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Gaziantep University
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Kartal Dr. Lütfi Kırdar
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Dr. Fatih DOĞANAY
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Dr. Erdem KURT
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Dr. Rohat AK

Kartal Dr. Lütfi Kırdar
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Dr. Mehmet Emin DADA
Dr. Yunus Emre BEKTAġ

Kilis State Hospital
Gaziemir Nevvar Salih
ĠĢgören State Hospital

Dr. Suphi BAHADIRLI
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Dr. Dilek SAĞLAM
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PROGNOSIS OF PATIENTS WITH SEPSIS IN
THE EMERGENCY DEPARTMENT
APPLICATION OF PROXIMAL FIBULAR
OSTEOTOMY AND MICROFRACTURE IN THE
EARLY STAGE KNEE JOINT MEDIAL
COMPARTMENT ARTHROSIS
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF
COVID-19 PATIENTS WITH THE PATIENT‟S
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Abdur Rakib
Iqbal Hossain

Bangladesh University
(Bangladesh)

CHEMICAL COMPOSITION STUDY FOR EGGSHELLS
OF DIFFERENT CATEGORIES

Prof. Dr. Canan NAKĠBOĞLU
Dr. AyĢe Zeynep ġEN

Balıkesir University

ALTERATION OF PROSPECTIVE CHEMISTRY
TEACHERS‟ ORIENTATIONS TOWARDS CHEMISTRY
TEACHING IN THE LABORATORY: THE CASE OF
CARD-SORTING ACTIVITY

Dr. Abdlhay Elamri
Ahmed Lebkir
Jaouad Bensalah
Brahim Abbou
Younes Essaadaoui
Zineb Wardighi
Amar Habsaoui
El-Housseine

Ibn Tofaïl University
(Morocco)

EXPERIMENTAL, KINETIC, THERMODYNAMIC AND
DFT CALCULATIONS OF THE ADSORPTION OF
ANIONIC DYE USING ROUGH AND ACTIVATED
TYPHA LATIFOLIA

Lect. Dr. Barbaros AKKURT
Lect. Dr. Elif TÜZÜN
Assoc. Prof. Dr. Selcan KARAKUġ

Mohamed Bechir Ben Hamida

Istanbul Technical
University
Ġstanbul UniversityCerrahpaĢa
Ġstanbul UniversityCerrahpaĢa
Ha‟il University
(Saudi Arabia)
University of Monastir
(Tunisia)

SONICATION-ASSISTED SYNTHESIS,
CHARACTERIZATION, AND SWELLING
PERFORMANCE OF SANDALOSE GUM-BASED
POLYMERIC NANOPARTICLES
A THREE-DIMENSIONAL THERMAL MANAGEMENT
STUDY FOR COOLING A SQUARE LIGHT EMITTING
DIODE DRIVEN BY NANOFLUID-BASED FLUIDS

Government College
University (Pakistan)

BIOSORPTION OF METRIBUZIN PESTICIDE BY
CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS) PEELS-ZINC
OXIDE NANOPARTICLES COMPOSITE: KINETIC,
EQUILIBRIUM AND THERMODYNAMIC STUDIES

Nosrat Mahmoodi
Mehdi Shykhan
Meysam Pasandideh
Ali Ahmadi

University of Guilan
(Iran)

SYNTHESIS OF SULFAMETHOXAZOLE DERIVATIVE
SIMILAR TO SULFASALAZINE ANALOG AND
INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL AND ANTICANCER PROPERTIES

Dr. Dikra Bouras
Prof. Abla Mecif
Prof. Regis Barille
Prof. Mourad Zaabat

Larbi Ben M′Hidi
University
(Algeria)
Angers University
(France)

POROUS SURFACE PROCESSES OF CERAMIC/MGO
POWDER IN THE PHOTOCATALYTIC ACTIVITY,
PREPARED BY TRADITIONAL MIXTURE METHOD

Dr. Atta ul Haq
Tayyab Tahir
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Assoc. Prof. Dr. Hakan ġEVĠK

Kastamonu University

MONITORING OF HEAVY METAL POLLUTION
IN THE AIR FOR USING OF BIOMONITORS

Rimene Dhahri
Prof. Younes Moussaoui

University of Gafsa
(Tunisia)
University of Sfax
(Tunisia)

ACTIVATED CARBON FOR DYES REMOVAL:
MODELING AND
UNDERSTANDING THE ADSORPTION PROCESS

Ali Rıza DĠNÇER
AyĢe Didem BULUġ
Deniz ĠZLEN ÇĠFCĠ

Namık Kemal University

Ali Rıza DĠNÇER

Namık Kemal University

Dr. Hajar Sadeq
Prof. Dr. Abdelkader Nasser
Prof. Dr. Abdelhamid Kerkour
El Miad

Mohammed First
University Oujda
(Morocco)

M.Shafai Bejestan
Y. Zangene
E. Yabbarepour

Shahid Chamran
University of Ahvaz
(Iran)

Nigleswari Shivani K
Anu Radha C

Dr. Mahalingam College
of Engineering and
Technology (India)

SENTIMENT ANALYSIS ON MOVIE REVIEWS
USING DATA MINING APPROACH

Dr. Oktay CANBAZ

Cumhuriyet University

DETERMINATION OF CLAY DISTRIBUTIONS IN
ġEBĠNKARAHĠSAR
(GĠRESUN) REGION BY USING ASTER DATA

Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ
Assoc. Prof. Dr. Özcan BEKTAġ
Lect. Sinan KOġAROĞLU

Canakkale Onsekiz Mart
University
Cumhuriyet University

GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS IN
VOLCANIC AREAS

Assoc. Prof. Dr. Özcan BEKTAġ
Prof. Dr. Aydın BÜYÜKSARAÇ

Cumhuriyet University
Canakkale Onsekiz Mart
University

SEISMIC MICROZONATION IN LAND AND
URBAN PLANNING

IRON AND MANGANASE REMOVAL FROM
DRINKING WATER BY
NANOFILTRATION METHOD
SLUDGE DRYING METHODS IN A SAMPLE
PLANT AND ITS ENVIRONMENTAL EFFECTS
INFLUENCE OF CORROSION ON THE
MECHANICAL PROPERTIES AND
CHEMICAL COMPOSITION OF STEELS:
APPLICATION TO STAINLESS STEEL
NUMERICAL SIMULATION OF THE FLOW
PATTERN AROUND THE CYLINDRICAL
BRIDGE PIER AFFECTED BY THE FLOATING
PLATE UPSTREAM OF THE PIER
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Selcuk University

EMPIRICAL CORRELATIONS FOR PIN FIN
HEAT SINKS

Abu Dhabi University
(United Arab Emirates)

RENEWABLE ENERGY APPLICATION FOR
SELF-SUSTAINABLE OFFSHORE
MARICULTURE: THE CONCEPTUAL DESIGN

Azerbaijan State Marine
Academy (Azerbaijan)

STUDY OF SPEED CONVERTERS APPLIED IN
ELECTRIC DRIVES OF SHIP
MECHANISMS

Prof. Dr. Yashar ABDULLAEV
Assoc. Prof. Dr. Elshan
SULTANOV

Azerbaijan University of
Oil and Industry
(Azerbaijan)
Azerbaijan State Marine
Academy (Azerbaijan)

RESEARCH OF THE AUTOMATIC CONTROL
SYSTEM OF THE VECTORREGULATED ASYNCHRONOUS ELECTRIC
DRIVES OF THE TOWING WINCHES

Assist. Prof. Dr. Mikail ASLAN

Gaziantep University

SERAMIC MICROPARTICLES REINFORCEMENT
ALEMINIUM-ALUMINIA COMPOSITES

Ahmet Ali SERTKAYA
Mukaddes OZDEMIR
Eyüb CANLI
Omar Ahmad Mohamad
Mohammed Alavi
Sharul Sham Dol
Assoc. Prof. Dr. Elshan
SULTANOV
Senior Teacher Elsever
HASANOV
Senior Teacher Emil
MAMMADOV

Dr. Yavuz CAN

Ali M. Eltamaly
Amer Nasr A. Elghaffar
Priya Darshini B
Monisha B
Indira Priyadarshini J

