğu görülmüştür. Örneğin böyle bir dönemde 

ürünlerinde indirimi vurgulayan firmaların ürünleri değer görmemiştir. Ya da sürekli olarak 

covid vurgusunu yapan reklamlarında ters etki yaptığı görülmektedir. Post-covid döneminde 

tüketicilerin, kendilerine ürün ya da hizmet satmak isteyen işletmeleri değil kendilerinin 

yanında olduğunu hissettiren işletmelere daha çok güvendiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle 

bilgi veren ya da bir ürünün nasıl kullanıldığını öğreten bilgilendirici reklamlara sahip 

ürünlerin daha çok satıldığı söylenebilir. Kısaca bu dönemde döneme uyum sağlayamayan 

işletmelerin markaları ciddi biçimde zarar görmüşlerdir.  

Bilhassa post-covid döneminde güçlü bir markaya sahip olmak işletmeler için, her 

zamankinden daha fazla “güven yayacak ve müşterileri hatalı seçim yapma riskinden 

koruyacaktır”. Bu nedenle, post-covid dönemi işletmelerin marka stratejilerini yenileme 

zamanıdır (Kapur, 2020:60). Bu dönemde işletmelerin ticari kaygılardan çok, müşterilerinin 

yanında olduğunu hissettirmeleri gerekmektedir.  

Örneğin; Oreo, Belvita ve Trident gibi markaların Global Başkanı olan Bryan Rakowski, 

markanın salgın dönemindeki stratejisini nasıl belirlediklerini ifade ederken “Eğlenceli 

duruşumuzu insanlarla iletişime geçmek için kullanmak istedik. Oreo, özellikle oyunlar 

oynayarak insanları bir araya getiren bir marka. Bunu şu an yaşadığımız sağlık krizine nasıl 

uyarlayabileceğimize odaklandık.” ifadelerini kullanarak bu dönemde markaların tüketicinin 

yanında nasıl yer alabileceğini sorgulamıştır (CampaiginTürkiye ve DigitalAge, 2020).  
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4.2. Marka Stratejisinin En Önemli Destekçisi: Müşteri Sadakati 

Salgın döneminde mümkün olduğunca müşteriler ile duygusal bağ kurulabilmelidir. Elbette 

bunu dijital dünyada gerçekleştirebilmek oldukça zorlu bir yoldur. Ancak müşteri sadakatini 

arttırabilmek güçlü bir marka stratejisinin temini için önemli bir husustur.  

Pazarlama Türkiye (2020), Digital Age (2020) ve Marketing Türkiye (2020) gibi sürecin aktif 

yorumlandığı mecralarda post-covid döneminde güçlü bir müşteri sadakati sağlayabilmek için 

bazı hususlara dikkat çekilmiştir. Bu hususlar aşağıda yer alan maddeler bazında derlenmiştir. 

İletişim: Salgın döneminin belirsizliği tüketicileri rahatsız etmektedir. Bu nedenle 

işletmeler faaliyet alanları ile ilgili konularda hedef kitleleri ile düzenli bilgi paylaşımında 

bulunabilmelidirler. 

Saygı: Müşteriler para kaynağı değil, bireylerdir. Dolayısıyla müşterilerin en önemli 

beklentisi, bir birey olarak saygı görmektir. Bu nedenle koronavirüs ve benzeri kriz 

dönemlerinde kişisel tercihlerine değer veren ve bunu hissettiren markalar, müşteri sadakati 

konusunda rakiplerine nazaran bir adım daha önde olacaktır. 

Şikayetleri önemsemek: İşletmeler daha önceden belirlenen standartlar dâhilinde 

ürünlerini ve hizmetlerini üretiyor olsa dahi müşterilerin beklentilerine bağlı olarak çeşitli 

müşteri şikayetleri oluşabilir.  Salgın dönemi bunun önemini daha da arttırmıştır. Dolayısıyla 

markaya avantaj sağlayabilmek için müşteri hemen dinlenmeli ve sorunun çözümüne dair 

anında çözümler sunulmalıdır. 

Mutluluk yaratmak: Covid-19 dönemi kaygı, endişe, korku gibi pek çok psikolojik 

durumu barındırmaktadır. Dolayısıyla salgın dönemi müşterilerin mutluluğa en çok ihtiyaç 

duyduğu dönemlerden birisidir. Ödüllendirilme, sürpriz ve hatırlanma gibi duygular müşteriyi 

mutlu edebilmektedir. Özellikle markaya sadık olan müşterilerin beklediği bu durum, başarılı 

olan markaların en sık uyguladığı yöntemlerdendir. Bu gibi kritik dönemlerde mutluluk 

yaratmak, sadık müşterilerin elde tutulmasını sağlayacak ve yeni müşteriler elde edilmesine 

vesile olacaktır. 

Sıradanlıktan kurtulmak: Tüketiciler genellikle sıradan olan şeylerden kurtulmak 

isterler. Bu nedenle sıradanlık riskinden kaçınarak daha önce yapılmamış ve salgın sürecine 

özgün olan deneyimler sunmak, markayı diğerlerinden ayırabilecektir.  

İstatistiklerden yararlanmak: Salgın dönemi kendisine has durumları yarattığı için 

bu dönemin tüketici davranış değişikliklerini iyi analiz edebilmek gereklidir. Böylece 

pazarlama stratejilerinde neyin doğru ve yanlış yapıldığı analiz edilerek, nelerin geliştirilmesi 

ya da değiştirilmesi gerektiği belirlenebilecektir. Böylece tüketicinin neyi istediği tahmin 

edilebilecektir. 

Danışmanlıklardan yararlanmak: Türk iş dünyasının en önemli eksiklerinden biri 

yeterince danışmanlık hizmeti almamasıdır. Salgın gibi, bir iş insanının belki hayatında bir 

kez başına gelebilecek bir olay için üniversitelerin uzmanlaşmış kadrolarından destek 

alınması işletmelere yarar sağlayacaktır. Bu anlamda başta pazarlama olmak üzere iletişim 

uzmanları yadsınamayacak derecede öneme sahiptirler. 

Sosyal sorumluluk: Pandemi, işletmelerin en önemli sosyal sorumluluk alanı haline 

gelmiştir. Bilhassa sağlık konusunda gerekli özeni göstermeyen insanları uyarabilme 

konusunda sosyal medya araçları etkili biçimde kullanılabilmelidir. 
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SONUÇ 

 

Tüketicilerin davranışları ve eğilimleri yaşadıkları coğrafyadan, yaşadıkları zamanın 

dönemsel etkilerine kadar geniş bir değişken yelpazesinden etkilenmektedir. İçinde 

bulunduğumuz dokuz aylık süreçte ender durumlar bağlamı içerisinde yer alan Covid-19 

pandemisi nedeniyle, dünya genelindeki tüm tüketicilerin davranışlarında değişiklikler 

meydana gelmiştir. Pandemi nedeniyle dünya genelinde bireyler sosyal kısıtlılıklara maruz 

kalmış, psikolojik açıdan endişe, kaygı gibi durumlar yaşamış ya da yaşamaktadır. Bu 

sebeplerle bireylerin sosyal yaşantılarıyla birlikte yeme-içme alışkanlıklarında ve çevreye 

duyarlılıklarında değişimler gözlemlenmiştir. Turizm sektörü bu süreçte ciddi yara almışken 

sosyal medya pazarlaması ve sanal ticaret değer kazanmıştır. Salgının etkisiyle tüm ülkelerde 

ekonomik anlamda kriz yaşandığını söylemek yerinde olacaktır. Salgının getirdiği bir diğer 

etki ise cinsiyet ayrımcılığı ve ırk ayrımcılığı davranışlarında artış gözlemlenmesidir. 

 

Pre-covid döneminden post-covid dönemine kadar yaşanan gelişmeler doğrultusunda internet 

kullanımında ve bununla bağlı olarak internet bağımlılığında artış olduğu gözlemlenmiştir. 

İnternet kullanıcılarının çoğalması ve s-ticaret ile e-ticaretin yoğunlaşmasıyla birlikte bilinçli, 

bilgi kaynaklı ve çok kanallı alışveriş önem kazanmıştır. Tüketiciler yaşadıkları kaygı 

sebebiyle bu süreçte istifçilik, doğaçlama, erteleme gibi eğilimler gösterirken; çalışma 

ortamları evlere taşınmış, iş-ev hayatı sınırları bulanıklaşmıştır. 

Tüm bu gelişmeler ışığında işletmelerin pre-covid dönemi stratejilerini uygulamaları 

tüketiciler açısından önemini yitirmiştir. Post-covid dönemiyle birlikte müşteri değeri yaratma 

kavramı daha da önemli hale gelmiştir. Covid-19 salgını uzarsa kalıcı hale gelmesi muhtemel 

olan beklentiler müşterileri yönlendirmektedir. Sosyal hayattan kısmen kopmuş olan 

müşteriler bu süreçte daha etkili iletişim kurma, saygı görme, şikayetlerinin önemsenmesi ve 

aktif yaklaşımla hızlıca çözülmesi gibi beklentilere sahiptir. İşletmelerin kendini 

önemsediğini gösteren hediye verme gibi mutluluk yaratan davranışlarından, sıradanlıktan 

uzaklaşan yeni uygulamalar geliştirmelerinden memnun olmaktadırlar.  

Bu sebeple işletmeler aktif iletişim tabanlı, müşteri değeri odaklı stratejileri kullanmalı, 

istatistiklerden sıklıkla faydalanmalıdır. Hemen hemen her işletmecinin başına ömründe bir 

kere gelmesi muhtemel bu sürece daha hızlı adapte olmak için gerek üniversitelerin uzman 

kadrolarından gerekse iletişim ve pazarlamanın uzmanlarından danışmanlıklar almaları 

faydalarına olacaktır. Pre-covid döneminden bu yana tüm işletmelerin sosyal sorumluluk 

anlamında yöneldiği pandemi sürecinde başarılı olanlar tecrübeleri değerlendirenler olmuştur. 
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Abstract 

The rapid increase of data in all fields like health care, finance, internet search, social media is 

the big issue for data scientist. Analyzing the data is the essential step for making optimal 

decision. Before the process of analyzation data cleaning is the basic step. In this process feature 

selection will give the improvised version of the data. Feature selection is the process of 

selecting most important variable from the data provided this selection process will not affect the 

quality of data. Set theory plays vital role in feature selection process. This paper exhibits the 

feature selection process based on Rough set theory. This theory was introduced in the year 1982 

by the polish mathematician and computer scientist Zdzilaw Pawlak. For mathematical reasons  

Pawlak took equivalence classes for grouping the elements. Equivalence class consists the sets 

which satisfy the relation reflexive, symmetry and transitive. Rough set is a pair of two crisp sets 

known as lower and upper approximation.  

 Let         and let        .   Can be approximated by construction of lower and 

upper approximation  which are defined as follows 

                       {   [ ]     } 

                       {    [ ]     } 

                       

If the boundary region is empty the set   is crisp otherwise it is Rough set. 

The main advantage of Rough set is it frames the patterns only hidden in the data and it does not 

require additional parameter. It gives better results in the process of hybridization with Fuzzy 

sets and Near Sets. This paper clearly explains the role of Rough Sets in feature selection process 

and its development in real time data. 

Keywords:  Indiscernibility Relation, Equivalence relation, Tolerance Relation, Reduct, Core. 
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ENERGY STORAGE PERFORMANCE ANALYSIS OF FUEL CELLS AND 

SUPERCAPACITORS WITH MATERIAL CHARACTERISTICS 
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Abstract 

This study provides better knowledge to understand the energy storage performance analysis 

of fuel cells and supercapacitors with material characteristics. Energy is one of the most 

important and serious problems all over the world. In today’s world, certain forms of energy 

are utilized everywhere such as in lighting, heating, running of machines and storing of 

appliances, etc. Additionally, international relations develop also by depending on energy 

production and resources. Energy demand increases gradually with increasing the human 

population. However, fossil fuels pollute the environment very much and lead to emissions of 

greenhouse gases and increment of global warming. In order to prevent all of these 

difficulties, many researchers and scientists are making an effort on energy storage devices. In 

addition to this, energy supplying and energy storing are significant processes pertinent to 

each other. Energy storage devices play also important and determining role during power 

failure in order to provide continually power supply. One of the most important parameters 

for energy storage issue is the examination and development of material properties used 

energy storage devices. Developments and investments in energy storage process must keep 

pace with the energy demands. There are many problems which are faced by fuel cells and 

supercapacitors such as low energy density, production cost, low voltage per cell and high 

self-discharge, etc.. To overcome these types of problems, novel materials need to be 

improved for them. In order to improve their performances and efficiencies, electrochemical 

properties must be scrutinized in terms of electrode materials and designed by following some 

technological processes. 

Keywords: Energy Storage, Material Characteristics, Fuel Cells, Supercapacitors 

 

1. INTRODUCTION 

Energy is one of the most important issues all over the world. By using various forms of 

energy, we can drive our cars, turn on the lights at nights or cook food for dinner. Nowadays, 

the whole world is faced with the energy problem. Energy resources and fossil fuels in the 

world are rapidly depleted due to the increasing in the population. Fossil fuels also produce 

greenhouse gases and lead to air pollution and climate change. New alternatives must be 

found (found out) to overcome these problems. There are many energy sources such as solar, 

wind energy that do not harm the environment. However, these sources can vary from 

location of country to another and they can not predict. Therefore, energy storage is an 

effective method and it will reduce the energy problem. It also provides low-cost energy for 

everyone.  
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Energy storage systems are going to contribute subjects such as efficiency, reliability, power 

quality, transmission optimization. Energy storage systems refers to capture or storage of 

energy produced at a certain time for later use. There are many types of energy storage 

systems such as chemical, mechanical, thermal etc. In today’s world clean energy storage 

devices such as batteries, fuel cells and supercapacitors have been recognized as the next 

generation technologies to help in overcoming the global energy crisis. 

 

Fuel cell is a device that converts chemical energy of a fuel such as hydrogen, methanol etc. 

into electrical energy. Both heat and water are also obtained as byproducts. Fuel cells consist 

of four basic and major elements. These are; the anode which is the negative side of the fuel 

cell, the cathode which is the positive side of the fuel cell, the catalyst which separates 

hydrogen atoms into protons and electrons and helps to accelerate easily the reactions at the 

both of the electodes, and the electrolyte which carries electrically charged particles from one 

electrode to the other one. The electrolyte plays also an important role in order to permit 

appropriate ions. Generally, fuel cells make use of hydrogen and oxygen in the air as fuel 

source. Supercapacitor is a type of capacitor that is able to have larger capacitance and store 

much higher energy than other type of capacitors. there are two types of supercapacitors; 

electrochemical double layer capacitors (EDLCs) and pseudocapacitors. 

Fuel cells are most preferred energy storage systems because of their high fuel conversion 

efficiency and quiet operation. Supercapacitors are also most used and preferred energy 

storage systems due to the their low-cost and environmental friendly. They can also store and 

deliver energy at relatively high rates. The most important advantages of supercapacitors are 

that they have higher energy density than conventional dielectric capacitor, high power 

density and a long cycle. 

 

2. THE USED MATERIALS IN FUEL CELLS 

In fuel cells, cathode and anode materials have a great effect. Therefore, they must have 

important requirements like large electrical conductivity, sufficient electrocatalytic activity 

for fuel oxidation reactions, adequate mechanically strength to support the cell, and good 

porisity for efficient gas diffusion and transportation, thermal expansion suitability with other 

parts of fuel cells, good chemical stability in reducing environment and high temperatures. 

2.1. Graphene: Many R&D groups and scientists have paid attention to the graphene because 

of good properties. These good properties high charge mobility of 230,000 cm
2
/V.s, excellent 

thermal conductivity 3000 Wm
-1

K
-1

, 2.3 % absorption of visible light, strong mechanical 

strength of 130 GPa and large specific surface area of 2600 m
2
/g. Therefore, graphene has 

become one of the most outstanding and preferable materials. 

The selected and used material influence overal performance of the fuel cell. Graphene must 

have and provide some important properties like high vonversion efficiency, large power 

delivery, low-cost, long life span and working safely. 

Graphene is one of the most important allotropes of carbon and consists of sp
2
-hybridized 

carbons. It is arranged and found in a 2D honeycomb lattice. Graphene possesses also a 

density which is smaller than 1 gcm-3 with ultra-large surface to volume ratio where the 

specific area is 2600 m
2
g

-1
. Additionally, it displays also low optical absorbance about 2.3 %. 

One of the most important and outstanding property of graphene is that electrical and thermal 

conductivity of graphene are 10
6
 Scm

-1
 and 3000 Wm

-1
K

-1
, respectively. As well as 

conductivity, theoretical specific capacity and specific capacitance of graphene are 744 

mAh/g and 550 F/g with large charge mobility of 230000 cm
2
/Vs, respectively. Graphene 

exhibits also excellent and high mechanical strength with breaking strength of 42 N/m and 

Young Modulus of 1 TPa with perfect flexibility. High chemical stability and electrochemical 
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activity provide that graphene can be used either an active metal-free electrocatalyst or a 

catalyst-support for fuel cells. 

 

Table 1. Properties of graphene [1] 

Optical Absorbance (absorption of visible light) 

 

2.3 % 

 

Electrical Conductivity 

 

10
6
 Scm

-1
 

 

Thermal Conductivity 

 

3000 Wm
-1

K
-1

 

 

Theoretical Specific Capacity 

 

744 mAh/g 

 

Specific Capacitance 

 

550 F/g 

 

Charge mobility 

 

230000 cm
2
/V.s 

 

Breaking Strength 

 

42 N/m 

 

Young Modulus 

 

1 Tpa 

 

Density 

 

<1 gcm
-3

 in 2630 m
2
g

-1
 

 

Theoretical Specific Surface Area 

 

2600 m
2
/g 

 

Table 1 presents the properties of graphene and these properties provide that graphene is the 

most preferable and useful material in fuel cells. It can also be used in future optoelectronics 

and photovoltaics instead of indium tinoxide (ITO) because of its high cost and brittle. In 

other words, graphene is extremely appropriate fort he development of both energy 

conversion and energy storage. 

  

2.1.1. Structure of Graphene: Graphene is one of the most important carbon allotropes and 

has 2 dimensional structure. Carbon atoms are located in a hexagonal design and this design 

can also show similarity with chicken wire. The following figure presents the structure of the 

graphene. 
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Figure 1. The structure of the graphene [2] 

 

Graphene nanostructure contains an atom thick layer of graphite and the thickness of graphite 

is approximately 0.34 nm. Figure 1 shows that each carbon atom has covalent bonds with 

three other carbon atoms. Because of the durability of the covalent bonds between carbon 

atoms, they develop the stability and tensile strength of the graphene. Graphene exhibits also 

larger electron mobility than other materials. Therefore, R&D groups have investigated and 

made an effort in order to improve and make use of this property in other applications. 

The single layer of graphene contains sp
2
 bonded carbon atoms and these carbon atoms are 

arranged and found in such a honeycomb structure. This situation provides forming 3D bulk 

graphite. Graphite contains Van der Waals forces and these forces contribute to bond and 

connect the stack layers of graphene.  

 

Figure 2 represents the electronic structure and dislocations in graphene. One of the most 

effective ways of arranging and controlling graohene structure is to research electronic 

dislocations as it can be seen in the Figure 2. The improvement of nanostructured graphene 

basically depend on the movement of carbon atoms of the unit cell. Scientists carried out 

many experiments in order to obtain a nanostructured array with controlled shape, size, 

crystallinity and functionality. According to these informations, graphene can also be used 

and combined with a large number of inorganic structures in order to improve and increase 

their properties. 

 
Figure 2. The electronic structure and dislocations in graphene [3] 
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2.1.2. Electrical Transport Property: Graphene displays excellent electronic 

properties and contains Dirac points. In Dirac points, the conduction band and valence band 

keep in contact with each other as it can be shown in the Figure 4a. Both conduction band and 

valence band seems like smaller halves of a conical surface. Unoccupied conduction band is 

also known as π* band and occupied valence band is called π band. Main purpose of Dirac 

cones is to determine and obtain information about properties which take place in some 

electronic band structures. These structures are used to determine and express unusual 

electron transport properties of materials like graphene and topological insulators. When these 

materials possess energies near the Fermi level, the valence band and conduction band Show 

similarity to uper and lower halves of a conical surface. The point where both of these bands 

kept in contact with each other, is called Dirac points. Additionally, the another purpose of 

Dirac cones is to Show relationship between energy and the two components of the crystal 

momentum kx and ky (Figure 3b). Because of these properties of graphene, it is one of the 

most outstanding intrinsic semiconductors. Intrinsic semicınductor acts also as massless 

relativistic particles that are called as Dirac fermions as it can be seen in the Figure 3. 

 

a. b. c.  

Figure 3. a.Valence band and conductin band keeps in contact with in K and K’ points(Dirac 

points) b. The relationship between energy and crystal momentum near the Dirac points c. 

Fermi Energy levels, electrical and optical properties of different graphene layers [4] 

Graphene presents also many charge mobility values at certain temperatures. For example, it 

displays the charge mobility of approximately 1.5*10
4
 cm

2
/Vs at 300K and approximately 

6×10
4
 cm

2
/Vs at 4 K with charge concentration (both electron and hole) up to 10

13
 cm

2 
[5]. 

 

2.1.3. Thermal Properties: Graphene is one of the best materials that conducts 

electricity and heat. In recent times, maximum thermal conductivity of monolayer graphene 

and supported graphene obtained 5000 W/(m.K) and 600 W/(m.K). There are also important 

methods about thermal conductivity in order to consistent, excellent results. Raman 

spectroscopy is one of the most important method and main purpose of this method is to 

determine and measure the thermal conductivity of graphene. Table 2 gives information about 

the thermal conductivity of graphene. 

 

Raman Specroscopy Thermal Conductivity of Graphene w/(m.K) 

2-5 μm diameter 4840 - 5300 

1-5 μm diameter 3080 - 5150 

Table 2. Thermal conductivities of graphene by making use of Raman Spectroscopy [6] 

 

2.1.4. Graphene As Electrocatalysts: Fuel cells consist of two eletrodes that are 

known as anode and cathode. The reduction of oxygen from air occurs at the cathode and the 

oxidation of fuels like hydrogen, methanol and formic acid occurs at the anode. Noble metals 

like Pt(Platinum), Ru(Rutenium), Pd (Palladium), Ni (Nickel) and Au (Gold) and their alloys 
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are used as catalysts and to carry out reactions at the anode and the cathode in fuel cells. Pt is 

one of the widely used materials as catalyst in order to takes olace electrode reactions for low 

operating temperature fuel cells. But, these noble metals have important disadvantages like 

high-cost, restricted reserve on earth, low reaction kinetics, leading to carbon monoxide 

poisoning. They prevent also diffusion of fuel molecules from anode to cathode and this 

situation leads to crossover effects. Carbon black is one of the most widely preferred support 

for fuel cells due to its low-cost. Other non-carbon and carbon materials are also preferred 

and selected as catalyst supports that contain active porous carbon, CNTs, graphite and carbon 

aerogels. The most important and outstanding properties of these catalysts supports is to 

display excellent eletrical conductivity, strong and durable coupling with catalysts, good and 

high chemical and electrochemical stability in the electrolysts, high surface for even 

dispersion of catalyst and low-cost. 

 

Graphene is also most widely preferred and used material as catalyst. Many scientists have 

made an effort in order to obtain Pt catalyst hybrid with graphene. According to studies, 

catalytic activity was enhanced because of the larger implementation and activation of Pt on 

graphene sheets. Because of higher specific surface area of graphene sheets, good diffusion of 

Pt is provided. In addition to this, an important experiment is made about Pt/graphene 

catalysts in order to obtain and synthesize them with the help pf poly-diallyl-dimethyl-

ammonium (PDDA). According to the obtained results, the PEM fuel cells display higher 

performance and better electrochemical stability. Because of the existence of PDDA, the 

catalyhtic activity was enhanced with the help of good dispersion of Pt on the graphene. 

Graphene is also used as electrolyte membrane. Proton exchane membrane (PEM) has a 

semi-permeable structure that is consisted of ionomer. Main purpose of this structure is to 

contribute to only protons to flow through. Additionally, this membrane has also importsnt 

properties like large thermal, mechanical and chemical stability, good tolerance to catalyst. 

Perfluorosulfonic acid membrane is the most preferable membrane of PEMs because of 

excellent conductivity, large mechanical strength and good chemical resistance but this 

membrane exhibit some important disadvantages like expensive, low conductivity at low 

humidity. It can also permit to flow methanol. In order to overcome this problem, researchers 

offered that graphene (widely GO(Graphene Oxide)) can be used in PEMs. GO exhibits 

outstanding properties like high surface area, excellent mechanical strength, good thermal 

stability, high proton conductivity and range operating temperature. 

 

2.2. Porous Ni/YSZ Cermet: Cermet is a composite material and obtained by combining 

ceramic (cer) material with metal (met). The most important properties of cermet are high 

temperature resistance, durability, strength and hardness. The most widely used metals are 

nickel, molybdenum, and cobalt. Cermets contain generally less than 20% metal by volume. 

The metal can also be bexposed to the plastic formation. These materials is one of the most 

outstanding and preferable materials as anode for high temperature SOFC. Because this anode 

material is low-cost and excellent electrical conductor. Additionally, it exhibits also 

chemically stable structure at high temperature and possesses large corrosion resistance to the 

fuel. Porous Ni/YSZ cermet exhibits closer TEC (thermal expansion coefficient) with that of 

YSZ electrolyte (Zhu and Deevi, 2003). Furthermore, the nost important advantage of this 

material is that the porous stgructure contributes to carry out diffusion and permeation for fuel 

gas (Singhal and Kendall, 2003). The electrical conductivity of Ni/YSZ cermet anode depends 

on nickel content and size ratio between YSZ and Ni. Electrical conductivity is proportional 

to the nickel content and size ratio. If nickel content and size ratio increase, the electrical 

conductivity will also increase (Zhu and Deevi, 2003). 
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2.3. LaMnO3 (Lanthanum Manganite): This material is most widely used as cathode 

materials becauseof the excellent and valanced consideration of electrical conductivity, 

chemical reactivity electro-catalytic activity, and thermal expansion coefficient(TEC). 

Lanthanum manganite is one of the most important inorganic compounds and a type of 

perovskites. The main reason of notation of LaMnO3-δ is that LaMnO3 possesses often 

Lanthanum vacancies and neutron scattering occurs. This cathode material exhibits also 

excellent conductivity. The following table presents properties of different types of Sr-doped 

Lanthanum manganite. 

 TEC (x10
-6

 K
-1

) 

 

σe (Scm
-1

) 

 

References 

 

La0.6Sr0.4MnO3-δ 

 

13 (800) 

 

130 

 

(Kenjo & Nishiya, 1992) 

 

La0.7Sr0.3MnO3-δ 

 

12.8 (25-1100) 

 

265 (947) 

 

Badwal & Forger, 1997 as cited in Florio et 

al., 2004)o 

 

Table 3. Properties of Sr-doped Lanthanum Manganite [7] 

 

2.4. Cobalt-Based Electrodes: These materials exhibit also larger ionic and electronic 

conductivities than other materials. Additionally, these materials present also large thermal 

expansion coefficient. Sr-doped La0.6Sr0.4CoO3 presents the highest electrical conductivity of 

σ = 4.4 * 10
3
 Scm

-1
. Cobalt can enter the reaction with YSZ in order to produce insulating 

layers.  

 

2.5. Yttria Stabilized Zirconia (YSZ): This material is one of the most widely used 

electrolyte materials in fuel celly and a type of Fluorite-Structured Electrolytes. The most 

important and outstanding properties of YSZ is high oxide-ion conductivity at temperatures 

that are higher than 800 °C. In addition to this, YSZ exhibits also excellent mechanical and 

electrical properties. One of the most outstanding disadvantages of this electrolyte material is 

that it operates at high temperatures. This situation can sometimes restricts the usage of this 

material in many commercial applications of SOFC (Paściak et al., 2005). Figure 4 shows the 

crystal structure of the YSZ. 

 

 

 
 

Figure 4. The crystal structure of the YSZ [8] 
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The thermal expansion coefficients are based on the modification of Zirconia as it is shown in 

the Table 4. 

Monoclinic 7*10
6
 K

-1
 

Tetragonal 12*10
6
 K

-1
 

Y2O3 stabilized 10.5*10
6
 K

-1
 

Table 4. Thermal Expansion Coefficients [9] 

3. THE USED MATERIALS IN SUPERCAPACITORS 

The selection of electrolyte plays an important role on supercapacitors and the electrolye 

must have the following properties; 

 The ionic size and type, 

 The ion and solvent concentration and interaction, 

 The potential window. 

3.1. Activated Carbon (AC): This material can be used in EDLC (Electrical Double 

Layer Capacitors) as electrode. Because they have high surface area, excellent electrical 

properties anf low-cost. AC are produced from many substances that include a large carbon 

content like coal, coconut shells and wood. AC contains the strongest physical adsorption 

forces and the largest volume of adsorbing porosity. Moreover, it can also possess a surface 

that is larger than 1000 m
2
/g. This material can also be obtained by making use of either 

physical or chemicxal activation frım many carbonaceous like wood coal nutshell. The 

physical activation is based on the treatment of carbon precursors at a high temperature (700-

1200 °C) by making use of oxidizing gases such as steam, CO2 and air. Chemical activation 

provides that the treatment of carbon precursors occurs at a low temperature by making use of 

activating agents like sodium hydroxide, potassium hydroxide, zinc chloride and phosphoric 

acid [10]. Activated carbon exhibits various physiochemical properties with good improved 

surface area that reach to 3000 m
2
/g [11] by making use of activation methods and the used 

carbon precursors. There are three types of porous structure of Activate Carbon and these 

structıres are produced from activation processes. Porous structure of AC contain micropores 

(<2 nm), mesopores (2–50 nm) and macropores (>50 nm) [12]. Many R&D (Research and 

Development) groups made an effort in order to analyse the relationship between specific 

capacitance and specific surface area of AC and according to this study, a difference and 

incompatibility sre found between them. Possessing a large specific surface area of 

approximately 3000 m
2
/g leads to produce a relatively small capacitance. This situation 

expresses that all pores does not have a great effect during charge accumulation.  Table 5 

shows the specific capacitances of Activated Carbon in different electrolytes. This table 

presents that different electrolytes play a great role on the capacitance performance of AC. 

According to this table, the specific capacitance in aqueous electrolyte is larger than the 

specific capacitance of organic electrolytes.  

Electrolytes 

 

Specific capacitances of AC (F g
-1

) 

 

Aqueous electrolytes 

 

Between 100 and 200 F/g 

 

Organic electrolytes 

 

50 and 150 F/g 

 

Aqueous electrolytes (with KOH-treated 

AC) 

 

160 and 225 F/g 

 

Table 5. Specific capacitances of Activated Carbon in different electrolytes [13] 

3.2. Carbon Nanotubes (CNTs): These materials play great and important role in the 

science and enignering of carbon materials. CNTs are tıbes that consisted of carbon with 

diameters typically measured in nanometers. They exhibit also outstanding properties like 
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high electrical conductivity, excellent pore structure, perfect mechanical and thermal stability 

and good electrical properties. In addition to these properties, they exhibit also excellent 

tensile strength and thermal conductivity due to their nanostructure and strength of the bonds 

between carbon atoms. 

 

Carbon nanotubes are one of the most durable and strongest materials in terms of tensile 

strength and elastic modules because of the covalent sp
2
 bonds that are produced between the 

individual carbon atoms. Catalytic decomposition of some hydrocarbons and manipulating 

different parameters have become most important production methods of carbon nanotubes. 