Friedrich-AlexanderUniversity ErlangenNuremberg
(Germany)
Mansoura University
(Egypt)
King Saud University
(Saudi Arabia)

MATHEMATICAL VIEW OF A XOR-CIRCUIT

BASIC DEFINITIONS OF SMART GRID
TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS

Dr. Mahalingam College
of Engineering and
Technology (India)

DEVELOPING A QUESTION ANSWERING
SYSTEM FOR COVID-19

Prof. Dr. Mehran Yazdi
Mahsa Tadrisinoor

Shiraz University (Iran)

EARTHQUAKE MAGNITUDE PREDICTION
BASED ON COMBINATION OF SEISMIC
INDICATORS AND INTERFEROMETRY
TECHNIQUE

Dr. Omar Dagdag
Prof. Dr. Mustapha El Gouri

Sidi Mohammed Ben
Abdallah University
(Morocco)

ANTICORROSIVE PERFORMANCE OF NEW
EPOXY-AMINE COATINGS BASED ON ZINC
PHOSPHATE TETRAHYDRATE AS A NONTOXIC
PIGMENT FOR CARBON STEEL IN NACL
MEDIUM
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29.04.2021, Thursday

Baku Time
1400 : 1630

Ankara Time
1300 : 1530

ID: 811 8291 4235
Password: 020202

MODERATOR: Dr. Yurdakul AYGÖRMEZ
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TOPIC TITLE

Dr. Yurdakul AYGÖRMEZ

Yıldız Technical
University

INVESTIGATION OF PERFORMANCE OF
ZEOLITE AND KAOLIN SUBSTITUTED WHITE
CEMENT BASED CONCRETE SAMPLES

Melisa SIRMA
Lect. Dr. Nazire Pınar
TANATTI
Prof. Dr. Ġsmail Ayhan ġENGĠL

Sakarya University

INVESTIGATION OF THE TREATMENT OF
WASTEWATERS CONTAINING BISPHENOL A
BY USING CATALYTIC OZONING METHOD

C-M, Chan
S.F., SM Johan

Universiti Tun Hussein
Onn Malaysia
(Malaysia)

Assoc. Prof. Dr. Nihat EROĞLU
Assoc. Prof. Dr. Kerem TAġTAN

Gazi University

Assist Prof. Dr. Veysel
AKYÜNCÜ

Tekirdağ Namik Kemal
University

INVESTIGATION OF THE PHYSICAL AND
MECHANICAL PROPERTIES OF MORTARS
CONTAINING GLASS FIBER

M. Tahiria
A. Khamlichib
M. Bezzazia
Assoc. Prof. Dr. Tacettin
GEÇKĠL
Ceren Beyza ĠNCE
Lieutenant Mehmet Mahmut
TANYILDIZI

University Abdelmalek
Essaadi
(Morocco)

NONLINEAR ANALYSIS OF THE BALLAST
EFFECT ON THE DYNAMICS OF A HIGH SPEED
RAILWAY BRIDGE

Ġnönü University
Ġnönü University
National Defense
Department

EFFECT OF MICROSILICA ADDITIVE ON THE
PROPERTIES OF ASPHALT

Res. Assist. Dr. Uğur DURAK

Erciyes University

INVESTIGATION OF STRENGTH
DEVELOPMENT OF F CLASS FLY ASH BASED
GEOPOLYMER MORTAR SAMPLES AFTER
HEAT CURING

BaĢak KAFES
Lect. Osman Salih YILMAZ
Prof. Dr. Füsun BALIK ġANLI

Bağımsız
Manisa Celal Bayar
University
Yıldız Technical
University

INVESTIGATION OF THE TEN-YEAR CHANGE
OF LONGOS FORESTS WITH NDVI TIME
SERIES ANALYSIS USING GOOGLE EARTH
ENGINE (GEE)

INCORPORATION OF SINGLE GRANULAR
DRAINAGE IN RECLAIMED LAND OF
DREDGED MARINE SOIL BACKFILL: A LAB
SIMULATION STUDY
CONJUGATE DEPTHS FOR WAVE-TYPE
HYDRAULIC JUMPS
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29.04.2021, Thursday

Baku Time
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Ankara Time
1300 : 1530
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MODERATOR: Prof. Dr. Oleg YAREMKO
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

ġeyda ÖZEL
Prof. Dr. Mehmet BEKTAġ

Firat University

THE CURVATURE OF A PLANE CURVE WITH
COMFORMABLE DERIVATIVE

Assoc. Prof. Dr. Elsad
HAMĠDOV

Azerbaijan State
Pedagogical University
(Azerbaijan)

Assist. Prof. Dr. K. Karthika
Assoc. Prof. Dr. M. Yamuna

Vellore Institute of
Technology
(India)

Assoc. Prof. Dr. M. Yamuna
Assist. Prof. Dr. K. Karthika

Kuwait University
(Kuwait)
Sabah AlSalem
University City
(Kuwait)
Vellore Institute of
Technology
(India)

Prof. Dr. Felix Sadyrbaev
Mg.math. Inna Samuilik

Riga Technical university
(Latvia)

Prof. Dr. Muhammad Sarfraz
Nourah Almutairi

Mzamo Melusi Shabalala
H Sithole Mthethwa
Sachin Shaw

Mohammad Javed Alam
Hari Shankar Prasad
Rakesh Ranjan
Matej Babič
Prof. Dr. Oleg YAREMKO
Prof. Dr. Natalia YAREMKO

University of KwaZuluNatal
(South Africa)
Botswana International
University of Science
and Technology
(Botswana)
National Institute of
Technology
Jamshedpur
(India)
Faculty of Information
Studies in Novo Mesto
(Slovenia)
Moscow University
(Russia)
Penza State University
(Russia)

BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR SECONDORDER OPERATOR-DIFFERENTIAL
EQUATIONS IN THE SPACE OF SMOOTH
VECTOR-FUNCTIONS
TOWARDS A SIMPLE AND SECURE METHOD
FOR CRYPTOGRAPHY VIA – PARALLEL
GRAPHS
FACE RECOGNITION AND THE USE CASE OF
THE STATE OF KUWAIT
DECOMPOSITION OF GRAPH DOMINATION
GRAPHS
MATHEMATICAL MODELLING OF GENETIC
REGULATORY NETWORKS
THERMOSOLUTAL MARANGONI STAGNATION
POINT FLOW OVER AN INCLINED
STRETCHING SHEET

A THREE POINT INTEGRATION SCHEME FOR
SINGULAR PERTURBATION PROBLEMS
MODELING PUBLIC BICYCLE TRANSPORT
SYSTEM GoNM
DISCRETE ANALOGUE OF SUMMING FOURIER
SERIES METHOD BY ARITHMETIC MEANS
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TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Mehmet CETIN

Kastamonu University

DETERMINATION OF SUMMER COMFORT
AREAS IN TERMS OF TOURISM ACTIVITIES: A
CASE STUDY OF THE CITY OF RIZE, TURKEY

Simeon Oluwagbenga FASINA
Umar Obafemi SALISU
Ayobami Ademola AKANMU
Motunrayo Sekinat SANNI
Bashir Olufemi ODUFUWA
Nathaniel Oluwaseun
OGUNSEYE

Olabisi Onabanjo
University
(Nigeria)
Federal University of
Technology
(Nigeria)
Transport and Logistics
Limited
(Nigeria)

PREVALENT RISK AND DISASTER OF MOVING
MONSTERS IN LAGOS, NIGERIA

Dr. Sahand Lotfi

Shiraz University
(Iran)

URBAN AGRICULTURE REVIVAL AND THE
STRATEGY OF REGENERATIVE URBAN
DESIGN: INITIATIVES FOR
THE COVID-19 PANDEMIC TRANSITION
PERIOD IN HISTORIC URBAN FABRICS