By making use of these methods, nanostructures can also be produced in various 

conformations and their crystalline structure can also be controlled. Moreover, CNTs possess 

also mesopores which are interconnected. This situation contributes to form a continous 

charge diffusion that makes use of accessible surface area. 

 

CNTs are consisted of graphitic walls that are assembled in near one-dimensional (1-D) 

cylinders in Figure 5. The long 1-D structure of CNT s exhibits good mechanical properties 

and hinders also the scattering of electrons. Furthermore, highly ordered CNT arrays possess 

important surface area andf this situation presents high porous area for electron storage (Hu et 

al. 2009). By making use of morphology and purity, the specific capacitance of CNTs is 

between 15 and 200 F/g (Liu et al., 2010b) [14]. 

 
Figure 5. (a) Transmission electron microscope (TEM) image of carbon nanotubes. (b) 

Scanning electron microscope (SEM) image of a carbon nanotube. [15] 

CNTs can also be classified into two groups; single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) or 

multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). Table 6 gives the properties of CNTs. 

 Properties 

 

Density For A Solid 

 

1.3 to 1.4 g/cm
3
 

 

Specific Strength 

 

48,000 kN·m·kg
−1

 

 

Strength (Individual CNT shells) 

 

100 gigapascals (15,000,000 psi) 

 

Electric current density (metallic nanotubes) 

 

4 × 10
9
 A/cm

2
 

 

Thermal conductivity (an individual SWNT) 

 

3500 W·m
−1

·K
−1

 

 

Table 6. The properties of CNTs [16] 
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3.3. Conducting Polymers (CPs): These materials are used as electrode material because 

of their low-cost and simple production. They exhibit also more excellent conductivity and 

higher capacitance than carbon-based electrode materials. Conducting polymers can make use 

of different electrode configurations like n/p type configuration. N-doped and p-doped 

electrodes stand for negatively charged and positively charged electrodes, respectively. 

Conducting polymers present large energy and densities with the help of these configurations. 

Conducting polymers are one of the most important organic polymers that conduct electricity. 

One of the most outstanding advantage of conducting polymetrs is their processability. They 

make use of reduction/oxidation process in order to store and release charge. When oxidation 

takes place, ions are send to the polymer back bone. When reduction takes place, ions are 

given back into the solution. In addition to this, reduction/oxidation process in conducting 

polymers leads to form a mechanical stress that restricts the stability through several charge-

discharge cycles. 

 

Conducting polymers provide the conduction of electricty via a conjugated band matrix. They 

display also larger energy density than metal oxides and contain reversible Faradaic redox 

capabilities. Polyaniline (PANI), polypyrrede (PPy) and polythiophene are the most important 

types of conducting polymers. CPs that have nanoarchitectures have also large surface area 

and good porosity and thsese properties contribute to obtain excellent performances due to 

their intrinsic conduction, large surface to volume ratio and surface interactions at the 

nanoscale. 

 

When CPs interact with the doping ions, the capacitance will increase and improve. One of 

the most important points is the fast charge/discharge nature of supercapacitors. This situation 

leads to affect negatively the polymer structure through swelling and cracking that decreases 

the polymers’ overall life cycle. In order to increase the life cycle, CPs are combined with 

carbon supports. Zhou and partners made a reseach on syntheziation of polyaniline (PANI) 

and they obtained a capacitance of 609 F/g [17]. Additionally, According to the research of 

Wang and their partners, capacitance of graphene oxide (GO)-doped PANI (531 F/g) is higher 

than PANI only (216 F/g) [18]. Figure 6 shows the chemical structures of some conductive 

polymers. 

 

 
Figure 6 - Chemical structures of some conductive polymers [19] 

3.4. Aqueous Electrolyte: This type of electrolyte material is one of the most 

preferable and useful electrolyte materieals in supercapacitors because of its low-

cost and abundance. H2SO4, KOH, and potassium chloride (KCl) are the most 

preferred aqueous electrolytes. Table 7 gives some important properties of different 

types of electrolytes.  
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Table 7. Properties of different types of electrolytes [20] 

Electrolyte 

 

Density (g/cm
3
) 

 

Resistivity (Ω cm) 

 

Cell Voltage (V) 

 

KOH 

 

1.29 

 

1.9 

 

1 

 

Sulfuric acid 

 

1.2 1.35 

 

1 

Propylene carbonate 

 

1.2 52 2.5–3 

 

Acetonitrile 

 

0.78 18 2.5–3 

 

Ionic liquids 

 

1.3–1.5 

 

125 (25◦C) 28 (100◦C) 

 

3.25-4 

 

Aqueous electrolyte exhibit usually excellent conductivity (e.g., 0.8 S cm
–2

 for 1M H2SO4 at 

25°C) [21]. Aqueous electrolytes are classified into alkaline, acid, and neutral solutions. The 

main purposes of electrolytes in supercapacitor technology is to prevent leakage, increase 

capacitance and provide easy handling. In order to achive these purposes, Aqueous 

electrolytes can be arranged and modified by adding and combining different gels with these 

electrolytes in order to obtain an excellent stable electrolytic system. Wang et al. soaked 

polyacrylamide gel (PAM-G) into a aqueous solution of 6M KOH for about 60 h and they 

obtained electrolytic system with perfect cycling stability, rate capability, and high specific 

capacitance (196 Fg
−1

 at GCD (Galvanostatic charge discharge) 1 Ag
−1

) [22]. 

 

3.5. Ionic Liquids (ILs): ILs consist of solvent-fee molten salts in liquid form at room 

temperaturei that is because of their low melting temperatures. They are the most preferable 

and useful electrolyte materials because they are nontoxic and nonflammable and present also 

the widest voltage vindow (0 to 3-5 V), lack of thermal or chemical instability (Galinski, 

Lewandowski, and Stepniak, 2006). These electrolytes have also large chemical and thermal 

stab ilities with wide operating voltage ranges. The most important point is that ILs can also 

be heated up to 300
◦
C and any vaporization does not ocur (Burke, 2007) [23]. But, the most 

outstanding obstacle of ILs is the insufficient ionic conductivity when a comparison is made 

with other two types of electrolytes. One of the most effective way of increasing the 

conductivity is to heat ILs to 125 °C. 

 

3.6. Organic Electrolyte: Supercapacitors make generally use of organic electrolytes such 

as acetonitrile and propylene carbonate (PC) due to their wide working voltage vindows (0 to 

2.2 - 2.7 V).This voltage range contributes to increase the energy density to the standard of 

commercial demand. Additionally, acetonitrite is the most preferable than propylene 

carbonate. The main reason of this is that acetonitrite carries one third of ionic resistivity of 

propylene carbonate [24].  But, the most important disadvntage if Acetonitrite is its 

flammability and toxicity. In addition to this, organic electrolytes lead also to form aging (i.e., 

degradation) of carbon electrodes. The decomposition of organic electrolyte have a negative 

effect the pores of the electrodes because this decomposition decreases also both the 

capacitive performance and cyclic stability (Azais et al., 2007). 

Figure 7 shows the effects of different electrolytes on energy density and specific 

capacitance. 
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Figure 7. The relationship between energy density and specific capacitance (Electrochemical 

Supercapacitors for Energy Storage and Conversion) (2015) [25]. 

 

3.7. Transition Metal Oxides (TMOs): These materials provide an important option for 

supercapacitors because of their high specific capacitance and low resistance. These 

properties can contribute to fabricate supercapacitors with high energy and power. Thus, 

supercapacitors can be more useful and preferable. There are many forms of metal oxides like 

Nickel oxide (NiO), ruthenium oxide (RuO2), Manganese oxides (MnO2), iridium oxide 

(IrO2) are the most important, popular and useful metal oxides for supercapacitors. The main 

advantages of metal oxides are low-cost and utilization of milder electrolyte. TMOs have 

become one of the most outstanding and popular members and candidates of electrochmically 

active materials for the future applications and generations of supercapacitors because of their 

good and high electrochemical performance. 

 3.7.1. Manganese Oxide: In recent times, many scientists have drawn attention to the 

manganese oxide as an electrode material due to the good physical and chemical properties. 

This compound can be also used in a lot of applications such as in biosensor, energy storage, 

molecular adsorption, catalysis ad ion exchange. Manganese oxide is an important electrode 

material because of its low-cost, environmental friendliness, high and excellent capacitive 

performance in aqueous electrolytes. However, there are also important disadvantages of 

Manganese oxides like low conductivity (10
-5

 – 10
-6

 Scm
-1

), high dissolubility in alkaline or 

neutral electrolyte. Table 8 gives the specific capacitances of different Manganese oxide 

materials. 
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Table 8. Specific capacitances of different Manganese oxide materials [26] 

Materials 

 

Specific Capacitance (F g
-1

) 

 

Li-Mn1-xRuxO2 360 F g
-1

 

 

MnO2@GCs@MnO2 390 F g
-1

 at a current density of 0.5 A g
-1

 in 6 M KOH 

electrolyte 

 

Hollow MnO2 nanospheres 

 

299 F g
-1

 at 5 mV s
-1

 

 

Mn3O4 

 

261 F g
-1

 

 

The MnO2 electrode 

 

178 F g
-1

 at 5 mV s
-1

 

 

 

3.7.2. Ruthenium oxide (RuO2): Ruthenium oxide is an inorganic compound and is the 

most preferred and used electrode material due to their high and excellent conductivity, good 

and thermal stability (Huang et al. 2013). They have also long life cycle and good 

reversibility. The following equation represents the energy storage mechanism of RuO2 

RuO2 + xH
+
 + xe

-
 = RuO2-x(OH)x (0 < x < 2) (Energy storage mechanism of RuO2) [27] 

 

Table 9 presents the specific capacitances of different types of RuO2 like anhydrous RuO2, 

hydrated RuO2.0.5 H2O, and amorphous RuO2. 

Material 

 

Specific Capacitance (F g
-1

) 

 

Anhydrous RuO2 

 

24 F g
-1

 

 

Hydrated RuO2.0.5 H2O 

 

342 F g
-1

 

 

Amorphous RuO2 

 

1580 F g
-1

 

 

Table 9. Specific capacitances of different types of RuO2 [28] 

 

Figure 8 is called Ragone plot. According to this figure, supercapacitors (SCs) that are also 

known as electrochemical capacitors (ECs), took part in a important position. Main reason of 

this is that supercapacitors have higher energy density than conventional electrostatic 

capacitors. They possess also higher power density and quicker power delivery than batteries  

(Ali et al. 2017; Jayalakshmi and Balasubramanian 2008; Melot and Tarascon 2013; Cao and 

Wei 2014).. Ragone plot is one of the most important plot in energy storage. The main 

purpose of usage of this plot is to compare the energy density and power density of various 

energy storage devices. This plot gives also the values of power density (W/kg). David V. 

Ragone is the person who discovered and improved this plot. 

 

Specific Energy = (V*I*t)/m       Specific Power = (V*I)/m 

V: Voltage (V) 

I: Electric Current (A) 

t: time (s) 

m: mass (kg) 
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Figure 8: Ragone plot of several energy storage devices. [29] 

 

Supercapacitors have also great potential to use in the hybrid vehicles (Kötz and Carlen 

2000). Additionally, significant factors influence the electrochemical performance of 

supercapacitors (SCs). These factors consist of the physicochemical properties of electrode 

materials, the selection of electrolyte, and the voltage range of electrodes (Zhang and Pan 

2015). In order to enhance the electrochemical performance of supercapacitors, pne of the 

most preferable methods is to develop novel and high quality electrode materials. The main 

purpose and function of these materials is to contribute to increase the electron transfer and 

ion diffusion. Figure 9 shows the annually improvement of new and novel electrode materials 

in order to increase the electrochemical performance of supercapacitors (Raza et al. 2018). 

According to this figure, carbon materials are the most preferable, useful and popular 

electrode materials for supercapacitors due to their large surface areas that store charges by 

making use of physical adsorption of ions on the material surface (Simon et al. 2014). In other 

words, chargfes accumulate on the surfaces of the electrodes. This kind of supercapacitors 

that have charge storage mechanism, possesses a lw energy density (<10 Whkg
-1

). There has 

also been many studies in order to increase the energy density of supercapacitors. These 

studies involve replacement of carbon materials by making use of electrochemically active 

materials or the hybridization of carbon materials with the help of electrochemically active 

materials. When a comparison is made between active materials and carbon materials, 

electrochemically active materials are able to have more energy storage capacity than carbon 

materials because of their faradaic charge transfer and the electrochemical process (Wang, 

Zhang, et al. 2012; Miller and Simon 2008). 
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Figure 9. Annually development of supercapacitor electrode materials [30] 

 

 

CONCLUSION 

 

In this paper, it is aimed that the information about fuel cells, supercapacitors and the used 

materials in them is given. 

 

According to the performances and properties of used materials in both fuel cells and 

supercapacitors, these energy storage devices provide important benefits for future power 

generation plants and many aplications. Additionally, they present cleaner, more sustainable 

and reliable power generation source. Important and outstanding materials were used in fuel 

cells and supercapacitors in order to increase their performance, be low-cost and provide more 

usage in future applications. These used materials provide excellent electronic conductivity 

and contribute to increase their durability. 

 

Metal-oxide base supercapacitive electrodes contribute to improve the capacitance of 

supercapacitors. Each of metal oxides materials presents larger energy density than carbon-

based materlals with Electrical Double Layer Capacitance (EDLC). But MO-based displays 

sometimes low conductivity and slow ion transfer and this situation causes some problems 

that are related to cycle stability. When hybrid nanostructures that are obtained with 

combination of metal oxide and conducting material like graphene are used, electrical 

conductivity, morphological stability, and capacitance will improve. 
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Abstract 

Seaweeds are plants found in sea that have tremendous applications in the fields of agriculture 

and environment. It comprises of three giant classes with a large number of different species. 

Agriculturally, both three classes have significant roles in promoting plant growth and 

productivity,supply osmoprotectants to crops understress condition, increase soil fertility, soil 

water retention capacity and protection of top soil against erosion and leaching as well as 

reclamation with class Phaeophyta has highest contribution due to its alginic acid and 

macromolecules derivatuves content that are higher followed by Rhodophyta and Chlorophyta. 

Seaweed has ability to phytoremediate environment against heavy toxic metals that is achieved 

by either hyperaccumulation via metabolic process using phytochelatin and metallothioneins, 

xenobiotic degradation and/or biosorption which is accomplished by binding sites provided by 

polysaccharides and proteins functional groups present in the algae cell walls. 

Keyword: Seaweeds, plant growth, soil protection, phytoremediation 
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Abstract 

Water is such a unique element on planet earth. It is considered to be the torch bearer of 

human mankind and hence it is the most sought after in terrestrial spaces. Water in its purest 

form is completely transparent, odorless and neutral. However, it is seldom that we find all 

such properties of water in its natural existence. With the increasing industrialization and 

increased population pressure more and more industries are being setup to serve the mankind 

for their livelihood. This in turn is causing a lot of contamination to water sources resulting in 

health hazards. Industrial effluents, sewage, farm waste have become the major pollutants 

contaminating the environment. They are directly discharged into water bodies without any 

adequate treatment. This untreated water and effluents contain heavy metals which enter the 

fresh water bodies resulting in a number of environmental problems. Not only human beings, 

but all living beings including animals and birds also get impacted due to this. Various 

contaminants get mixed with water and it becomes necessary to remove these toxic water 

pollutants before water is being consumed. Adsorption technology is gaining a wider 

application in treatment of water without much complexity and disadvantages. 

 

In this study an attempt is made to analyze and compare the efficacy of powder extracts of 

plants with comparatively abundant availability. They are further used as adsorbents for 

removing traces of heavy metals such as iron and lead from water. Contaminated water 

collected from industrial sources is used for testing and was treated with adsorbents prepared 

from powder extracts of Abelmoschus Esculentus (Okra or lady-finger), Oscimum sanctum 

(Tulsi), and Azadirachta indica (Neem) separately. The samples were exposed to 

spectroscopic analysis for studying concentration of contamination before and after adding 

adsorbents. The absorbance and spectra of the exposed sample gives a fairly good 

understanding of changes in concentration of heavy metals in the water. Favorable and 

encouraging results as well as natural availability of the adsorbents provides a stable basis for 

further extension to this study. 

Keywords:Industrial effluents, Water treatment, Adsorption Technique, Natural extracts, 

Heavy metal  
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1.INTRODUCTION 

 

Majority (71%) of the Earth’s surface is covered by water and out of this only a small 

miniscule fraction of (3%) of the total is used by humans for various domestic, industrial and 

agricultural purposes. But with increasing urbanization and increasing consumption of water, 

the quality of water is deteriorating day by day and thus affecting our environment. 

 

Agricultural waste, industrial waste and sewage have become the major contributors in 

contamination of the environment. The waste water from all these sources containing toxic 

materials are discharged directly into the water bodies without any adequate treatment and 

this has led to serious and alarming levels of environmental problems majorly due to heavy 

metals. Heavy metals are non-biodegradable and they persist in the environment from one 

tropic level to another causing bi- magnification. Most of the heavy metals are dangerous to 

human health [1]. 

 

Heavy metals in industrial waste water include lead, chromium, mercury, uranium, selenium, 

zinc, arsenic, cadmium, silver, gold, and nickel. Chronic exposure to them has been 

implicated in several degenerative diseases and cancer. Environmental pollution particularly 

from heavy metals and minerals in the waste water is the most serious problem in India. 

Heavy metals are major pollutants in marine water, ground water, industrial waste water and 

even treated waste water [2]. 

 

1.1 Heavy metals at Glance 

The heavy metals are transported by runoff water and contaminate water sources downstream 

from the industrial site. Most of the point sources of heavy metal pollutants are industrial 

waste water from mining, metal processing, tanneries, pharmaceuticals, pesticides, organic 

chemicals, rubber and plastics, lumber and wood products.  

 

1.1.1 Heavy metals toxicity 

Heavy metals now-a-days is commonly known term for its obvious harmful impacts on the 

environment. They have severe harmful impact not even on humans as well as also 

contaminate water, soil, air etc. 

 

 

1.1.2 Heavy metal removal need and techniques  

To avoid health hazards it is essential to remove these toxic heavy metals from waste water 

before its disposal [1]. 

 

This has become a serious challenge to treat the waste water effluents. A number of efficient 

techniques since date have been reviewed and given importance to solve the increasing levels 

of water pollution.  

 

Most commonly known methods and techniques include chemical precipitation, ion exchange 

method, reverse osmosis, electro-dialysis, ultrafiltration, nano filtration, coagulation, 

flocculation, floatation, etc [2]. 

 

However, these conventional methods of heavy metal removal carry a number of 

disadvantages along with them such as higher amount of reagent requirements, generation of 

toxic sludge, incomplete or unpredictable metal ion removal, secondary waste generation, not 

cost-effective and require high level of expertise [3]. 
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Thus, there have been many attempts to find inexpensive and easy techniques to remove 

pollutants from waste water according to their physio-chemical characteristics. This trend of 

recent researches has leads us to the application of cost-effective materials, which can 

adequately adsorb the effluents from water. 

 

Low cost adsorbents derived from agricultural by-products and industrial solid wastes could 

be used to remove wastes from synthetic waste water [1, 4]. Instead of using commercial 

activated carbon, our focus is to work with inexpensive natural adsorbents, which are 

ecofriendly and are locally available. Some of these natural materials can be used without 

much processing as adsorbents and can give efficient results [4]. 

 

1.2 Characteristics, General properties required for higher efficiency 

Due to very big surface area per unit of mass a material can adsorb a lot of particles and this is 

what makes an adsorbent a good adsorbent. High adsorption capacity and long effective 

adsorbent life depends on the physio-chemical properties of the adsorbent and the adsorbate. 

Low reactivity, minimized side reactions. Optimum physical properties such as high crush 

strength, low attrition and the ability to handle process, operating conditions [5]. 

 

The main objective is to study the effect of Oscimum sanctum, Azadirachta indica and 

Abelmoschus esculentus on removal of heavy metals- iron and lead. The purpose of the study 

is to use these natural adsorbents as a replacement for the current expensive methods of 

removing metal ions from aqueous solutions [6]. 

 

2. Methodology 

2.1  Bioadsorbent: 

The adsorbents used in this research work were prepared from natural material such as Okra 

pods, Neem leaves and Tulsi leaves. 

 

2.1.1 From Okra (Abelmoschus esculentus) 

Commonly known as lady-finger, its pods were collected from nearby locations. It was made 

sure that only the unusable or unsold stock was taken to conduct the experiment. These okra 

pods were used to produce mucilage and the mucilage was dried and powdered to form our 

okra adsorbent.  

 

For producing mucilage, about 250gm of okra pods were taken, sliced and dries and was kept 

submerged in distilled water for around 24hours. Then for one hour the solution was heated at 

50-60°C.  

 

The concentrated solution was then filtered properly through a muslin cloth to squeeze out all 

the mucilage. Then it was washed with aceton and then the compound was allowed to cool 

and then dried at 45°C in drying oven to give a hard mucilage cake [7]. 
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Figure 1 

It was grinded into fine powder and filtered through a 1mm sieve to maintain a fine particle 

size and uniformity in the powder for better adsorption.  

 

 

2.1.2 From Neem (Azadirachta indica) 

Commonly known as neem or Indian Lilac. Neem leaves were collected from surrounding 

areas. These leaves were used to produce neem adsorbent. About 250gm of leaves were taken 

and washed thoroughly with distilled water. Then these leaves were oven dried and grinded to 

fine powder and sieve size of 1mm was maintained [8]. 

 
Figure 2 

2.1.3 From Tulsi (Oscimum sanctum) 

The leaves were collected from nearby locality, washed thoroughly with distilled water and 

then dried and powdered to give Tulsi adsorbent. Sieve size of 1mm was maintained [9]. 

 
Figure 3 

 

2.2 Stock solution of Heavy metals: 

Lead and iron metals ions were selected for the experiment. Respective metal were taken and 

their solutions were synthesized in lab. First the adsorption efficiency of our adsorbents was 

carried out and tested over the synthetic metal solutions that we prepared, after observing the 

results the experiment was to be carried over to the real time water sampling from different 

industrial sites.  

a. Lead stock solution was prepared from Lead nitrate salt and a solution of 1000 ppm (mg/l) 

concentrations was prepared and labeled as a lead stock solution.  

b. Iron stock solution was prepared form Ferrous ammonium sulphate salt and a solution of 

1000 ppm (gm/l) concentration was prepared and labeled as Iron stock solution [10]. 

From these stock solutions, different concentrations of 10ppm, 20ppm, 50ppm were prepared 

using appropriate dilution. 

 

2.3 Batch adsorption studies:  

For treating water there are many factors that need to be taken care of for successful results. 

Here we optimized two parameters for every batch adsorption i.e. (1) contact time (2) dosage 

of adsorbent. Each adsorbent was studied by varying a single parameter at a time with respect 

to the others keeping constant.  
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The experimentation was first carried on the synthetic solutions to observe the results and 

efficiency of each adsorbent and then after seeing the favorable results the experiment can be 

moved over to the real time waste water analysis and treatment form the industrial sites.  

First the initial metal solution was analyzed under U.V. Spectrometer to note the spectrum of 

lead and iron solutions without any addition and treatment of adsorbent, thus the U.V. spectra 

of prepared samples was noted to track the initial metal concentration of the solutions. 

Then with varying dosage of each adsorbents respectively the solutions were stirred 

continuously on a magnetic stirrer at intervals of time [11]. Thus, a 20 ppm per 100ml 

solution was taken in different beakers. In each beaker dosage of each adsorbent was varied 

as-  

Dosage(gm) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Table 1 

Then, with constant dosage the time intervals were varied. 3gm of adsorbent was added to 

50ml of solution and kept on magnetic stirrer for different time intervals as: 

Time (min) 30 60 90 120 150 180 210 

Table 2 

 

3.Experimentation Procedure 

3.1 Tulsi powder as adsorbent:  

 Two parameters were studied. 

3.1.1 Dosage - In 20ppm per 100ml of solution, different dosage of adsorbents was 

added(gm). Constant contact time of 5 hours on magnetic Stirrer was maintained for each 

sample [12].  

 

Table 3: Absorbance for lead and iron corresponding to different  

dosage of Tulsi powder as adsorbent 

Dosage (gm) 
Fe metal absorbance 

at 508 nm 

Pb metal absorbance 

at 510nm 

0.5 0.155 0.005 

1 0.162 0.007 

1.5 0.170 0.008 

2 0.200 0.009 

2.5 0.246 0.011 

3 0.272 0.012 
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Figure 7: Absorbance (y-axis) and dosage (x-axis) are plotted in the graph 

 

3.1.2 Contact time - 3gm of adsorbent was added to 50 ml of solution and kept on magnetic stirrer 

for different time intervals, absorbance readings were noted. It was observed that adsorption 

percentage increased with the increase of time up to 210 minutes. 

 

Table 4: Absorbance for lead and iron corresponding to different  

contact time of Tulsi powder as adsorbent 

Time (min) 

Fe metal absorbance 

(nm) 

Pb metal 

absorbance(nm) 

30min 0.182 0.006 

60min 0.189 0.007 

90min 0.196 0.009 

120min 0.210 0.011 

150min 0.260 0.012 

180min 0.272 0.009 

210min 0.278 0.099 
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Figure 8: Absorbance (y-axis) and time (x-axis) are plotted in the graph 

 

3.2.Neem powder as adsorbent: 

3.2.1 Adsorbent dosage - In 20ppm per 100ml of solution, different dosage of adsorbents 

was added(gm). Constant contact time of 5 hours on magnetic Stirrer was maintained for each 

sample [13]. 

The table shows the values of absorbance corresponding to different dosage of Neem 

adsorbent. 

 

Table 5: Absorbance for lead and iron corresponding to different  

dosage of Neem powder as adsorbent 

Dosage (mg) Absorbance at 480nm(Pb) Absorbance at 500nm (Fe) 

0.5 0.002 0.171 

1 0.005 0.175 

1.5 0.006 0.180 

2 0.008 0.187 

2.5 0.009 0.225 

3 0.009 0.246 

 
Figure 9: Absorbance (y-axis) and dosage (x-axis) are plotted in the graph 
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3.1.3 Contact time - 3g of adsorbent was added to 50 ml of solution and kept on magnetic 

stirrer for different time intervals, absorbance readings were noted. It was observed that 

adsorption percentage increased with the increase of time up to 210 minutes.The time interval 

of stirring was varied to 30min, 60min, 90min, so on up to 210min. and their absorbance were 

noted in the given table. 

Table6: Absorbance for lead and iron corresponding to different  

contact time of Tulsi powder as adsorbent 

Time(min) Fe metal absorbance(nm) Pb metal absorbance(nm) 

30min 0.200 0.005 

60min 0.240 0.007 

90min 0.290 0.008 

120min 0.301 0.009 

150min 0.335 0.01 

180min 0.333 0.012 

210min 0.346 0.012 

 
Figure 10: Absorbance (y-axis) and time (x-axis) are plotted in the graph. 
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3.3 Okra mucilage as adsorbent 

When mucilage was added in metal solution and same procedure was carried, on the magnetic 

stirrer, for 2 hours, the mucilage adsorbent gets degraded. 

 

It was observed that in 20ppm per 100 ml of metal solution when 5mg od adsorbent was taken 

and kept under magnetic stirrer, then dense and very stable foam were created on the surface 

of the solution [14]. 

 

 
Figure 11. 

 

The powder of mucilage got degraded in the metal solution imparting a dark color in the 

solution and due to this the absorbance values were increased, proving mucilage inappropriate 

for adsorption. 

 

The solution also became viscous and viscosity decreased with increase in temperature. Thus, 

the experiment highlighted other very important functional property of mucilage i.e. foaming 

capacity and foam stability. This further leads to emulsifying property of okra mucilage. 
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4. FORMULATION AND CALCULATIONS 

Using Beer - Lamberts law: A = elc 

4.1 Tulsi leaves adsorption 

When the initial concentrations and final concentrations of the metal were compared, the % 

removal was calculated and following results were obtained. 

 

Table 7: Optimum values selected 

Dosage (gm) Absorbance at 510nm (Pb) Absorbance at 508nm (Fe) 

3 0.012 0.272 

Without 

adsorbent 

0.075 0.720 

 

Table 8: Adsorption efficiency by Tulsi Leaves: 

Lead metal adsorbed from solution 46.79% 

Iron metal adsorbed from solution 62% 

 

4.2. Neem leaves adsorption 

When the initial concentrations and final concentrations of the metal were compared, the % 

removal was calculated and following results were obtained. 

Table 9: Optimum values selected 

Dosage (gm) Absorbance at 480nm (Pb) Absorbance at 500nm (Fe) 

3 0.009 0.246 

Without adsorbent 0.0750 0.720 

 

Table 10: Adsorption efficiency by Tulsi Leaves: 

Lead metal adsorbed from solution 88% 

Iron metal adsorbed from solution 65% 

 

 

5. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

The amount of metal removal showed adsorbent dosage dependence. This attributes to the 

increased adsorbent surface area with increased dosage and availability of more adsorption 

sites resulting into more adsorption. 

 

The adsorption percentage increased with the increase of time. 

Comparison of Neem and Tulsi adsorption  
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Figure 12 

 

This representation clearly shows that, for iron Neem adsorbent was more efficient than Tulsi 

adsorbent, and for the lead metal as well Neem adsorbent gave better results over Tulsi 

adsorbent. 

 

Tulsi adsorbent - Iron metal (62% adsorption) > Lead metal (46.79% adsorption) 

Neem adsorbent - Lead metal ( 88% adsorption) > Iron metal (65% adsorption) 

It was also noted that after addition of Tulsi leaves the pH of iron solution remains acidic but 

the pH of lead solution became slightly alkaline. so, we need to take care of the pH of water 

before treating it. 

 

 

5.1 OKRA MUCILAGE 

 

 The viscosity of okra mucilage at different amount of okra was observed. 

 The viscosity decreased with increase in the temperature. 

 Emulsifying and foaming ability of the mucilage were also observed. 
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                                                                        Figure 13. 

All these properties of okra are of great potential and can be utilized in different industries, 

even though mucilage didn’t give results for adsorption of metal from water [14]. 

 

CONCLUSION AND FUTURE SCOPE 

This research carried out in limited scope and with constrained procedures, tried to underline 

the importance and future potential of natural products in the sustainable development as well 

as higher grade environmental protective industrial productions.  

 

The natural materials we used gave favorable results at laboratory levels, but if further carried 

out to industrial effluents, they shall exhibit considerable results. The Neem and Tulsi 

adsorbents gave appreciable adsorption of lead and iron metals [16]. Okra mucilage was 

unable to adsorb, but other importand properties of mucilage were highlighted in the 

experiment, which can be utilizes in other aspects. 

 

 

Adsorption of iron : Neem adsorbent > Tulsi adsorbent 

Adsorption of lead : Neem adsorbent > Tulsi adsorbent 

This research highlights the scope of using such easily available low cost adsorbents in 

cleaning water without many requirements of chemicals or typical methodology, thus can be 

potentially applied in high scale treatment projects with further consideration of several other 

natural materials and their properties [15]. There is a great opportunity in improving and 

managing the properties and action of such adsorbents according to our requirements without 

much drawbacks [16,17]. 