Assoc. Prof. Dr. Alper SAĞLIK
Onur KIZILARSLAN
Yavuz Selim DOMAÇ

Canakkale Onsekiz Mart
University

SPORTS AREAS PORTFOLIO OF CANAKKALE
CITY

Simge ÇAKAR
Assoc. Prof. Dr. Alper SAĞLIK

Canakkale Onsekiz Mart
University

Assoc. Prof. Dr. Alper SAĞLIK
Ahmet Hünkar TOPALAK

Canakkale Onsekiz Mart
University

Prof. Dr. Eti AKYÜZ LEVĠ
Lect. Dr. Umut Devrim TUNCA

Dokuz Eylul University
Ġzmir Kavram Vocational
School

Dr. Cevdet Emin EKĠNCĠ

Fırat University

Dr. Cevdet Emin EKĠNCĠ

Fırat University

THE EFFECTS OF THE DOMINANT WIND IN
THE PROVINCIAL CENTERS ON LANDSCAPE
DESIGN: CASE OF ÇANAKKALE CITY
CENTER
LANDSCAPING LANDSCAPE ARCHITECTURE
FROM PAST TO PRESENT
HACI ÖMERLĠ
ECOVILLAGE PROPOSAL IN THE CONTEXT OF
REVITALISATING AN ABANDONED VILLAGE
PRINCIPLES OF STRUCTURAL SYSTEM
ARRANGEMENT FOR REINFORCED
CONCRETE BUILDINGS AND SOME SOLUTION
SUGGESTIONS
SHRINKAGE EVENT IN CONCRETE: AN
OVERVIEW
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Kamala Mirzayeva

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Leila Morsali
Assist. Prof. Dr. Siros Izadpanah
Ali Shahnavaz

Islamic Azad
University
(Iran)

Vahid Karami
Assist. Prof. Dr. Siros Izadpanah

Islamic Azad
University
(Iran)

Mahsa Vajak
Assist. Prof. Dr. Siros Izadpanah
Assist. Prof. Dr. Javad Naserian

Islamic Azad
University
(Iran)

Məmmədova ġəlalə AdıĢirin qızı

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Revina Arzu Novruz qızı

Azerbaijan University
(Azerbaijan)

Assist. Prof. Dr. Ulviyya
Aligullah Nasirova

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

TEACHING READING

Rahib Imamguluyev

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

OPTIMAL SOLUTION OF INDOOR LIGHTING
SYSTEM BASED ON FUZZY LOGIC

THE ROLE OF THE FAMILY ENVIRONMENT IN
THE FORMATION OF NATIONAL ETHNIC
FEELINGS IN ADOLESCENTS
THE RELATIONSHIP BETWEEN
PRONUNCIATION LEARNING STRATEGIES,
EFL LEARNERS‟ MOTIVATION AND THEIR
CULTURE: A STUDY OF IRANIAN HIGH
SCHOOL STUDENTS
CULTURAL IDENTITY AND CULTURAL
INTELLIGENCE THE COMPARISON AND
ASSESSMENT OF CULTURAL IDENTITY AND
CULTURAL INTELLIGENCE IN EFL AND ESP
LEARNERS: METACOGNITIVE, COGNITIVE,
MOTIVATIONAL, AND BEHAVIORAL
KNOWLEDGE
THE ASSESSMENT OF INTERCULTURAL
COMPETENCE IN IRANIAN EFL AND NON-EFL
LEANERS: KNOWLEDGE, SKILL, AWARENESS,
AND ATTITUDE
THE ROLE OF THE NARROWING-EXTENSION
OF THE MEANING OF THE WORD IN
POLYSEMY
TOWARDS TO THE FLUENT SPEECH WITHOUT
ACCENT IN THE FOREIGN LANGUAGE:
STRATEGIES AND METHODS
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Assoc. Prof. Dr. Recep ÖNAL

Giresun University

AN ASSESSMENT OF THE RELIGIOUS AND
SOCIO-CULTURAL PROBLEMS OF MUSLIM
IMMIGRANTS LIVING IN EUROPE: THE CASE
OF NORWAY

Assoc. Prof. Dr. Recep ÖNAL

Giresun University

Prof. Dr. Ġhsan ÇAPCIOĞLU

Ankara University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet
TÖZLUYURT

Yozgat Bozok University

Assoc. Prof. Dr. Ġsmail
PIRLANTA

Yozgat Bozok University

THE IMPORTANCE OF KHORASAN REGION IN
STRUGGLE BETWEEN THE
GHAZNAVIDS AND SALJUQIDS

Prof. Dr. Ramazan BICER
Merve BASILKAN

Sakarya University

REFLECTION OF PROPHET‟S MIRACLES TO
OUR AGE

Hossein Falsafi

Islamic Azad University
(Iran)

SCIENCE, AS A UNIVERSAL TALE

Res. Assist. Saffet CENGĠZ

KTO Karatay University

NurĢərəf Tağıyeva

Baku State University
(Azerbaijan)

Assoc. Prof. Dr. Mehmet
ALTUNTAġ

Yozgat Bozok University

IMAM BIRGIVĪ‟S BASIC VIEWS ON FAITH AND
ITS NATURE
COVID-19 OR GENERATION C: FICTION OR
REALITY?
THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES THAT
HUMANITY IS CALLED TO ITSELF

A THEOREM OF FURUQ IN LANGUAGE AND
THE METHOD OF EBU HILAL AL-ASKERI IN
APPROACHING WORDS
ESTABLISHMENT OF MEDIA MANAGEMENT
CONCEPT IN AZERBAIJAN AND FACTORS
CONDITIONING ITS DEVELOPMENT
THE INNOCENCE OF THE PROPHETS IN THE
CONTEXT OF THE QUR‟ÂN AND THE TORAH

Hall-2, Session-3
29.04.2021, Thursday

Baku Time
1700 : 1930

Ankara Time
1600 : 1830

ID: 811 8291 4235
Password: 020202

MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Ömer
SABUNCU

Harran University

LIFE AND COMMAND OF ABŪ UBEYDE B.
CERRÂH

Assoc. Prof. Dr. Ömer
SABUNCU

Harran University

VERSES AND HADITHS ABOUT ABŪ BAKR

Harran University

LIFE AND PERSONALITY OF SAID B. ZAYD

Assoc. Prof. Dr. Ömer
SABUNCU
Assoc. Prof. Dr. Mahmut
ÖZTÜRK

Harran University

Assoc. Prof. Dr. Mahmut
ÖZTÜRK

Harran University

Assoc. Prof. Dr. Mahmut
ÖZTÜRK

Harran University

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE
Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE

Harran University

Dr. Mehmet Cüneyt GÖKÇE

Harran University

Harran University

ALLAH LOVES AND DISLIKES ACCORDING TO
THE QUR‟AN
THE IMPORTANCE OF WORSHIPS ACCORDING
TO THE QUR‟AN AND ITS EFFECT ON HUMAN
BEHAVIORS
PRINCIPLES OF FAITH ACCORDING TO THE
QUR‟AN
CHILDREN'S NAMES IN OUR CULTURE
WORD AND MEANING ACCORDING TO HZ.ALI
CAPITAL MONEY AS A TRADITION TO THE
PIER
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Assoc. Prof. Dr. Mahmut
AKKOR

Kırklareli University

Dr. Vəliyev Fərid

Ganja State University
(Azerbaijan)

Lect. Hatun ERKURAN
Assist. Prof. Dr. Havva
KARADENĠZ

Gumushane University
Karadeniz Technical
University

PALLIATIVE CARE AND CULTURE

Musa Mursaquliyev
Səadət Əliyeva

„‟Keshikchidagh” State
Historical and Cultural
Reserve
(Azerbaijan)
“Avey” State Historical
and Cultural Reserve
(Azerbaijan)

KHOJALI-GADABAY ARCHAEOLOGICAL
CULTURE IN AZERBAIJAN

Kırklareli University

SELECTION OF THE LOCATION OF THE TALKS
IN THE PROCESS LEADING
TO THE ADANA TALKS DURING THE SECOND
WORLD WAR

Lect. Dr. Nesrin AKKOR

Dr. Qasımova Afaq Mustafa qızı
Assistant of Rector Dinara
ALĠYEVA

Azerbaijan National
Academy of Sciences
(Azerbaijan)
Baku Academy of
Choreography
(Azerbaijan)

Assoc. Prof. Dr. Elif GENÇ

Çukurova University

Prof. Dr. Aynur Elhan NAYĠR

Necmettin Erbakan
University

TOPIC TITLE

PRISONERS WHO WORKED IN RAILWAY
CONSTRUCTION IN ANATOLIA DURING THE
WORLD WAR I
OVERVIEW OF THE HISTORY OF THE
DEFENSE INDUSTRY IN TURKEY