 

Limiting the procedure cost and material cost, better application efficiency and no sludge 

production is a strong aspect of sustainable approach of this method and thus it holds the 

merits of green and sustainable way of treating the environment. With green technology, ever 

since great improvements have been made and significant improvement in this field can lead 

us to new levels of reusing, reducing, and recycling [18]. This is because the naturally 

produced adsorbents reduces the use of reagents, technology and complexity. Along with that 

natural adsorbents have ability of being recycled after use and can be again applied in the 

procedure.  
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The most important scope that can be beneficial to many industries is that, from such 

adsorbents after removing metal ions from waste water, the metal can be recovered by proper 

application of desorption mechanism [19,20]. 

 

This still needs to be well explored and more studies can make great feasible recovery of 

metals. 
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Abstract 

With the increasing awareness,water as limited source, several practices are undergoing for the 

treatment of water and making it safe for drinking as well as for other purposes. Heavy metal is 

one of a component whose toxicity badly affects on human health so their removal become 

significant. In this our aim is heavy metal remediation by the process of absorption via solid 

absorbent Firstly, to synthesise a copolymerhydrogel that can absorb heavy metal ion with high 

efficiency and do selective sequestration the adsorption selectivity depends upon the functional 

group present in the polymer. We can also call them stimulus responsive polymer i.e. changes 

are reversible with the change in temperature which makes it and reusable material, recyclability 

of it make it more versatile approach for futureusage. 

 

2-methylidenebutanedioic acid (MDB) and 2-acryloylamino 2-methyl propane1-sulfonic acids 

(Amps) is copolymer hydrogel which we tried to synthesise Absorption efficiencies were 

analysed for different hydrogels too and evaluation of their absorption efficiency of polymer. 

The future perspective is also outlined for  removing of different  heavy metal ions from 

terrestrial environment and pollution management in future.  

Keywords: Heavy metal detoxification 
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Abstract 

During the Cold War, Cuba and Israel, two relatively small states had significant initiatives and 

conducted effective proactive foreign policy in Africa. They provided military, economic, 

educational, and technical support to several African states which had serious issues during and 

after the decolonization phases. These initiatives supported the states to build their economy, make 

infrastructure investments, establish a formal education system, and even in some cases win the 

wars of independence. Moreover, the aids were crucial for expanding Cuban and Israeli influences 

over the continent. In this paper, it is aimed to discuss the certain similarities between Cuban and 

Israel in terms of their interests, motivations, and discourses i.e., the factors that were influential to 

develop their proactive foreign policies in Africa. Furthermore, this study claims that there are some 

strong correlations between the proactive foreign policies of Cuba and Israel and their special 

relations with the superpowers, The USSR and The US respectively. In this regard, to understand 

the dynamics between Cuba-Soviet and Israel-US relations, a comparative analysis is carried out. In 

accordance with the main purposes of this study, the paper is organized in four main parts. In the 

first part, a general view of Africa during the Cold War is provided. The second part is about the 

interests, motivations and narratives of Cuba and Israel to conduct proactive foreign policies. In the 

third part, their proactive foreign policies are examined, and in the fourth part, it is discussed how 

Cuban-Soviet and Israeli-US relations were influential on proactive foreign policies of Cuba and 

Israel. 

Keywords: Cuba, Israel, Cold War, Proactive Foreign Policy 

 

INTRODUCTION 

 

During the Cold War, the world has witnessed the attempts of two super powers to win all the 

competitions in every sphere all around the globe. These competitions included to expand their 

economic and political influence over different continents, to win the space race and even to earn 

more gold medals in the Olympics. For the smaller powers, due to the economic burden of joining 

such competitions and the political implications of bipolar system, to become an active actor in 

international politics was considerably difficult. In this regard, two outstanding exceptions are 

Israeli and Cuban political activism in Africa. 

Both Cuba and Israel had significant initiatives in Africa. They provided military, economic, 

educational and technic support to several African states which had serious issues during and after 

decolonization phases. There were certain similarities between Israel and Cuba in terms of their 

motivations to provide these helps and their special relations with the super  powers. This 

paper aims to provide a comparative analysis between Israel and Cuba, focusing on their interests 

and political activism in Africa during the Cold War, and how their relations with the super powers 

were influential on their activism. In accordance with the main purpose of this study, the paper is 

planned to compose of four main parts. In the first part, a general view about Africa during the Cold 

War is provided. The second part is about the interests, motivations and narratives of Cuba and 

Israel to conduct proactive foreign policies. In the third part, their political activism is examined, 

and in the fourth part it is discussed how Cuban-USSR and Israeli-US relations were effective on 

Cuban and Israeli visions in Africa. 
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There are some methodological difficulties and a chronological distinctness to compare to Israeli 

and Cuban initiatives in Africa and their relations with super powers. For instance, the heyday years 

of Israeli activism in the continent were before the 1970s, since the Yom Kippur War was breaking 

point for Israeli politics. On the other hand, for Cuba, two big initiates in the region, Angola and 

Ethiopia, were after 1975. Besides, they mostly did not take initiatives in the same countries due to 

ideological confrontation. Therefore, an analysis of their activism on the same state will not be 

provided. With the awareness of methodological problems of the subject, the paper will try to 

answer following questions; 

 

 How can it be explained the Cuban and Israeli initiatives in Africa in the lights of their interests, 

narratives, foreign policy activism? 

 How were the relations of US-Israel and USSR-Cuba influential on Israeli and Cuban political 

activism in Africa? 

 

Africa’s Cold War 

At the beginning of the Cold War, one of the most important political dynamics in Africa was the 

decolonization processes. Even though there were some independent African countries before 1950 

such as Ethiopia, Egypt, Liberia etc. the first wave of decolonization started during the 1950s. There 

was not an agreement on the definition of ―decolonization‖ but surely it does not mean that the 

termination of the contact with colonial powers. (Byrne, 2013, p.103)  For instance, British model 

perceived the process of decolonization as the peaceful "transfer of power" to whichever local 

candidates would best accommodate Britain's continued economic and political influence on the 

other hand, French model favored transferring autonomy to the individual territories of French West 

Africa through the 1956 loí-cadre, which devolved certain powers to local colonial administrations 

and instituted major legal and electoral reforms. (Byrne, 2013, p.104) 

 

The continent was rich in terms every kind of raw and precious material and yet the African states 

did not have no significant industrial development to use them independently. Therefore, to 

maintain their economy, they needed to collaborate with the several companies from foreign states. 

In addition, some significant parts of the region for example: Horn of Africa, Suez Canal and Red 

Sea etc. were quite important in terms of geopolitics, transportation, regional security, oil flow and 

so on. (Schwab, 1978, p.8)   For these reasons, especially during the 1950s and the 1960s, Africa 

was an opportunity for the developed states to increase their political, economic and strategic 

power, and specifically their influence over international organizations such as United Nations. In 

that regard, Africa was ―tabula rasa‖, the states of continent were open to development of 

diplomatic relations and any sort of political and economic interactions. (Oded, 2010, p.128)  

 

Israel and Cuba in Africa:Interests, Motivations, Narratives 

National interest is one of the most famous concepts of International Relations discipline. For most 

of the scholars, it has been accepted as the purpose or the reason of state actions. For the case of 

Israel in the context of the Cold War, to understand its national interest, firstly it should be focused 

on the atmosphere that the state is founded. Geographical isolation and more importantly political 

adversary of Arab States were the biggest problems of Israel. Furthermore, like every other state is 

founded during Cold War, Israel was economically weak and therefore needed some economic aids. 

 

Historically, Even though the USSR was one of the first state which recognized Israel, Israel has 

always been an ally of Western Bloc. (Nadelmann, 1981, p.184) At the very beginning, Israel aimed 

to stay out of the Cold War dynamics and maintain a policy of non-alignment. However the 

existence of an influential and staunchly Zionist population of almost six million American Jews; 

and the western orientation of most of Israel's Jewish population during its first years necessitated 

close ties with the West. (Nadelmann, 1981, p.184) Without any hesitation it can be claimed that 
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becoming a part of Western Bloc provided plenty of economic, military and technological aids to 

Israel. In return, especially in the mid-1960s Israel attempted to cast itself in the role of an 

important ally to Western objectives in Africa. (Levey, 2004, p.74) The close relations with 

Western Bloc was also undermining image of Israel over African Countries. Especially at the 

beginning of the contacts with Africa, African States had no fear that a country as small as Israel 

would attempt to dominate their policies and economics a fear that affected their relations with the 

former colonial powers. (Oded, 2010, p.127) This image was damaged to some extent, when Israel 

approached to the West. However, paradoxically, to enlarge the scope of influence over Africa, 

Israel needed to resource in every sense from its allies.  

 

At this point, it is needed to clarify why having good relations with African Countries was so 

important for Israel. As it is mentioned before, Israel‘s diplomatic isolation during the early period 

of statehood and Arab- Israeli competition were two important problems of Israel. (Levey, 2004, 

p.71) The strong political pressure of Arab Countries- especially by Egypt- in Bandung Conference 

and Casablanca Resolution displayed how Israel was isolated in international society. (Oded, 2010, 

p.124) Thus, Africa was an opportunity for Israel to enhance the reputation over international 

community. This claim was also accepted by Golda Meir, –at that time she was Foreign Minister-

―Let me at once anticipate the cynics. Did we go into Africa because we wanted votes at the United 

Nations? Yes, of course that was one of our motives—and a perfectly honourable one …” (Oded, 

2010, p.126) 

 

Lastly, Apart from political goals, there were economic reasons that was effective on Israel‘s 

initiatives to Africa. Africa is rich in important raw materials and minerals—diamonds, gold, 

timber, cocoa, coffee, and oil. The richness of Africa was a great opportunity for Israeli economy. 

Israel planned to import directly from Africa a variety of raw materials and sell Israeli industrial 

products, thus increasing the scope of trade with Africa. In addition, in Horn of Africa there was a 

competition between the US and USSR to secure the region in terms of trade roads, oil flows and 

geopolitical reasons. Thus, Israel was a nominee to take initiatives in the region also for interests of 

the US. 

 

To define the national interest of Cuba in the region, it is needed the focus on the atmosphere 

dynamics after the revolution. Firstly, Castro declared himself a Marxist Leninist therefore 

ideologically Castro and his comrades were adversary to the US. (Katz, 1983, p.89) Secondly, the 

revolution was against US-backed Batista government. Thus, the US was the biggest threat for 

Cuba. In addition, Cuba was a small state without any significant economic development and it was 

geographically isolated from its ideological allies. The words of Cuban Communist Party Leader, 

Victor Dreke summarizes their perception about the US; “Cuba defends itself by attacking its 

aggressor. This was our philosophy. The Yankees were attacking us from every side, so we had to 

challenge them everywhere. We had to divide their forces, so that they wouldn’t be able to descend 

on us, or any other country, with all their might.” (Gleijeses, 2010, p. 340-341) Since Castro was 

aware of their resources were so limited to fight the US and he wanted to respond the paramilitary 

action of US which influence economy of the Island drastically The Cuban administration believed 

that the best defense was offense. Thus they aimed to support revolutionary forces in the Third 

World, thereby gaining allies and weakening US influence. (Gleijeses, 2010, p.340) Nevertheless, to 

explain Cuban activism in Africa with just idea of self-defense would be quite reductive. 

Ideological motivation was also influential on Cuban foreign policy. In the CIA and State 

Department Intelligence report it is called ―Castro‘s sense of revolutionary mission‖. (Gleijeses, 

2006, p.45) According to same analysists, the men surrounding Castro shared his sense of 

mission—for all of them, ―revolution is their raison d’être. (Gleijeses, 2006, p.46) 
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To examine the narratives of Cuba and Israel, it is important to understand the characteristics of 

states while they were approaching Africa. For that part of the analysis, a similarity attracts the 

attentions. Since both of them did not have significant historical experiences in the continent, their 

narrative were mostly focusing on the historical similarities and common problems. Golda Meir 

summarized the situation as, ―… the world was not made up of Europeans and Asians, and there 

were also the emerging nations of Africa with whom Israel had many historical and modern 

similarities and with whom Israel can find friends and cooperate.‖ (Oded, 2006, p.126) Israeli 

initiatives were quite influential even some African Nationalist intellectuals inspired by Jewish 

nationalist revival and called their own movement ―Black Zionism.‖ (Oded, 2006, p.128) For Cuba, 

the claims of similarity were stronger; Cuba was not like Israel, it was poor, threatened by a 

powerful enemy, and culturally Latin American and African because of these, there is a special 

empathy for the Third World in generally. (Gleijeses, 2010, p.341)  In addition, the charismatic 

personality of Che Guevara and his understanding of revolution which was different than the USSR 

–a possible threat for the African states- were influential on winning hearts and minds.  The 

significant difference between the Soviet views was about emergence of revolution. Cuban Model 

promoted the guerilla army struggle against imperialism and emphasized non-stop, reaction 

revolutions. On the other hand, the USSR advocated the revolution with the leadership of the 

communist parties in the countries.   

 

Political Activism 

As mentioned before, Israel‘s proactive foreign policy initiatives in Africa had started before than 

Cuba. One possible explanation is State of Israel founded in 1948 and Cuban Revolution concluded 

in 1959. In addition, their political journeys in Africa is quite different in terms of chronology, 

geography and foreign policy instruments that are used by them. 

  

For Israel, it is quite useful to categorize its activities in three era. The first era started in 1957 with 

the independence of Ghana from Britain. Like in the case of Ghana, Israel tried to approach 

countries which had their independence from colonial powers.  In this first era of its presence in 

Africa, Israel made special efforts to recruit the support of Africa in the Arab-Israel conflict. (Oded, 

2006, p.129) During the 1960s, Israel established diplomatic relations with 33 African states. 

(Oded, 2006, p.120) Throughout 1960-1963, Israel hosted ten African head of state. (Oded, 2006, 

p.130) The other dimension of the relations was economical aids and technical support. There was a 

competition of providing economic aids, military equipment, technical and personal support etc. 

between super powers and regional actors of the region in Africa.  

 

Israel made several attempts to get the support of the US and Britain for a role in Africa based on 

the Western powers' recognition of its value as a barrier to this communist expansion. (Levey, 2004, 

p.72) In addition, expansion of Communism was not the only threat for interest of the Western 

Bloc. Growing influence of Arab State over the region was clearly undesirable since Nasser‘s Egypt 

and USSR had good relations. For these reasons, Israel obtained funds from Britain and the US. In 

1965, the US granted Israel $7 million, for operations of MASHAV (Division of International 

Cooperation), providing the Israelis with a crucial source of funding for their activities in Africa. In 

addition, in 1967, $5 million in funds transferred to Israel for anti-Communist programs of Israel in 

Africa. (Levey, 2004, p. 79-80) MASHAV program was not only providing funds to African States 

but also technical cooperation, especially in training personnel for agriculture, irrigation, 

development of arid zones, community development, and youth movements. (Oded, 2006, 

p.131) With these programs, Israel planted the seeds of long-term, close relations with African 

counties. However, due to Israel‘s ―malicious‖ image over Muslim-populated countries and close 

relations with formal colonial powers, in some countries such as: Lebanon, Pakistan, and India, 

merchants and middlemen objected to the introduction of Israeli-made products. (Nadelmann, 1981, 

p.189) During this era, Israel tried to meet the deficit with African states. However, in terms of 
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economic capacity African countries did not meet with Israel‘s expectations. Nevertheless, the 

1960s has been considered the golden age of the relation with Africa. 

 

The second period was 1967-1973, it might be considered as the deterioration of the relations. 

During this period, there were two outstanding events; Six-Day War in 1967 and Yom Kippur War 

in 1973. Until 1967, most of the African countries stood firm against Arab states‘ political pressure 

to condemn Israel in the UN. (Oded, 2006, p.130) However, during this period Israel‘s image 

changed drastically. African states were already quite alarmed to military aggression and territorial 

expansion.  With the pressure of Arab states in international forums, African states perceived the 

political developments as a threat for their security, therefore the Israel‘s image has damaged. The 

process that started with Six-Day War has reached the peak in 1973 Arab- Israeli War. 