TRACES OF ARMENIAN CHAUVINISM IN THE
EPOS „‟GACHAK NABI‟‟
THE DEVELOPMENT OF AZERBAIJANI ART IN
THE SPACE OF CONTEMPORARY ART „‟YARAT‟‟
USE OF OIL PRODUCTS (BITUMEN, ASPHALT)
IN ANCIENT SETTLEMENTS OF
SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION: KURIKI
HÖYÜK SAMPLE FROM MODERN BATMAN
PROVINCE
SIMILAR AND DIFFERENT CHARACTERISTICS
OF „‟YALLI‟‟ AND „‟HALAY‟‟ GAMES IN COMMON
CULTURES OF TURKIC PEOPLES (Sample of
Azerbaijan and Turkey)
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Dr. Ali Alizadeh
Elham Mizban

Ferdowsi University of
Mashhad (Iranian)

Nargiz Nazim Talishinski

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Harun OZTAS

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Rafik El Amine Ghobrini
Hanane Sarnou

Abdelhamid Ibn Badis
University (Algeria)

Hasanova Samira Ramiz

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Movsumova Afarim

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Lect. Aybaniz Ismayilova

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Khanpashayeva Matanat
Shamistan

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

THE USE OF ANTHROPONYMS IN
PHRASEOLOGICAL COMBINATIONS IN
ENGLISH AND AZERBAIJAN LANGUAGES
DIFFERENT LANGUAGES, DIFFERENT
CULTURES, DIFFERENT CONCEPTS
ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN
LINGUISTICS

ASGAROVA BANOVSHA
ALLAHVERDĠ

Azerbaijan University
(Azerbaijan)

THEME AND RHEME IN THE TEXT
INFORMATION STRUCTURE

IMAGE OF NURSES IN FARSI HEADLINES
DURING COVID-19, BASED ON CONCEPTUAL
BLENDING FRAME
METHODS OF FOREIGN LANGUAGE
TEACHING
SYSTEMATIC ANALYSIS OF INDICATORS OF
ECONOMIC SECURITY OF THE STATE
ON THE BASIS OF FUZZY LOGIC MODEL
MIGRATING TO OR DECENTRALIZATION OF
MOOC CONTENT TO UPSKILL EFL STUDENTS‟
PUBLIC SPEAKING SKILLS IN COVID-19
PANDEMIC
THE USAGE OF IDIOMS IN EVERYDAY LIFE
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Abil Suleymanov

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Mönsümova M.N.

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Sevinj Mammadzada

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Amani Bouchareb
Fatma Athmania

University of Laghouat
(Algeria)

Sarah Babaei
Assist. Prof. Dr. Siros Izadpanah

Massoud Rahmati
Assist. Prof. Dr. Siros Izadpanah

TOPIC TITLE

ASSESSMENT OF INDICATORS OF THE
ECONOMICnEFFICIENCY OF TRANSPORT
LOGISTICS: PERFORMANCE AND AGGREGATE
DEVELOPMENT TRENDS IN DETERMINATION
OF CONCEPTS IN DISCURSE RESEARCH
THE RELATIONSHIP BETWEEN
COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND CORPUS
LINGUISTICS
DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY ENGLISH
PHD STUDENTS IN RESEARCH WRITING

Islamic Azad
University (Iran)

COMPARING THE EFFECTS OF DIFFERENT
ADVANCE ORGANIZERS ON EFL LEARNERS‟
LISTENING COMPREHENSION: KEY
VOCABULARIES, PREVIEWING
COMPREHENSION QUESTIONS, AND
MULTIMEDIA ANNOTATIONS

Islamic Azad
University (Iran)

A STUDY OF THE PROFICIENCY AND
PERFORMANCE OF IRANIAN AIR TRAFFIC
CONTROLLERS: ATTITUDE, WORK
EXPERIENCE AND SPECIFIC AVIATION
ENGLISH COURSES

Latifeh Shakourzadeh
Assist. Prof. Dr. Siros Izadpanah

Islamic Azad
University (Iran)

Masoud Sadeghi
Assist. Prof. Dr. Siros Izadpanah

Islamic Azad
University (Iran)

Lect. Aynura Bekirova

Odlar Yurdu University
(Azerbaijan)

Aynur MƏMMƏDOVA

Azerbaijan State
Pedagogical University

THE STUDY OF TEXTBOOK-ASSIGNED AND
SELF-SELECTED TOPICS OF IRANIAN MALE
EFL LEARNERS TEXTBOOK-ASSIGNED AND
SELF-SELECTED TOPICS OF IRANIAN MALE
EFL LEARNERS: TOPIC INTEREST, TOPIC
FAMILIARITY, TOPIC IMPORTANCE, AND
TOPIC DIFFICULTY
BARRIERS IN TEACHING READING TO ELLS
AND WAYS OF OVERCOMING THOSE
OBSTACLES
FEATURES OF THE LANGUAGE PICTURE OF
THE WORLD AND ITS REFLECTION IN
LITERARY WORKS AND DICTIONARIES
SPEECH CHARACTERISTICS IN THE WORK OF
JANE AUSTEN
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TOPIC TITLE

Assist Prof. Dr. Rıza BAYRAK
Assist Prof. Dr. Mehmet
ÇANAKCI
Expert Ġsmail ERTUĞRUL
Assist. Prof. Dr. Hamit
KAHRAMAN
Assist. Prof. Ehsan
Rasoulinezhad

OSTIM Technical
University
Inönü University

THE EFFECTS OF TERRORISM ON
GOVERNMENT SPENDING

ĠSMEK
Kutahya Dumlupınar
University

A RESEARCH ON THE IMPACT OF INTERNAL
MARKETING ACTIVITIES IN
INTERNAL BRANDING
DISCUSSION ON ENERGY TRANSITION
PATTERN IN CENTRAL ASIA
THE WEIGHT AND PLACE OF THE LEAST
INDUSTRIALIZED COUNTRIES OF THE
AFRICAN CONTINENT IN THE
IMPLEMENTATION OF THE CONTINENTAL
FREE TRADE AREA

University of Tehran
(Iran)

Tchoudiba
BOUURDJOLBO

University of Szeged
(Hungary)

Raphael MWANU
Dr. Olanrewaju Isola FATOKI

KCA University
(Kenya)

INFLUENCE OF BANKING INSTITUTIONS ON
DEVELOPMENT OF GREEN FINANCE IN
KENYA

Lect. ġahin AY

Siirt University

ANALYSIS OF THE STATUS OF MOTOR
VEHICLES WITHIN EXCISE DUTIES

Dr. Josep Ginting
Stella Lidya Gloria Manialup

President University
(Indonesia)
Bank Danamon
(Indonesia)

TO MEASURE THE ACCURACY OF “GARCH “ AS
THE TOOL OF VALUE AT RISK MEASUREMENT
OF INVESTMENT IN CRYPTOCURRENCY

Lazim Abdullah

Universiti Malaysia
Terengganu (Malaysia)

PREDICTORS OF EMPLOYEES‟ INTENTION TO
UNDERTAKE FURTHER STUDY: LOGISTIC
REGRESSION EVIDENCE

Umar Obafemi SALISU
Ayobami Ademola AKANMU
Samuel Oluwaseyi
OLORUNFEMI
Oluwatobi Maria OLATUNJI
Simeon Oluwagbenga FASINA
Motunrayo Sekinat SANNI
Nathaniel Oluwaseun
OGUNSEYE
Surajudeen Oluwaseyi
MOMODU

Olabisi Onabanjo
University, Ago-Iwoye
(Nigeria)
Federal University of
Technology Akure
(Nigeria)
The Federal Polytechnic
Ilaro (Nigeria)
Transport and Logistics
Limited (Nigeria)

GRAPPLE FOR SUSTAINABLE PUBLIC
TRANSPORTATION IN FAST-GROWING
NIGERIAN CITIES

Dr. Iosefina BLAZSANI-BATTO

Romanian Language
Institute (Romania)

ERASMUS+ MOBILITIES AS A WAY OF
COOPERATION AND INTERNATIONALIZATION

Hall-3, Session-1
30.04.2021, Friday

Baku Time
1100 : 1330

Ankara Time
1000 : 1230

ID: 811 8291 4235
Password: 020202

MODERATOR: Dr. Mariana Stanciu
AUTHORS

AFFILIATION

TOPIC TITLE

Dr. Murat SUCU

Bağımsız

A STRATEGIC EVALUATION OF THE EFFECTS
OF REMOTE WORK DURING THE COVID-19
EPIDEMIC DISEASE PERIOD

Ana Kadarningsih
Vicky Oktavia
Amjad Ali

University of Dian
Nuswantoro (Indonesia)
University of Okara
Punjab (Pakistan)

HOW WORK MOTIVATION CAN ACCELERATE
BANK EMPLOYEE PERFORMANCE DURING
THE COVID PANDEMIC ?