 

With early the 1980s some of the fundamental changes in regional and world politics influenced 

deteriorated relations positively for Israel. Firstly, the peace between Egypt and Israel was so 

influential on decreasing pressure on Israel in international forums. Egypt had been one of the most 

influential states in Arab and Muslim-populated countries. Secondly, good relations between 

Mandela‘s South Africa was another factor since Mandela‘s image and black-majority government 

was quite inspiring for African states. Thirdly, Qadhafi‘s aggresive policies and increasing militant 

radical Islam undermined the relations between Arab and African states. (Oded, 2006, p.137) 

Lastly, after the disintegration of Soviet Union, the African states which had supported by 

Communist Bloc started to approach to Israel. The political developments starting from the 1980s 

were impetuses for breaking the ice, however, the dialogue between Israel and African states had 

never reached the level of the 1960s again. Furthermore, Israel did not pay attention to Africa as 

much as before. The UN Resolution which recognized ―Zionism is Racism‖ in 1975 is one of the 

possible explanation of the changing attitude of Israel. In addition, with the end of the Cold War, 

the support from the US and Britain Israel for Africa reduced drastically. 

 

For Cuba the picture was different than Israel case pretty much. First of all, Cuban scope was not as 

extensive as Israel due to the ideological confrontation. Israel basically tried to establish good 

relations with almost every African states. In addition, Cuban influence was not through wide 

geography yet, was more focused on sovereignty problems and independence struggles. Even 

though tens of thousands of Cuban experts, mainly in health care, education, and construction, 

worked in Angola, Mozambique, Cape Verde, Guinea-Bissau, Guinea, Ethiopia, Sâo Tome and 

Principe, Tanzania, Congo Brazzaville, Benin, Burkina Faso, and Algeria and more than 40,000 

Africans studied in Cuba on full scholarships funded by the Cuban government, there are two 

outstanding and successful cases for Cuban political activism in Africa: Angola in 1975 and 

Ethiopia in 1978. (Gleijeses, 2006, p.3) 

 

After the collapse of Portuguese dictatorship in 1974, there were three rival independent movement 

which tried to capture the power. Even though there was an agreement between Portugal and three 

movements about a transitional government backed by Portugal in 1975, civil war appeared. In 

those three movements Agostinho Neto‘s Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) 

was the most powerful one and the nearest to handle to the power. It had been known that MPLA 

was against American interests and unlike other  movements -Holden Roberto‘s National Front for 

the Liberation of Angola, and Jonas Savimbi‘s National Union for the Total Independence of 

Angola- MPLA did aligned itself with South Africa and even it committed to liberation movements 

in South Africa. (Gleijeses, 2006, p.5) Moreover, the USSR was supporting MPLA with some 

limited efforts. The first game changer event was the invasion of US-backed South Africa in Angola 

in 1975. As a reaction, Castro sent 36,000 soldier to Angola, to support anti-imperialist MPLA. 

Apart from numbers, the effort of Cuban soldiers was worthy to commendation. About their extra-

ordinary effort, the official South African historian of the war writes, ―The Cubans rarely 
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surrendered and, quite simply, fought cheerfully until death.‖ (Gleijeses, 2010, p.336) Cuban 

involvement made the situation more complicated for South Africa. Moreover, in spite of US was 

supporting South Africa via CIA, U.S. officials claimed that they had not been working with the 

South Africans and condemned South Africa‘s intervention in Angola. (Gleijeses, 2006, p.7) 

Without U.S support, South Africa lost the legitimacy of her aggressive action eventually in 1976 

had to retreat. Victory in Angola was important to aggrandize the image of Cuba not only in Africa 

but also all around the world. For some scholars, it also sparked the real beginning of Nambian 

Independence War. (Gleijeses, 2006, p.9) The economic burden and the number of casualties of the 

involvement to Nambian Independence War led some domestic dissatisfaction. (Katz, 1983, p.95) 

Yet, the perception of one of the Third World countries ensured the other‘s independence was quite 

powerful thus, it could be considered as a victory of Cuban Foreign Policy. 

 

In Ethiopia, in 1977, process of Cuban involvement was different than other examples. After 

Somalia invade to Ogaden Region and after Haile Selassie‘s death. Cuba did not remain passive to 

the situation and sent military instructors and doctors to Ethiopia. However, Ethiopian leader also 

asked for military troops. Castro firstly rejected the request, it was not feasible for a small country 

like Cuba to maintain two important military missions in Africa at the same time. However, 

eventually he sent 12 000 Cuban soldier to defeat Somalian forces. (Gleijeses, 2010, p.338-339) 

Eventually, Cuban involvement resulted with another victory. In addition, presence of Cuba in 

Ethiopia did not ended after war.  

  

Relations with Super Powers 

Cuba-Soviet relations 

In the second part, the paper tried to expose the political activism of Israel and Cuba in Africa while 

touching differences and also even a little similarities. This part will try to examine what was the 

relations of these two small countries with their ―big brothers‖ in terms of their existence in Africa. 

 

In this regard, it is very hard to evaluate the relations of USSR and Cuba activism in Africa. 

Basically there are two different and opposite ideas about the relations; the first idea is essentially 

focuses on the Cuban economic dependence to USSR and tries to explain the Cuban interventions 

to Angola and Ethiopia. Therefore, the view implies ―the necessity‖ for Cuba to obey USSR 

demands in Africa. On the other hand, Second view emphasizes Angola case, since Cuba acted like 

an independent actor in Angola and did not ask permission of USSR. (Gleijeses, 2010, p.344) 

Moreover, in Ethiopia case, Cuba acted with USSR support, therefore second view implies, Cuba 

was not entirely independent to USSR however, Cuba took some initiatives and acted like a semi-

independent actor.  

 

To examine deeply, it is mandatory to focus on evidences of both views. Before the revolution, the 

US-Cuba relations were remarkable since, Cuba was governing by US-backed dictator, Fulgencio 

Batista. In addition, The US was the major purchaser and source of capital, technology, and 

industrial products. (Tsokhas, 1980, p.321) Moreover, sugar was the main product of Cuba 

economy, and the US was main purchaser of Cuban sugar. However, the idea of ‗division of labor‘ 

in economic relations with US was perceived  as unfavorable by Castro and his comrades  since this 

relation was also an obstacle for Cuba to develop industrialized economy. Cuba started to sell its 

sugar to USSR and while cutting the economic relations with US anticipated to developed her own 

self-reliance, industrialized economy. Furthermore, according to some scholars, The Soviet Union 

played a major role in creating Cuba's new dependence, but both domestic and external causes. 

(Tsokhas, 1980, p.322)  According to that view, USSR constructed the economic relations for her 

just sake and finally Cuba became economically depended to USSR. The thesis of ―USSR crippled 

Cuban economy‖ is quite strong. However, Cuba was geographically isolated country and before 

revolution did have industrialized economy thus, these facts could be possible critiques to the view.  
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The second view focuses on the independent initiatives of Cuba in Africa. In this regard, the most 

important example is Angola intervention. To send the troops to Angola was mainly Cuban 

initiative. Sending troops to Ethiopia is more complicated to examine. It is known that, for some 

cases USSR was changing the political group or the country that it was supporting. In the case of 

Africa, USSR supported Marxist groups in Somalia, Ethiopia and Eritrea at different periods of 

time. On the other hand, Cuba was not as flexible as USSR. During Haile Selassie era, USSR was 

supporting Eritrean Marxist groups against him. After he died, USSR easily changed the subject of 

support to Ethiopian Marxist. Cuba also stopped supporting Eritrean groups however Castro was 

suspicious to support Ethiopia. The Cuban decision not to join the Soviet-Ethiopian effort to defeat 

the Eritrean guerrillas shows that an important policy difference exists between Moscow and 

Havana. It is also important to note that two socialist states used different revolution narratives. As 

it is implied before, Cuba was promoting guerilla war to reach revolution while USSR supporting 

vanguard party model. Moreover, Cuba did not give to promote Guevarist notion. Moreover, the 

Soviets and the Cubans have avoided criticizing each other. (Katz, 1983, p.96)  

  

Israel-US relations  

To examine the Israel-US relations, it is crucial to point out what was the meaning of Africa for 

American Foreign Policy. Apart from the interests that appears with Cold War atmosphere such as 

containing Communist spreading and maximizing ally states, The U.S had some interests in Africa 

which are related with raw materials, oil flows, and geopolitical dominance and so on. In this 

regards, Especially Horn of Africa was one of the outstanding regions, and Israel was a reliable 

channel for US to imply its interests in the region. Israel- Ethiopia relations was quite remarkable 

especially during Haile Selassie era. On the other hand, it would be quite daring to claim that warm 

relations between Ethiopia and Israel born due to interests of US. First and the most important 

reason was both of the countries, were surrendered by Muslim countries and they were both anxious 

about expansion of Soviet influence. Secondly, the historic ties which the royal family of Haile 

Selassie and the Amharic elite claimed to the Biblical Hebrews, contributed a special closeness to 

the relationship. (Nadelmann, 1981, p.193)  Thus, in this example US was using the relations that 

had already established between two counties.  

 

Besides, it should not be forgotten that the economic aids that is funded by the US to Israel was the 

biggest instrument of Israeli political activism in the region. In respect to this, primarily MASHAV 

and other economic assistances were quite influence for enlarging the scope of influence of Israel 

over whole continent. Therefore, American economic help directly supporting Israeli foreign policy 

and indirectly American interests in the region. The US was attempting to support its interest 

indirectly while promoting Israel to enlarge her influence in the continent. There were also some 

examples which the US was both promoting Israel for participating the issues of the region directly 

and also benefiting directly. In this regard, the most important example is Greene Plan. In 1961, the 

UN called for withdrawal of Belgian officers in Congolese national army. After, the US took the 

initiative to troops of Congolese Army. In 1962, with the encouragement of US, Israel 

enthusiastically welcomed to train the troops. In this way, Israel firstly proved that her effectiveness 

in supporting US initiatives in the region and secondly, training the troops gave the Israelis an 

opportunity to "display their wares". (Levey, 2004, p.76) 

 

Unlike Cuba-Soviet relations, US- Israel relations were more consistent generally, and specifically 

in Africa. At the first years of the state, Israel Foreign Policy was more flexible and isolated from 

the conflicts of the region. Starting with the 1950s, US-Israel relations drastically remarkably. 

Besides, unlike the relations of Israel with other states, Arab-Israeli conflict in the region did not 

affect the Israel-US relations drastically. Nevertheless, it would be misleading to say that, the 

conflict did not affect US interests in the region at all. For instance, after 1967 Arab/Israeli war, 
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relations between the US and the Sudan broke until 1972. (Schwab, 1978, p.18) However, in 

general manner, the relations were strong, modest and beneficial for both sides in different levels. 

 

 

CONCLUSION 

 

In this paper, I examined the political activism of Israel and Cuba and their relations with super 

powers, the USSR and the US and attempted to provide a comparative analysis. In terms of interests 

of Israel and Cuba, both of the countries perceived Africa as chance to show their potential and 

expand their influence. In addition, for Cuba, political activism in Africa was method of self-

defense and for Israel, Africa was so important geopolitically and African countries were important 

because of their possible support in international forums. For both of the states, being a developing 

country was a part of their narrative. While Cuba was promoting anti-imperialist and anti-capitalist 

solidarity, Israel was supporting freedom from Soviet expansion. In terms of political activism, 

Israel‘s biggest instruments were economic aid and qualified personal support. In this regard, 

Cuba‘s biggest difference was to send remarkable amount of soldiers to the conflict and to effect the 

result of the war. Israel‘s scope of activism were quite broad thanks to the US aids. In addition even 

though Cuba contacted with plenty of countries in Africa, Cuba‘s biggest achievement were in 

Angola and Ethiopia.   

For Cuba – USSR relations, the paper discussed two main ideas; the first one was focusing on the 

economic independence of Cuba to USSR and finally claimed that Cuba was a like ―proxy‖ of 

USSR. The second one was focusing on the independent actions of Cuba and cult of personality of 

Castro. In this way, the second idea was indicating a more complicated relations. Since in some 

cases there were it is possible to speculate that Cuba had semi-independent actions. For Israel, it is 

pointed out there were some cases that the US supported Israel benefited directly and indirectly. In 

every case, generally speaking, Israel-US relations in Africa were comparatively stronger than 

Cuba-Soviet relations.  

 

In this paper, it is mostly focused on the idea that super powers were bestowing a favor when they 

are promoting Cuba and Israel. On the other hand, perhaps it should be examined that are they also 

dependent to specifically these small states at some level. There is no coincidence for USSR to 

support Cuban activism and for US to support Israeli actions in the region. From that understanding, 

it can be claimed that the super powers were also dependent these states in a limited level. On the 

other hand, to examine that dependency if it exists or how it is relevant, we need to see other 

possible states which could be the ―mediator power‖ in the region. However, these kind of studies 

cannot go further from assumption and they are methodologically more difficult to examine. 
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Abstract 

In Victorian London, some of the unwanted results of the industrialised city such as 

overcrowding and social fragmentation were kept under control by “burying them, literally 

and figuratively, underground”.
2
 As part of urban life, the spatiality and new functions of 

underground space embodied both real and unreal qualities that brought literal and 

metaphorical meanings together in the modernisation of London. The ambivalent strategies 

the underground space was used and appropriated in the nineteenth century signify its 

contradictory nature. Considering the presence of sewers, the mines, drainage systems, 

underground railways and cemeteries in London, the subterranean space carried both 

appealing and repulsive qualities and made sense only with its relation to society and other 

real spaces above the ground. The sensory links between subterranean spaces and the body are 

also significant for being linked to filth, waste, unfulfilled desires, or death in the metropolis. 

For instance, the darkness of the night and subterranean spaces offered the freedom of desires 

and boundless liberties, while shielding them from the sight of others. In this respect, this 

paper aims to introduce the control of materialised subterranean spaces such as the sewerage 

system, the removal of the waste, sanitary reforms, and the movement of cemeteries outside 

of the city centre in addition to their metaphorical links to moral degradation and urban 

poverty. The Victorians’ desire to control everything might help us understand how they 

considered filth and waste as dangerous and threatening their physical, moral and social 

boundaries in urban space. 

Keywords: Underground London, subterranean spaces, Victorian London 
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Abstract 

The target of any marketing strategy is obviously the consumers interested in the product or 

service being marketed. In the current scenario, where approximately half of the world 

population uses social media in some form or the other and the growth rate of users keeps rising 

exponentially every year, an unlimited stream of new markets have opened for any product or 

service provider to target. There are thousands of social media channels and they simply keep 

growing in number, each providing more competent features than the previous. Also with the 

growing web of the internet around the globe, everyone ends up being online and more 

importantly, consumers’ purchasing decisions are significantly influenced by social media. 

Consumers look for new products online, check reviews and recommendations and other 

information before purchasing any product.  Clearly, this highly recommends the incorporation 

of social media into marketing and necessitates marketers worldwide to have a clear social media 

marketing strategy that is documented as social media marketing is one of the easiest ways to 

reach more people of varying distinctions.  

Keywords: Social media, Marketing, Marketing strategy, Social media marketing. 
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Abstract  

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) are considered the engine of growth globally, as 

they play the critical role of economic diversification, job creation, entrepreneurial and 

technological development and revenue generation. Despite their significance, the survival rate 

of small and medium-sized enterprises is very low, especially in Less Developed Countries 

(LDCs), which posed a severe threat to macroeconomic stability of the continent. The study 

examines the relationship between intellectual capital and sustainability of small and medium-

sized enterprises in Nigeria. Intellectual capital was proxied by knowledge management (KM) 

and financial literacy (FL). A critical review of the available literature revealed that both 

knowledge management and financial literacy are crucial to the sustainability (SUS) of small and 

medium-sized enterprises. It was also found that exposure of SMEs to risk if not adequately 

addressed could affect their performance, thereby endangering their sustainability. Similarly, the 

study revealed that small and medium-sized enterprise operators do not have adequate financial 

literacy, especially as it relates to risk exposure, which creates a threat to their long-term 

sustainability. The study recommends, therefore, that small and medium-sized enterprise 

operators should double their efforts on knowledge acquisition and training of staff, especially on 

financial concepts. 

Keywords: Intellectual Capital, Financial Literacy, Knowledge Management, Sustainability. 
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Abstract 

Nigeria is indeed a multicultural society with huge population of over 200 million with 

Hausas making more than one third of that. Therefore, the development of Hausa people 

remains highly significant to the nation as a whole, because a society in which ethnic 

economic differences exist can affect harmony, peace, progress, and overall development if 

the gap is not significantly narrowed. However, there has not been a comprehensive 

entrepreneurship development model specifically modeled for Hausas which is meant to 

produce a more entrepreneurially competent society groomed to strive, persevere and thrive 

in the challenging business environment of Nigeria. Therefore, this paper therefore proposes 

an entrepreneurship development model that is specifically designed and considered 

appropriate for Hausas. Hence, construction of the model occurred in several stages which 

involved an intensive consultation of existing literature in order to extract the basic 

components needed in building the model, followed by collection of primary data via 

interviews,  and subsequently, the output from the analysis deemed important for the 

development of Hausa entrepreneurship were thus confirmed and validated by experts 

consisting of relevant stakeholders. Therein, the model was built taking into consideration 

that entrepreneurship development is an ongoing and a holistic process that involves the 

possibility of harmonious relationships and interaction between the entrepreneur, cultural 

environment, entrepreneurial behaviour, institutions and stakeholders in attempts to drive the 

success of the entrepreneurs. 

Keywords: Entrepreneurship Development, Hausa, Model, Development 
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Abstract 

To deal with Covid situation, the government across the globe have taken far reaching 

measures vis-à-vis the economic restructuring. The economic impact of Covid-19 has been 

substantial and broad-based. High frequency indicators point to a sharp decline in economic 

activity. In India, On April 15, with a view to supporting economic activities, the government 

announced several relaxation measures in geographical areas designated as non-hotspot, with 

effect from April 20, 2020. On April 29, the government permitted inter-state movement of 

stranded people, including migrant workers, managed by the nodal authorities who are 

designated by the states. Some graded relaxations in economic activities have been allowed in 

geographic areas designated as orange and red zones on May 4 and domestic air travel 

restarted on May 25. On May 12, the PM announced a relief package of around 10 percent of 

GDP, including previously announced monetary and fiscal measures. On May 30, the central 

government issued ‘Unlock 1’ guidelines paving the way for a phased re-opening of most 

activities across the country and limiting the lockdown only to containment zones for a month 

until June 30. However, states have been empowered to prohibit certain activities if they 

deem it necessary. At the same, all the employers and entrepreneurs have been instructed to 

follow the various health and safety guidelines. The present paper discusses the various 

decisions taken by the Government of India during the lockdown and post-lockdown to save 

her economy. 

Keywords:Covid, Economy, India. 
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Abstract 

Purpose – The purpose of this paper is to examine the impact of microfinance loan on 

poverty reduction in terms of income increase, household expenditure on education (with two 

indicators- years of schooling and school attendance) and health (consist of two indicators- 

child mortality and nutrition), and improve on standard of living (consist of six indicators- 

electricity, sanitation, water, floor, cooking fuel and assets). Being that microfinance services 

is a universal socio-economic devise tool for poverty alleviation, gender equality, socio-

political and economic empowerment. 

Design/methodology/approach – The study is based on cross-sectional data, chosen to 

covers one time period only. The unit of enquiry are the women entrepreneurs who have 

benefited from microfinance loan offered by the operating MIs in Bauchi town. Due to the 

explanatory nature of the study, a questionnaire will be administered by the researcher with 

the aid of a female assistant to overcome cultural/religion and gender barriers. The dependent 

variable in the study model is poverty level. Multi- dimensional poverty index (MPI) will be 

considered in the study, as previously used by Christensson (2017). The independent variable 

is microfinance loan. The study intend to use ordinary least squares (OLS) regression to 

determine the impact of microfinance loan on poverty reduction by examining the level of 

income increase, household expenditure on education and improve on standard of living. 

Keywords: Microfinance, poverty reduction, women entrepreneurs, gender equality, 

household income, expenditure and standard of living.         

 

INTRODUCTION  

 

Provision of microfinance services to poor people is a devise tool for poverty alleviation, 

gender equality, socio-political and economic empowerment in the emerging economies. 

These services include; micro-loan, micro-savings, micro-insurance and money transfer. 

Stewart, van Rooyen and de Wet (2012) opined that microfinance is one of the largest 

development programs worldwide, both in financial terms and in relation to the number of 

poor people targeted. According to Abbas and Shirazi (2014) microfinance is a well-

established poverty alleviation program that gives micro-entrepreneurs and small businesses 

opportunity to borrow, save, invest and protect their family by raising their standard of living. 

The concept of microfinance has been for long, but its recent success record in many countries 

around the world has resulted to its growing popularity (Mahmood, Hussain & Matlay, 2014). 

Moreover, microfinance is a mechanism that attributed with other financial functions (such as 

savings and the accumulation of assets of furniture or a sewing machine), as well as non-

financial effects such as health, food security, nutrition, education, women‘s empowerment, 

housing, job creation and social cohesion (Hossain & Knight, 2008; Afrane, 2002; Hietalahti 
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& Linden, 2006; Odell, 2010). Though, the effect of microfinance loan on poverty reduction 

is varied. Even tests performed on same data by different researchers gave inconsistent effects 

(Morduch, 1998; Pitt & Khandker, 1998). Some studies have confirmed the positive influence 

of microfinance on household income, these studies include: Charles, James and Hamed 

(2011), Sayvaya and Kyophilavong (2015), Silva (2012), Khandker (1998), Morris and 

Barnes (2005), Mishra and Hossain (2001), Imai and Azam (2012), Swope (2010), Mawa 

(2008), Nawaz (2010) and Mwirebua and Evans (2017). While some studies have established 

significant impact of microfinance programs on household expenditure and smooth 

consumption (Pitt & Khandker, 1998; Hossain, 2012; Berhane & Gardebroek, 2011; Chemin, 

2008; and Sayvaya & Kyophilavong, 2015). However, some researchers have proved the 

impact of microfinance on reducing poverty (Christensson, 2017; Charles et al., 2011; 

Waheed, 2009; Nwigwe, Omonona & Okoruwa, 2012; Kondo, Orbeta, Dingcong & 

Infantado, 2008; Giné & Townsend, 2004 and Boonperm, Haughton & Khandker, 2013). In 

addition, Wulandari and Kassim (2015) had demonstrated that poverty can be reduced by 

extending loan to poor or by permitting them access to loan. And that microfinance is a 

mechanism to build good relationship between microfinance institutions (MFIs) and the 

customers, based on trust and commitment.  

 

Poverty has been considered as inadequate inflow of income, assets and resources to 

individual and or a society, that one‘s life will be better off. However,  Mahmood et al. (2014) 

assert that recent studies have found that poverty is also includes related issues of dignity 

and autonomy. Importantly, Poverty is an economic, social, and political issue all over the 

world, particularly in the developing and third-world nations (Adzri, AbdRahman & Omar, 

2012). Hence, several international organizations, such as the United Nations and World 

Bank are using different poverty eradication approaches of activities, programs, services, and 

policy developments. This could be proven by the first of the Millennium Development Goals 

(MDGs) set by the United Nation was to significantly reduce high poverty rate and hunger in 

the world by the year 2015 (UN, 2013). Yet, as far as 2013, 62 percent of the Nigerian 

population lived below the poverty line of $1.90/day, set by the World Bank (UNDP, 2016). 

 

According to Adzri et al. (2012), United Nation declaration on poverty is: 

“..denial of choices and opportunities, a violation of human dignity.  It means lack of basic 

capacity to participate effectively in society.  It means not having enough to feed and clothe a 

family, not having a school or clinic to go to; not having the land on which to grow one’s food 

or a job to earn one’s living, not having access to credit.  It means insecurity, powerlessness 

and exclusion of individuals, households and communities.  It means susceptibility to 

violence, and it often implies living on marginal or fragile environments, without access to 

clean water or sanitation”.                (UN 

Statement, June 1998) 

Who suffered most of these living economic deficiencies, based on this UN statement on the 

concept of poverty are women and children. 

 

Women engagement into entrepreneurship is imperative to the socio-economic and political 

development of every society. This proposition is supported by Minnite, Arenius and 

Langowitz (2005) who assert that entrepreneurial activities of women in every economy is very 

crucial to it economic growth and development. Mahmood et al. (2014) stress that women‘s 

deprivation is an important aspect in poverty alleviation study due to their number and the 

role they play in the up skilling and development of future generation. Though, Christensson 

(2017) had identified that, the people who benefitted the least by microcredit are divorced or 

widowed women with young children, and small business owners.  Thus, micro-finance is 
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considered as a panacea to women poverty both in rural and urban areas. It‘s against this fact, 

this study intend to examine the impact of micro-finance loan on poverty reduction amongst 

women entrepreneurs in Bauchi town. 

 

Statement of the Problem 

Access to micro-finance savings, loans, and insurance services promotes poverty reduction as 

it increases overall household income and reduces gender income inequality. Though, the 

positive impact of microfinance institutions on poverty reduction is still questioned. And 

not only that, it developmental effects. Literature confirms that most micro finance programs 

do not serve the poorest (Jonathan & Barbara, 2002; Copestake, Bhalotra & Johnson, 2001; 

Zuman 2001; Hulme & Mosley, 1996; Hermes & Lensink, 2007). But mostly benefited by 

people with high level of education, experience, skills and assets, and wealthy households 

for political reasons. 

 

Specialist literature on microfinance is still surfacing and resulting to a conflicting effects 

on the role of MIs in alleviating poverty amongst women entrepreneurs and their families  

(Mahmood et al., (2014). And some researchers counts negative impact of microfinance on 

women such as its creates indebtedness, leads to poverty traps, exploitation of women, 

child labour, barriers to sustainable local economic and social development (Bateman & 

Chang, 2009; Mareen, 2008; Copestake, 2002).  

However, World Bank decried that poverty in Nigeria is increasing, where about 67% of 

the population are in abject poverty particularly women and youth (Alao, 2015). And those 

that suffered most are women. Its acknowledge that women suffered magnitudes of poverty 

as a result of gender inequality in access to microloan, income distribution, labour market 

discrimination and social exclusion as established by extant studies (Olateju, Aminu, Shehu & 

Demola, 2017; Cagatay, 1998). Muhammad (2010) has mentioned that a combination of factors 

such as lack of financial support, privatization of public utilities and the use of 

conventional development approach adds to the plight of people suffering under poverty.  

 

Objective of the study 

The main objective of the study is to examine the impact of micro-finance loan on poverty 

reduction amongst women entrepreneurs in Bauchi town. Other specific objectives are: 

 

i. To determine whether micro-finance loan help women entrepreneurs to exit poverty 

ii. To examine whether micro-finance loan assist women entrepreneurs to improve and build 

entrepreneurial attributes and skills. 

 

Research Questions of the Study 

i. Does micro-finance loan help women entrepreneurs to exit poverty? 

ii. Does micro-finance loan assist women entrepreneurs to improve and build entrepreneurial 

attributes and skills? 

 

Literature Review 

Overview of microfinance policy in Nigeria 

Finance on a smaller scale- smaller loans, savings, insurances etc. aimed for the poor is called 

microfinance (Christensson, 2017). In year 2005, the Central Bank of Nigeria (CBN) 

introduced microfinance policy, supervisory and regulatory framework to enhance 

accessibility of diversified microfinance services to the small-scale entrepreneurs and poor 

rural dwellers to improve the living situation of the poor, decrease the poverty level of the 

country and boost national economic growth. Soludo (2005) stresses that robust economic 
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growth is achievable only if the program is concentrated in place to reduce poverty through 

empowering entrepreneurs and the rural poor by making it less difficult for them to access 

microloan and other factors of production. 

The CBN microfinance policy framework (2011) identified the following as the specific 

objectives of the framework, as listed by Okafor, Chijindu and Sabastine (2016). 

 Ensuring that the economically active poor are provided with timely, affordable, and 

dependable financial services; 

 Enhancing the standard of living of the active poor in the country by creating employment 

opportunity for them and increasing their productivity as well as their household income;  

 Enhancing services delivery to micro, small and medium enterprises 

 Establishing linkage programmes between microfinance institution, deposit money banks, 

development finance institutions and specialized funding institutions 

 Fostering synergy and absorbing the informal microfinance sub-sector into the 

conventional financial system; 

 Provision of reliable ways for the administration of government‘s microcredit programmes 

alongside that of high net worth individual on a non-recourse basis;  

 Encouraging savings mobilization for intermediation and rural transformation; and 

 Establishing a platform where microfinance service providers can interact, exchange ideas 

and share experiences. 

 

However, the targets of the policy in line with the objectives included, to cover the 

majority of the economically active poor by 2020, and to decrease unemployment and 

reduce poverty. The microcredit in relation to total credit was set to increase from 0.9% in 

2005 to 20% in 2020 and the microcredit to GDP ratio from 0.2% in 2005 to 5% in 2020. 

To ensure participation of the 36 states including federal capital territory Abuja, and at 

least two-third of all local government areas in microfinance activities by 2015. And to 

eliminate gender disparity by increasing women‘s access to finance from 10% to 15% 

annually (CBN, 2011). 

 

Empirical Review 

To reduce poverty in the developing countries like Nigeria, it requires development 

programmes that promote entrepreneurship. Thus, microfinance can facilitate poverty 

reduction through entrepreneurship and new venture creation. Coleman (1999) studied the effects 

of microfinance in north east Thailand. The author compared borrowers of existing microfinance institutions 

with awaiting borrowers (those people in villages identified as future locations for microfinance 

institutions). He found that credit had no significant impact on many of the indicators including physical 

assets, savings, and expenditure on health care and education to name a few. And this indicates that the 

microcredit loans were not being invested in productive activities that yield a positive return. As opposed to 

the results encountered by Giné and Townsend (2004) who examined the aggregate growth effects and the 

distributional consequences of financial liberalization in Thailand for the period 1976 to 1996. A general 

equilibrium occupational choice model with two sectors, one without intermediation and the other with 

borrowing lending was used. The results, showed that, the increase in access to credit can be a reason for the 

high growth in GDP per capital, rapid poverty reduction, and decrease in income inequality in Thailand. In 

similar study by Kaboski and Townsend (2012) studied the impact of the microfinance program ‗Million 

Baht Village Fund‘ in Thailand. They found that the program successfully increased overall credit instead of 

moving source of credit from one bank to another. The results also show a significant increase in 

consumption and a large but short-term increase in household income growth. However, the program led to 

increase in wage income and business profits. But the agricultural sector suffered negative changes by 

substantial decrease in wages. 
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In a contrary view Buckley (1997) studied field summary data from Kenya, Ghana and Malawi, and 

suggests that the problems of microenterprises are more profound than just lack of capital and needs to be 

tackled with structural changes. Despite the undeniable growth experienced by African microenterprise 

credit programmes in the 1990‘s, Buckley points out there is not much evidence suggesting the impact has 

been significant for the recipients in terms of higher or more modernized levels of operations, increase in 

income level or employment. The loan repayment rate is an indicator of success when promoting 

microenterprise programmes. Though Buckley attribute that to willingness and ability of the borrowers to 

repay the loan, but not as a result of the microcredit‘s impact on the operations of the enterprise.  

Okpara (2010) studied the impact of microfinance credit on poverty in Nigeria over time. 

Using a poverty index as the dependent variable and microfinance credit as the independent 

variable. The study found that microfinance has positive impact on poverty reduction in 

Nigeria. Nawaz (2010) conducted a study to examine the impact of microfinance program on 

poverty in Bangladesh, and confirmed that programs have positive impact on poverty in terms 

of income, such as in studies. The study found that the microfinance program increases the 

incomes of members. Imai and Azam (2012) use the propensity score matching method to 

estimate the impact by using panel data from 1997 to 2004. The results show that the loans 

provided by the microfinance program had a significantly positive impact on income and 

poverty reduction. 