Dr. Aldemir Malveira de
Oliveira

University Center of
Higher Education of
Amazonas (Brazil)

Mohammad Ghasemi Siani

ehran. university of
Kharazmi (Iran)

Dr. Mariana Stanciu

The Institute for
Researching Quality of
Life Romanian Academy
(Romania)

CHANGING CONSUMPTION INDICATORS
DURING THE PANDEMIC PERIOD IN ROMANIA

Assist. Prof. Dr. Serpil
ÇĠLĠNGĠROĞLU ANLI

Kırıkkale University

AN ANATOMICAL STUDY ON THE SPINOUS
PROCESS OF THE CERVICAL VERTEBRA:
CLINICAL IMPORTANCE OF THE SCREW
FIXATION

Researcher Drăgan Corina

Quality of Life Research
Institute, Romanian
Academy (Romania)

THE EVOLUTION OF CHILDREN IN FOSTER
CARE, DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Dr. Ahmet BAKIR
Prof. Dr. Suat EKĠN
Prof. Dr. Gökhan OTO
Lect. Sevgi ÖZTAġ

Van Yüzüncü Yıl
University
Hakkari University

COMPUTATIONAL TOOLS AS A SUPPORT FOR
LEARNING CALCULATION THROUGH
DISTANCE LEARNING DURING COVID-19
PANDEMIC IN AMAZONAS
CORONA VIRUS AND THE NEED TO REVISE
SPATIAL PLANNING

THE PROTECTIVE EFFECT OF RHEUM RIBES
L., AND QUERCETIN ON PROTEIN CARBONYL
LEVELS AGAINST CARBON TETRACHLORIDEINDUCED LIVER AND KIDNEY DAMAGE IN
THE RATS
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Habiba MOHSHĠNA
Assist. Prof. Dr. Yasemin
GEDĠK

EskiĢehir Osmangazi
University

BOVINE EMBRYO CO-CULTURE

Dr. Muhammad Imran

Government College
University (Pakistan)

Assist Prof. Dr. Negar Ebrahim
Pour Mokhtari
Assoc. Prof. Dr. Ferhat
KIZILGEÇĠ

Gaziantep University
Mardin Artuklu
University

IBRAHIM-OLESIN Sikiru
ORJI Jephter Ebuka

Alex Ekwueme Federal
University
(Nigeria)

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Arif
ÖZYAZICI
Res. Assist. Semih AÇIKBAġ

Siirt University

EFFECTS OF SALT STRESS ON GERMINATION
IN NARBON VETCH (Vicia narbonensis L.)

Ali AYDIN
Assoc. Prof. Dr. Mustafa OLFAZ

Ondokuz Mayıs
University

CURRENT APPROACHES TO LAMB CARE
AFTER BIRTH

Siirt University

EFFECT OF SILICON APPLIACATIONS ON
GERMINATION PROPERTIES OF
FENUGREEK (Trigonella foenum-graecum L.)
PLANT

Assist Prof. Dr. Gülen
ÖZYAZICI

MODERN EXTRUSION TECHNOLOGY AND
NUTRITIONAL FOOD COMPONENTS
EFFECT OF DIFFERENT BORON
CONCENTRATIONS ON GERMINATION AND
SEEDLING STAGE OF SOYBEAN [Glycine max
(L.) Merr]
ENHANCING AN INFLUENCING EXPERIENCE
FOR STUDENTS OF AGRICULTURE IN
NIGERIAN UNIVERSITIES; A KEY THAT
UNLOCKS
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TOPIC TITLE

Arzu DOĞAN
Assist. Prof. Dr. Zülkif YALÇIN

Munzur University

HISTORICAL DEVELOPMENT OF ISLAMIC
ACCOUNTING STANDARDS AND ITS
EFFECTS ON TODAY

Assoc. Prof. Dr. Gamze VURAL
Assoc. Prof. Dr. Emel BACHA
SIMÖES

Çukurova University
Akdeniz University

DO THE FACTORS AFFECTING THE STOCK RETURN
DIFFER IN TERMS OF DIVERSIFIED REITS AND
SPECIALIZED REITS?

Prof. Dr. Ġsmail BAKAN
Y. Sonay YILMAZ

Kahramanmaras Sutcu
Imam University

EFFECT OF ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION
AND ORGANIZATIONAL TRUST ON JOB
SATISFACTION

Prof. Dr. Ġsmail BAKAN
Y. Sonay YILMAZ

Kahramanmaras Sutcu
Imam University

DOES ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AFFECT
WHISTLEBLOWING
(DISCLOSURE OF NEGATIVE SITUATIONS)?

Assist. Prof. Dr. Yasin TAġPINAR

Selcuk University

A SOCIAL PUBLIC POLICY AREA: AGEING AND THE
SITUATION OF ELDERLY

Mochamad Soelton
Yeni Kamalia Tamba
Chairiel Oktaviar
Eko Tama
Putra Saratian
Harefan Arief
Tantri Yanuar Rahmat Syah
Irfan Noviandy Aulia

Mercu Buana University
(Indonesia)
Esa Unggul University
Indonesia

REVIVING POLITICAL ORGANIZATION AND
ORGANIZATIONAL CLIMATE : REMOVING
OBSTACLES ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP
BEHAVIOR

Bulgarian university
VUZF (Bulgaria)

MARKET ORIENTATION AS A BASE OF THE
EMPLOYER BRANDING

Assist. Prof. Dr. Hakan VARGÜN

Karabuk University

DETERMINING OF BUSINESS STRUCTURE BY
USING THE CASH FLOW
PATTERNS METHOD: AN INVESTIGATION on BIST
PAPER and PAPER PRODUCTS SECTOR

Desislava Varadzhakova
Aleksandar Naydenov
Nikola Naumov
Farhad Rahmanov
Elmira Gojayeva
Elchin Suleymanov

Bulgarian Academy of
Sciences (Bulgaria)
University of National and
World Economy (Bulgaria)
University of Northampton
Azerbaijan State University
of Economics (Azerbaijan)
Azerbaijan Tourism and
Management University
(Azerbaijan)
Baku Engineering University
(Azerbaijan)

TRAVELING BEYOND COVID-19: TRAVEL
INTENTIONS AND TOURIST MOTIVATION IN
BULGARIA AND AZERBAIJAN

Dr. Mihaela Mihaylova

Gonca Reyhan AKKARTAL
Gulbahar Novruzzade Bayram

Istanbul Medipol
University
Azerbaijan Tourism and

DEVELOPMENT PROCESS OF TRANSPORTATION
SYSTEMS IN TURKEY
TAX ACCOUNTING AND AUDIT IN INTERNATIONAL

Management University
(Azerbaijan)
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TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Ozum ERKIN
GEYIKTEPE

Ġzmir Demokrasi
University

DANGEROUS MATERIAL EVENTS THAT MAY
OCCUR IN NATURAL DISASTERS

Prof. Dr. ġebnem ASLAN
Hilal ASLAN

Selçuk University

DESTRUCTIVE LEADERSHIP CONCEPT:
CONTENT ANALYSIS

Assist. Prof. Dr. Mehmet ġakir
ECE

Mardin Artuklu
University

INVESTIGATION OF THE SURFACE TEXTURE
CHANGED IN MAGNETIT‟S MODIFICATION
WITH ACTIVATED CARBON

Ali KürĢat ÖNEL
Assoc. Prof. Dr. Dilek ÖZTAġ
Assist. Prof. Dr. Abdullah
YILDIZBAġI
Prof. Dr. Ergün ERASLAN

Ankara Yıldırım Beyazıt
University

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN
WELDING WORKS

Assist. Prof. Dr. Melahat
TOKER

Baskent University

ECHOCARDIOGRAPHIC EVALUATION IN
ġIMARIK CAT WITH LEFT ATRIAL MYXOMA: A
CASE REPORT

Lütfiye KÜÇÜK
Dr. Mustafa YAĞIMLI
Prof. Dr. Hakan TOZAN
Ümit YaĢar SÖNMEZ
Bahadır GÜLTEKĠN

Istanbul Gedik University
Toyotetsu Automotive
Parts Industry and Trade
Co.
Istanbul Gedik University
Medipol Istanbul
University
Toyotetsu Automotive
Parts Industry and Trade
Co.
Toyotetsu Automotive
Parts Industry and Trade
Co.