Angelucci, Karlan and Zinman (2015) in there study, using a clustered randomized trial and over 16,000 

household surveys, to estimate the impacts of microfinance at the community level from a group lending 

expansion at 110% APR by the largest micro lender in Mexico. The study found no evidence of 

transformative impacts on 37 outcomes, measured at a mean of 27 months post-expansion, across 6 

domains. Though there is correlation between access to microcredit and growth in businesses, but no effects 

on profits, yet the growth in businesses seems to be growth in existing businesses rather than increase in 

new businesses.  

Contrary to Angelucci‘s et al. study result, by Banerjee, Karlan and Zinman (2015) examined causal 

evidence on microcredit impacts inform of theory, practice and debates about it effectiveness as a 

development tool. Six randomized evaluations used in the study. The study covered an impressive range of 

locations- six countries on four continents, urban and rural areas. The study found that there are no 

statistically significant effects on household income, but its show a reduction in income from the 

government or similar support systems which suggest a possible increase in business income which has 

been balanced out by the decrease in income from government sources and the like. While school enrolment 

increased for children between the ages of four and seventeen. Moreover, the study demonstrated that 

micro-lending had a modest effect on the borrowers. By increasing microcredit borrowing, which also did 

not decrease borrowing of other loans.  

Augsburg, Haas, Harmghart and Meghir (2015) conducted a Randomized Control Trial (RCT) in Bosnia 

and Herzegovina to analyse the impacts of microcredit. The study population consist of loan applicants who 

were marginally rejected by the microfinance institution and a random subset of the group were offered a 

loan. They found evidence of higher self-employment, increase in inventory and decreased wage work and 

increase in the labour supply of 16-19 year olds in household businesses, but no increase in the overall 

household income. Profits increased for the loan recipients but reduction in consumptions and savings. 

A randomized evaluation of a microcredit program study was carried out by Crépon, Devoto, Duflo, and 

Parienté (2015) this program was introduced by the largest microfinance institution in the country, Al 

Amana, in 2006 and took place in rural areas of Morocco. It was the only operating microfinance institution 

in the area during the period of the evaluation. 13% of the households in treatment villages took the loan, 

and non in control villages. Access to microcredit led to a significant increase in investment in assets for 

self-employment activities and an increase in profit among household, that had been identified as more 

likely to borrow based on characteristics. The increase in profit was offset by reduction in income from 

casual labour, so the overall income or consumption did not change.   In a similar study by Idolor and 

Eiriki (2012) examined the impact of microfinance on poverty reduction in Nigeria. Using 
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Microfinance institutions aggregate assets, deposit liabilities, and loans and advances as 

explanatory variables and life expectancy index, education index, GDP per capital and human 

development Index as the dependent variables. The microfinance indicators were found 

significant determinants of poverty reduction in Nigeria.    

 

 

METHODOLOGY  

The study is empirical based on cross-sectional data, chosen to covers one time period only. 

The unit of enquiry are the women entrepreneurs who have benefited from microfinance loan 

offered by the operating MIs in Bauchi town. Due to the explanatory nature of the study, a 

questionnaire will be administered by the researcher with the aid of a female assistant to 

overcome cultural/religion and gender barriers. The dependent variable in the study model is 

poverty level. Multi- dimensional poverty index (MPI) will be considered in the study, as 

previously used by Christensson (2017). The independent variable is microfinance loan. The 

study will use ordinary least squares (OLS) regression to determine the impact of 

microfinance loan on poverty reduction by examining the level of income increase, household 

expenditure on education (with two indicators- years of schooling and school attendance) and 

health (consist of two indicators- child mortality and nutrition), and improve on standard of 

living (consist of six indicators- electricity, sanitation, water, floor, cooking fuel and assets). 

The study will be limited to participants within Bauchi metropolitan, where more likely 

women to engage in entrepreneurial activities.  

 

CONCLUSION  

 

The impact of microfinance on poverty reduction remain as a debating issue in the world of 

microfinance and international development. Van Rooney et al. (2012) assert that research in 

this area is often challenged on methodological and ideological grounds. The main purpose 

of the present study is to conceptual review previous study on the impact of microfinance loan 

on poverty reduction in terms of income increase, household expenditure, health and improve 

on standard of living. The study propose to be based on cross-sectional data, chosen to cover 

one time period only. And the unit of inquiry is designated to be the women entrepreneurs 

who have benefited from microfinance loans offered by the operating microfinance institution 

in Bauchi town of Bauchi state, Nigeria.  
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Abstract 

The current COVID-19 pandemic has led to significant stress for individuals, families, and 

communities. In following recommendations to stay home as much as possible and other 

preventive protocols, many people are finding themselves without the structure of work and 

school that helps anchor a normal day and night routine. This lack of routine coupled with 

increased stress is a perfect storm for sleep problems. Aim of the current study was to investigate 

the impact of sleep duration and sleep quality on the wellbeing during COVID-19. Before the 

conduction of main study, a pilot study was done to check the feasibility of sample and research 

method. Study was done on the sample size of 5 participants. Purposive sampling technique was 

used in the present study to collect the required sample. In the main study, Researchers 

developed a structured questionnaire for assessing the impact of sleep and its duration on the 

welling of individuals during COVID-19 with the help of experts. Participants of the study were 

individually approached. Before the conduction of study, inclusion and exclusion criteria was 

established. Thematic analysis was used to generate results. Results of our study concluded that 

sleep duration of many of the participants was unaffected from COVID-19 stress while few 

participants reported that their sleep duration is relatively high now a days. Participants reported 

that they experienced many psychological and physical symptoms due to COVID-19 stress 

including irritability, memory problems, emotional instability, mood swings, short attention 

span, lack of motivation and body aches. On inquiring about how COVID-19 stress has 

influenced sleep duration and quality, participants reported that COVID-19 stress has impacted 

sleep duration and quality negatively as they are experiencing acute insomnia, 

Comorbid insomnia, Onset insomnia and Maintenance insomnia, further they added that sleep 

deprivation has made them more prone to psychological and physical symptoms. So we conclude 

our study finings with the note that COVID-19 stress is having very aversive affects on sleep 

duration and sleep quality and is making people more prone towards psychiatric disorders. Here 

comes the role of psychiatric community to create awareness among people to manage their 

COVID-19 stress and have sleep of good quality and duration.  

Keywords: Sleep Duration, Sleep Quality, COVID-19 Stress. 
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Abstract  

Advertising play a vital role in shaping society, the way we see, think, and act. Also, 

advertising developed people's minds and how they view themselves. As a result of this, 

advertisers changed the way of advertising and promoting products; instead, they emphasized 

the importance of the product and explaining how the product improves consumers' lifestyles. 

Consumers believe they are not attractive if they don't live up to the standards of others who 

they see in adverts, which may lead some people to dramatic changes in lifestyle. To some 

advertisers, it is less critical to send messages to consumers about how great their product is 

but rather the lifestyle or image associated with the brand and product. This research seeks to 

explain the influence of advertisements concerning the luxury lifestyle. The study is the 

development of the conceptual framework. Thus, the researcher used secondary data as a 

method. The study uses cultivation theory from media effects approaches in examining the 

degree of influence advertising has in persuading consumer's lifestyles. The research 

concludes that consumers are adopting a luxury lifestyle as a result of excessive exposure to 

advertisements.  

Keywords: Advertising, Luxury, lifestyle, Cultivation Theory 

 

INTRODUCTION   

 

There are different theories of media effects which demonstrate the power of the mass media 

in influencing and shaping public's views. Among them are cultivation theory and social 

action theory. The central claim in cultivation theory, developed by George Gerbner, is that 

persistent long term exposure to media content, especially television, has effects on the 

perpetual world of audience members. The effects are small, gradual, indirect but cumulative 

and significant (Daniel Chandler, web source). 

 

This theory, like the discarded magic bullet theory, firmly asserted that media output is like a 

silver bullet shot from a medium gun. Therefore, advertisement as a tool of the mass media 

has great influence in our lives. It is an important social phenomenon. The daily bombardment 

with advertisements will, no doubt, affect our lives. It can change the minds of the consumers 

and mold their opinions. 

 

Objective of the study  

The objective of this article are: first, it examine whether advertisement influence audiences 

to consume luxury brands; secondly, it tries to establish whether advertising motivates 

shoppers of luxury brands to consume more; and, lastly, it identifies the advertisement 

medium/media that influence luxury brand consumers the most. 

 

Literature Review 

Several studies link excessive exposure to advertisements with luxury lifestyle. Advertising is 

impossible to ignore. Adverts are substantially more sophisticated and aim at selling an entire 

lifestyle rather than just a simple product. Almost everything in the world is for sale, study 

says. For example, Michael J. Sandel (2012) noted that even a prison-cell is for sell in Santa 
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Ana, California. In that prison, he says, there are economy as well as first class prison-cells; it 

depends on the thickness of your purse.  

 

A research reveals that advertisements are tools solely invented to motivate audiences to 

spend money. Advertisements affect our lifestyle physically, socially, economically and even 

psychologically. Thus, "advertisements don't just cause you to spend money on a specific 

thing", but they convince you to consume more. 

 

According to Silverstein and Fiske (2001), the "growth of luxury consumption is driven by 

social forces and economic factors", and advertising is a part of it (Wang, Sun and Song 

2011:345). 

 

In their study, Aiello et al. (2009:324) found out that advertisements greatly influence 

audience, and thus impose luxury lifestyle, were consumers prefer country of ownership 

(COO). This is to say, they make purchase because they just want to be like the few people 

who already owned the product. 

 

Viewing models and celebrities in luxury brands ads, demonstrating pleasurable life, creates a 

need in the minds of the potential customers and motivate them to purchase the brand. This 

feeling is described as an effort to join the bandwagon. In other words, such audiences are 

trying to "belong to high society" or "to be identifying as members of a 'desirable type'". This 

goes the same way with the findings of the study published at www.cbc.ca. The article 

suggests that, "Sometimes luxury means wanting to belong to an exclusive group". 

 

Advertising and Luxury Lifestyle 

There is no single definition unanimously accepted about luxury. The concept is open for 

debate. In Dimitri Mortelmans' view, luxury as a discipline did not receive adequate attention 

it requires academically. He accuses that "luxury has been viewed as useless and superfluous 

because it belongs to the realm of desires instead of elementary needs". He further argues that 

luxury "touches more than the question of necessity in society" (Mortelmans, 2005: 497). 

Building on this, Wang, Sun and Song (2011:356) categorize luxury brand consumers into 

three groups, namely: 

 

1. Elite group – are those who buy luxury "for self-actualization and social comparison". 

They regard luxury as "reserved for refined people", because, in their view, some 

education is needed to appreciate these goods and services. 

2. Democratic consumers – they are opposite of elite group. For them, luxury should be 

available to all, and it is not necessarily expensive. 

3. Distant consumers – they don't care much about luxury, though they can buy it for some 

people. That is, they are not very attracted to luxury. 

 

Luxury brands Advertising and Consumption Culture 

Just like the mainstream advertisements, luxury brands ads influences shoppers to consume 

more. Advertising by its nature provokes desire to continue purchasing. Consumers that are 

constantly exposes to advertisements mostly continue consuming because they keep expecting 

that they will get all the promises advertisements claim to provide. 

 For example, an advertisement of women's perfume can promise that if a woman uses it she 

will be more attractive to opposite sex. Or by purchasing a particular brand, one will be 

happy, and so on. 
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Advertisements, surveys in U.S. say, increases alcohol consumption, especially among the 

teenagers. Another survey on Chinese consumers' attitudes and spending habits towards 

luxury brands reports that majority of the respondents think that owners of luxury brands are 

successful people as well as smart (Wang, Sun and Song 2011:350). This clearly shows that 

these respondents feel that owning a luxury brands will make them successful and shrewd. In 

this case, they will continue buying in order to be more successful. 

 

 The main motives for consuming luxury brands are either a personal reason or social 

purpose, as most luxury brands shoppers are not after functional benefit of the product. The 

personal motive is an effort to get satisfaction or to feel happy. The social motive on the other 

hand is the desire to acquire social status, to get some respect from the public. However, those 

desires (happiness, satisfaction, prestige, respect, etc.) are continues because consumers need 

them all the time to maintain status quo, and they believe that they can acquire them from 

purchasing luxury brands, this means that the consumption must be non-stop also. 

 

Advertising Media for Luxury Brands 

In his research conducted on wealthy consumers, Mark Dolliver (2010:43) noted that the 

internet proved to be the most used medium for advertising luxury brands. "More than three-

fourths of the wealthy consumers surveyed said they use search engines when shopping for 

luxuries", says the report. 

 

Another study in China & South Korea on the media used for advertising luxury brands shows 

that the internet also is the medium used mostly, followed by billboards and Magazines. In the 

United States, 44 percent of luxury consumers turn to the internet above all media, while 31 

percent of luxury shoppers are influenced by newspaper ads. And 24 percent are influenced 

by magazine ads. 

 

Discussion 

By reviewing available and accessible literature in this study, it is clear that advertising 

impose luxury lifestyle. The impact of advertising on our lifestyles is immeasurable and 

unavoidable. Nowadays people behave as if they are 'born to buy'. The effect reaches 

alarming point where even not-to-do-well people are not left behind in searching for a luxury 

life. Han, Nunes, and Dreze (2010:15) put it this way, "wealthy consumers high in need for 

status use loud luxury goods to signal to the less affluent that they are not one of them. Those 

who are high in need for status but cannot afford true luxury use loud counterfeits to emulate 

those they recognize to be wealthy". 

 

CONCLUSION 

In the capitalist system of economy, the survival of human being is inevitably tied to 

consumption. Advertising force us to adopt a new lifestyle, an expensive one. "People are 

living in hyper reality and headed towards pleasure and psychological satisfaction". Shoppers 

of luxury brands are emotional in nature, focusing on pleasurable benefits of the luxury 

brands, rather than functional use of the product. They are motivated by a desire to impress 

others. 

 

This searching for social representation (Atwal and Williams, 2008:3340) and recognition 

among the society by careless display of wealthy led luxury consumers to endless purchasing 

of the luxury brands. These unnecessary spending on lavish products changed the term 

'consumption' itself into need. It is argued that individuals are "transformed from being Homo 

sapiens to homo consumens". 
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Luxury brands are 'not meant for all' and its advertising media should be carefully selected. 

One writer philosophically reveals that luxury brands are not for the mass, thus "it should not 

be mass advertised".  As a result of technological development, where almost everything is 

now becoming e- (i.e. electronic), the internet, billboards and magazines are advertising 

media mostly targeted by luxury brands. 
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Abstract 

Nigeria is indeed a multicultural society with huge population of over 200 million with 

Hausas making more than one third of that. Therefore, the development of Hausa people 

remains highly significant to the nation as a whole, because a society in which ethnic 

economic differences exist can affect harmony, peace, progress, and overall development if 

the gap is not significantly narrowed. However, there has not been a comprehensive 

entrepreneurship development model specifically modeled for Hausas which is meant to 

produce a more entrepreneurially competent society groomed to strive, persevere and thrive 

in the challenging business environment of Nigeria. Therefore, this paper therefore proposes 

an entrepreneurship development model that is specifically designed and considered 

appropriate for Hausas. Hence, construction of the model occurred in several stages which 

involved an intensive consultation of existing literature in order to extract the basic 

components needed in building the model, followed by collection of primary data via 

interviews,  and subsequently, the output from the analysis deemed important for the 

development of Hausa entrepreneurship were thus confirmed and validated by experts 

consisting of relevant stakeholders. Therein, the model was built taking into consideration 

that entrepreneurship development is an ongoing and a holistic process that involves the 

possibility of harmonious relationships and interaction between the entrepreneur, cultural 

environment, entrepreneurial behaviour, institutions and stakeholders in attempts to drive the 

success of the entrepreneurs. 
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