DIGITALIZATION of OCCUPATIONAL HEALTH
and SAFETY TRAININGS WITH THE EFFECT OF
INDUSTRY 4.0: A CASE STUDY

Assist Prof. Dr. Havva
KARADENĠZ
GülĢah TOPCU ALTIN

Karadeniz Technical
University

CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AND THE
NURSE‟S ROLE IN PREVENTION

Prof. Dr. ġebnem ASLAN
Gizem MAKO

Selçuk University

HEALTH LITERACY: CONTENT ANALYSIS

Assist Prof. Dr. Ahmet Tuncay
ERDEM

Bolu Abant Ġzzet Baysal
University

A QUALITATIVE RESEARCH ON NURSES
SURVIVOR SYNDROME IN THE COVID-19
PROCESS

Automotive Engineer Ruhi
KAYA
Assoc. Prof. Dr. Dilek ÖZTAġ

Ankara Yıldırım Beyazıt
University

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN
WELDING

Assist. Prof. Dr. Abdullah
YILDIZBAġI
Prof. Dr. Ergün ERASLAN
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AUTHORS

Kenan LATĠFOĞLU
Dr. Tuncay ÖZDEMĠR
Kenan LATĠFOĞLU
Dr. Tuncay ÖZDEMĠR

BENAISSA Houssine
NASRALLAH Noureddine
ABDI ABD EL Razzak
KEBIR Mohammed
GUEDIOURA Bozid

AFFILIATION

Gaziantep Planetarium
and Science Center
Inonu University
Gaziantep Planetarium
and Science Center
Inonu University
Polytechnic Military
School (Algeria)
University of Science and
Technology Houari
Boumediene(Algeria)
C.L, Polytechnic Military
School, Bordj ElBahri(Algeria)
(CRND) Centre de
Recherche Nucléaire de
Draria(Algeria)

TOPIC TITLE

MEASUREMENT OF LIGHT POLLUTION;
GAZIANTEP EXAMPLE
LIGHT POLLUTION AND WASTE OF ENERGY

STUDY OF THE ADSORPTION OF A
RADIOACTIVE METAL IN AQUEOUS SOLUTION
ON A BENTONITE MODIFIED WITH IRON

Minaibim Ellerton Abbey
Godspower Okiemute Ashaka
Dabebara Minaibim Abbey

Rivers State University of
Science and Technology
(Nigeria)

DETERMINATION OF GROUND WATER
POTENTIAL USING ELECTRICAL RESISTIVITY
METHOD

Minaibim Ellerton Abbey
Iyeneomie Tamunobereton-Ari
Opiriyabo Ibim Horsfall

Rivers State University of
Science and Technology
(Nigeria)

INVESTIGATION OF DEPTH TO POTABLE
WATER TABLE IN EMOHUA L.G.A IN RIVERS
STATE, USING SEISMIC REFRACTION METHOD

Minaibim Ellerton Abbey
Dabebara Minaibim Abbey
Dennis Ekene Onyebueke

Rivers State University of
Science and Technology
(Nigeria)

FAULT MAPPING ON 3-D SEISMIC DATA:
MANUEL APPROACH

Assoc. Prof. Dr. Abdullah
GÖKTAġ

Harran University

Prof. Dr. Nəbiyev Rasim Nəsib
oğlu
Dr. Abdullayev Anar Arif oğlu

National Academy of
Aviasiya (Azerbaijan)

NANOSTRUCTURED ZNAS (A=MN, CO, FE)
THIN FILMS; SYNTHESIS AND
CHARACTRIZATION BY XRD, SEM, AND VSM
DEVELOPMENT TRENDS OF UNMANNED
AERIAL VEHICLES: MAIN
TASKS, PROSPECTS AND EXPECTATIONS
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AFFILIATION

TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Asaf Tolga
ÜLGEN
Assoc. Prof. Dr. Yusuf
ZALAOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Gürcan
YILDIRIM
Prof. Dr. Tahsin TURĞAY

ġırnak University
Osmaniye Korkut Ata
University
Bolu Abant Ġzzet Baysal
University
Sakarya University

DEVELOPMENT OF A RELATION BETWEEN
VICKERS HARDNESS AND
MICROINDENTATION TEST LOADS FOR BI2212 CRYSTAL STRUCTURE DOPED WITH
MANGANESE IONS

ġırnak University
Osmaniye Korkut Ata
University
Bolu Abant Ġzzet Baysal
University
Sakarya University

EFFECT OF MANGANESE ADDITION ON DC
ELECTRICAL RESISTIVITY QUANTITIES OF
POLYCRYSTALLINE Bi 2.1 Sr 2.0 Ca 1.1 Cu 2.0 O
y SUPERCONDUCTING COMPOUNDS

Kırıkkale University
ġırnak University
Bolu Abant Ġzzet Baysal
University

THE EFFECT OF USING IRON DROPS ON THE
DENTAL MINERAL HYDROXYAPATITE

Federal University Birnin
Kebbi (Nigeria)

SPECTRAL ANALYSIS OF AEROMAGNETIC
DATA FROM CURIE POINT DEPTH FOR
GEOTHERMAL RECONNAISSANCE IN SOME
PARTS OF KADUNA NW, NIGERIA

Prof. Dr. Medvedev I.N.
Assist. Prof. Vorobyeva N.V.

Russian State Social
University (Russian)
South-West state
University (Russian)

THROMBOCYTIC ACTIVITY IN THE CALF OF
THE HOLSTEIN BREED DURING
THE THIRD PHASE OF EARLY ONTOGENESIS

Assist. Prof. Skorjatina I.A.
Prof. Dr. Medvedev I.N.

Russian State Social
University (Russian)

BLOOD CELL AGGREGATION IN PATIENTS
WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND
DLYPIDEMIAS THAT ABANDONED
HYPOLYPIDEMIC TREATMENT

Assist. Prof. Tkacheva E.S.
Prof. Dr. Medvedev I.N.

Vologda State Dairy
Farming Academy named
after N.V. Vereshchagin
(Russian)
Russian State Social
University (Russian)

FUNCTIONAL FEATURES OF PLATELETS IN
PIGLETS - MILK

Assoc. Prof. Dr. Asaf Tolga
ÜLGEN
Assoc. Prof. Dr. Yusuf
ZALAOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Gürcan
YILDIRIM
Prof. Dr. Tahsin TURĞAY
Lect. Ümit ERDEM
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Burak
TURKOZ
Assoc. Prof. Dr. Asaf Tolga
ÜLGEN
Assoc. Prof. Dr. Gürcan
YILDIRIM
Adamu Abubakar
Abdulganiyu Yunusa

Profe. Dr. Zavalishina S. Yu.

Russian State Social
University (Russian)

PHYSIOLOGICAL DYNAMICS OF HEMOSTASIS
OF NEWBORN CALVES RECEIVING
BIOLOGICAL STIMULANTS
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AFFILIATION

Assist. Prof. Dr. Emine Mine
ÇOMAK GÖÇER
Ebru KOPTAGEL

Akdeniz University

Assist. Prof. Dr. Bilal BĠÇER

Hatay Mustafa Kemal
University

Lect. Dr. Tayfun ġĠRĠN

Kahramanmaras Sutcu
Imam University

Didem YAVUZ SÖYLER
Assoc. Prof. Dr. Fatih
KARAHÜSEYĠNOĞLU

Firat University

Assoc. Prof. Dr. Nurgül
ÖZDEMĠR

Izmir Democracy
University

Physiotherapist Bilge Yekta
DELLAL
Assoc. Prof. Dr. Özlem ÇĠNAR
ÖZDEMĠR

Izmir Democracy
University

Said OUSSOU

University of Moulay
Ismail (Morocco)

Favour C. Uroko

University of Nigeria
(Nigeria)

Assoc. Prof. Dr. Nurgül
ÖZDEMĠR
Lect. Aslı ESENKAYA

Izmir Democracy
University
Adnan Menderes
University

Assoc. Prof. Dr. Gülizar AKKUġ
Ülkü Mine ÖNEK

Kastamonu University

TOPIC TITLE

HEALTH EFFECTS OF PESTICIDES AND
HEALTH RISK ASSESSMENT AS A RESULT OF
PESTICIDE EXPOSURE WITH MILK AND DAIRY
PRODUCTS CONSUMPTION
EXAMINATION OF GASTROCNEMIUS MUSCLE
OXYGENATION WITH WEARABLE
TECHNOLOGY IN ATHLETES AND SEDENTARY
EVALUATIONOF FOOTBALL COACHES
REGARDING TFF COMPULSORY
DEVELOPMENT SEMINAR: KAHRAMANMARAġ
EXAMPLE
ANALYSIS OF THE BODY LIKES OF ATHLETES
PLAYING IN WOMEN‟S BASKETBALL LEAGUE
INVESTIGATION OF THE MOTIVATION
SOURCE IN THE GENDER PERSPECTIVE IN
ELITE ATHLETES
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF
MUSCLE STRENGTH, CORE STABILITY AND
CARDIORESPIRATORY FITNESS ACCORDING
TO THE PHYSICAL CHARACTERISTICS
INVESTIGATING MOROCCAN UNIVERSIY
STUDENTS‟ USE OF ICTs AND THEIR
READINESS FOR AUTONOMY
THE SCHOOL OF INTERNET FRAUD AMONG
NIGERIAN YOUTHS AND PROVERBS
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF
VETERAN BADMINTONCUPS IN
SPORTS AND RELATED TO SPORTS
RECREATIONAL ACTIVITIES
THE ATTITUDE OF THE LOCAL PEOPLE TO
THE TRANSFORMATION OF
BALLIDAĞ SANATORIUM INTO A HEALTH
TOURISM FACILITY
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Sultan Qaboos University
(Oman)

SIGNIFICANCE OF THE UPC BARCODE IN THE
FOOD INDUSTRY

Abdelmalek Essaâdi
University (Morocco)

PREDICTION OF CERVICAL CANCER RISK
USING MACHINE LEARNING

Leyla KARAGÖZOĞLU
Zeynep Bala DURANAY

Fırat University

INVESTIGATION OF THE FACTORS
AFFECTING THE PHOTOVOLTAIC PANEL
PERFORMANCE

Batur Alp AKGÜL
Mustafa Ersan ÇĠNKILIÇ
Abdurrahman YAġAR
Prof. Dr. Ġlhami YEĞĠNGĠL
Prof. Dr. Muhammet Fatih
HASOĞLU

Hasan Kalyoncu
University
Gaziantep University

DESIGN AND DEVELOPMENT OF EMBEDDED
REAL-TIME SCHOOL TRANSPORTATION
TRACKING SYSTEM USING INTERNET OF
THINGS: AN IMPLEMENTATION STUDY

Samir ALLAHVERDIYEV

Nakhchivan State
University (Azerbaijan)

Prof. Dr. Afaq Ahmad
Dr. Sayyid Samir Al-Busaidi
Amir Abdulghani
Ikram BEN ABDEL
OUAHAB
Sokaina EL KHAMLICHI
Mohammed BOUHORMA
Fatiha ELOUAAI
Amal MAURADY
Abdelfettah SEDQUI

Prof. Dr. Hanbey HAZAR
Tugay TELCEKEN
Huseyin SEVĠNC
Prof. Dr. Hanbey HAZAR
Tugay TELCEKEN
Huseyin SEVĠNC

Firat University

Firat University

Hamza Benchaita
Prof. Dr. Samir Ladaci

National Polytechnic
School of Constantine
(Algeria)
Mentouri University,
Constantine (Algeria)

Seyed Mahmood Hashemi

Beijing University of
Technology (China)

Khalil Chenaifi
Dr. Yacine Benabid

Mechanical Systems
Design Laboratory
(LCSM) (Algérie)

FACTORS AFFECTING THE MECHANISM OF
INNOVATION INFRASTRUCTURE IN
AZERBAIJAN
EXHAUST EMISSION BEHAVIOR OF
SAFFLOWER OIL BIODIESEL/DIESEL BLENDS
IN A COATED CI ENGINE
EXAMINING THE EFFECTS OF HACKBERRY
BIODIESEL ON THE ATTRIBUTES OF A
COATED DIESEL ENGINE
FRACTIONAL ADAPTIVE FAULT TOLERANT
CONTROL AGAINST ACTUATOR FAULTS
INTELLIGENT APPROACH FOR AUTOMATED
HUMAN REASONING
EVALUATION OF THE QUASI-STATIC STRESS
ON AN ACCURATE FINITE ELEMENT MODEL
OF C3 CERVICAL VERTEBRA WITH AGING

Mustafa AKPINAR
Assist. Prof. Dr. Seda ARIK
HATĠPOGLU
Assoc. Prof. Dr. Mehmet
KONAR

Erciyes University

REALIZATION OF THE THRUST TEST OF
BRUSHLESS MOTORS USED IN UNMANNED
AERIAL VEHICLES
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TOPIC TITLE

Prof. Dr. E. Ebru ONBAġILAR
Prof. Dr. Sakine YALÇIN

Ankara University

USAGE OF CLAY MINERALS AS LITTER
MATERIALS IN BROILER PRODUCTION

Prof. Dr. Sakine YALÇIN
Prof. Dr. Suzan YALÇIN

Ankara University
Selçuk University

Dr. Oyediran, Wasiu Oyeleke

Federal University
(Nigeria)

Lect. Mustafa AKTURFAN
Prof. Dr. Suzan YALÇIN

Karamanoğlu Mehmetbey
University
Selçuk University

Assist. Prof. Dr. Latife Ceyda
ĠRKĠN

Canakkale Onsekiz Mart
University

Tuğra AKKUġ
Ömer YAPRAKCI

Harran University

D. Jabborova
A. Matchanov

K. Sulaymanov
A.T.Sarabekov
D. Jabborova

Institute of Bioorganic
Chemistry of the
Academy of Sciences of
the Republic of
Uzbekistan
Institute of Bioorganic
Chemistry of the
Academy of Sciences of
the Republic of
Uzbekistan

EFFECTS OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF
MEDICINAL PLANTS ON EGG CHOLESTEROL
CONTENT IN LAYING HENS
LOW ACCESS TO AGRICULTURAL CREDIT: A
CATALYST TO DECLINING AGRICULTURAL
SECTOR IN NIGERIA
IMPORTANCE OF TURMERIC
SUPPLEMENTATION IN BAKERY PRODUCTS
SEASONAL EXAMINATION OF HEAVY METAL
LEVELS IN HORSE MACKEREL (Trachurus
trachurus, LINNAEUS, 1758) MUSCLE TISSUE
CAUGHT FROM ÇANAKKALE STRAIT
DYSTOCIA FROM VENTRAL HERNIA IN
ALEPPO GOAT
MINERAL NUTRIENT CONCENTRATIONS IN
GINGER (ZINGIBER OFFICINALE) CULTIVATED
IN TASHKENT REGION, UZBEKISTAN
IMPACT OF MINERAL FERTILIZERS ON
TURMERIC (CURCUMA LONGA L.) MINERAL
NUTRIENTS CULTIVATED IN TERMIZ,
UZBEKISTAN
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AFFILIATION

TOPIC TITLE

Sathyapriya S.
Varunisha S.
Suruthi S.

Dr. Mahalingam College
of Engineering and
Technology (India)

HEART DISEASE PREDICTION USING
MACHINE LEARNING TECHNIQUES

Amel KHEITER
Slimane SOUAG

Abdelhamid Ibn Badis
University (Algeria)

COMPARISON OF OPTIMIZATION METHODS
BASED ON DIFFERENT METAHEURISTIC
ALGORITHMS FOR A MICROGRID ENERGY
MANAGEMENT SYSTEM

Amirgaliyev Yedilkhan
Kunelbayev Murat

Institute Information and
Computational
Technologies CS MES RK
(Kazakhstan)
Al-Farabi Kazakh
National University
(Kazakhstan)

DEVELOPMENT AND PRACTICAL
APPLICATION OF CONTROL MANAGEMENT
SYSTEM OF SOLAR PLANT LOCATED IN
ALMATY CITY (KAZAKHSTAN)

Nikhil Kumar
Ashish Singh
PLV Sai Pawan
Nabhishek Singh
Dr. Rahul Desai

Army Institute of
Technology (India)

COMPUTATIONAL TRADING: MAKING
ALGORITHMS USING PYTHON AND ML

Army Institute of
Technology (India)

A DEEP LEARNING APPROACH FOR DRIVER
ACTIVITY RECOGNITION IN INTELLIGENT
VEHICLES

Army Institute of
Technology (India)

NEURAL NETWORK CLASSIFICATION OF
BLOOD CELL IMAGES USING
MULTIPERCEPTRON BACKPROPAGATION

Prof. Dr. Rahul Desai

Army Institute of
Technology (India)

SECURE ONLINE PAYMENT SYSTEM

Prof. Dr. Rahul Desai

Army Institute of
Technology (India)

KEYSTROKE DYNAMICS AND VARIOUS
AUTHENTICATION APPROACHES

National Central
University (Taiwan)
Tomsk Polytechnic
University (Russia)
Shaheed Zulfikar Ali
Bhutto Institute of
Science and Technology

COLLOIDAL BEHAVIOR OF TiO 2
NANOPARTICLES IN AMINO ACIDS
SOLUTIONS

Aman Mishra
Pankaj Kumar
Ashish Kumar Bisoi
Yogesh Kumar Sharma
Benjamin
Rohit Kumar
Rakesh
Pritika Prasad
Prof. Dr. Rahul Desai

Iuliia Papina
Dr. Anna Godymchuk
Meher UN Nisa
Dr. Danish Mahmood

ANALYSIS OF E-COMMERCE BIG DATA USING
SPARK

(Pakistan)

Lect. Dr. Juanita GOICOVICI

University Babeș-Bolyai
of Cluj-Napoca (Romania)

MANDATORY RULES AVOIDING THE
CONSUMER‟S DETRIMENT IN THE FIELD OF
DIGITAL PRODUCTS
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Öğr. Gör. Zeliha EROL
Gizem KARASOY

Kutahya Dumlupınar
University
Manisa Celal Bayar
University

THE ROLE OF SCHOOL SOCIAL WORK IN
CHILDREN‟S ACADEMIC SUCCESS

Mehlika KÖYCEĞĠZ GÖZELER
Prof. Dr. Saide ÖZBEY

Gazi University

Semanur CÖMERT
Prof. Dr. Saide ÖZBEY

Gazi University
MEB

Teodora Stoeva

University of Sofia
(Bulgaria)

STRATEGIES OF PARENTING TRAINING

Pelin DERELĠ
Assoc. Prof. Dr. Mustafa
BAġARAN

Yıldız Technical
University

THE EFFECTS OF ANIMATION AIDED
TEACHING METHOD IN PRIMARY SCHOOL
SECOND GRADE LEVEL ON WRITING SKILLS

Dr. Ziani MELOUKA

University Abdelhamid
Ibn Badis (Algérie)

AN INVESTIGATION OF DISTANCE TEACHING:
PERCEPTIONS, PRACTICES AND
PERSPECTIVES

Gökhan DERELĠ
Assoc. Prof. Dr. Mustafa
BAġARAN

Ankara university
Yıldız Technical
University

THE EFFECT OF ANIMATION ASSISTED
TEACHING ON ELEMENTARY SCHOOL
MATHEMATICS COURSE ACHIEVEMENT

Merve KUZUCU
Miray ÖZÖZEN DANACI

Izmir Democracy
University

A REVIEW ON THE EVALUATION OF THE
CONTENT STRUCTURE OF CHILD YOGA

Merve KUZUCU
Miray ÖZÖZEN DANACI

Izmir Democracy
University

A REVIEW OF EARLY INTERVENTION THEMED
ASSESSMENT APPROACHES IN AUTISM

Dr. Geladari Athina
Dr. Konstantinos
Mastrothanasis

Aristotle University of
Thessaloniki (Greece)
University of the Aegean
(Greece)

PEER LEARNING IN ONLINE COMMUNITIES
OF PRACTICE: INSIGHTS AND CHALLENGES

MOTIVATION IN PRESCHOOL CHILDREN:
EFFECT OF THE SUPPORTIVE EDUCATION
PROGRAM
PSYCHOLOGICAL RESILIENCE PROGRAM
AIDED BY TURKISH MUSIC: THE EFFECT ON
THE PSYCHOLOGICAL RESILIENCE LEVEL OF
PRESCHOOL CHILDREN
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AUTHORS
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TOPIC TITLE

Assoc. Prof. Dr. Özlem EMĠR
ÇOBAN
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Zülfü
ÇOBAN

Fırat University

EFFECT OF EDIBLE COATING INCORPORATED
WITH OLIVE LEAF EXTRACT ON THE QUALITY
OF REFRIGERATED RAINBOW TROUT FILLET

Prof. Dr. Nuri BAġUSTA
Prof. Dr. Asiye BAġUSTA

Fırat University

Prof. Dr. Nuri BAġUSTA

Fırat University

Rzgar Farooq RASHID
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Zülfü
ÇOBAN
Prof. Dr. Serap SALER

Knowledge university
(Iraq)
Fırat University
Fırat University

EVALUATION OF WATER QUALITY OF KEBAN
DAM LAKE (ELAZIĞ-TURKEY)

Assoc. Prof. Dr. Nasrollahzadeh
Saravi H.
Nasrollahtabar A.
Makhlough A.
Vahedi F.

Iranian Fisheries Science
Research Institute (Iran)

INVESTIGATION OF THE WATER
ENVIRONMENTAL PARAMETERS AROUND
THE FISH CAGE CULTURE SITES IN THE
SOUTHERN PART OF CASPIAN SEA (2017-2018)

Seyed Ali Ashghar Hashemi
Anita Hemmati

Makhlough, A.
Nasrollahzadeh Saravi, H.
Afraei Banpei, M.A.
Roohi, A.
Keyhansani, A.R.

Semnan Agriculture and
Natural Resources
Research Center (Iran)
Expert of Natural
Resources & Animal
Science of Semnan
Province (Iran)
Caspian Sea Ecology
Research Center (CSERC)
(Iranian)
Iranian Fisheries Science
Research Institute
(IFSRI) (Iranian)
Agricultural Research,
Education and Extension
Organization (AREEO)
(Iranian)

MAXIMUM SIZE AND AGE OF JOHN DORY
(ZEUS FABER) FOR THE TURKISH SEAS
A STUDY ON THE AGE DETERMINATION
USING VERTICAL SHELL CUTTING
METHOD OF RAPA WHELK (RAPANA VENOSA)

THE PROBLEMS OF SEDIMENT DELIVERY
RATIO ESTIMATING IN THE WATERSHEDS OF
IRAN

THE CHANGES OF PHYTOPLANKTON
COMMUNITY STRUCTURE AT THE WINTER
TIMES OF THE LAST TWO DECADES IN ANZALI
COAST (CASPIAN SEA-IRAN)
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TOPIC TITLE

Dr. Burcu AKÇA

Ardahan University

MEASUREMENT OF TRANSMISSION
COEFFICIENTS FOR COMPOUNDS OF Mn, Co,
Ni, Cu, and Zn ESSENTIAL-TRACE ELEMENTS

Assist. Prof. Dr. Ulku SOYDAL
Assoc. Prof. Dr. Suheyla
KOCAMAN
Prof. Dr. Gulnare AHMETLĠ

Selcuk University
Selcuk University
Konya Technical
University

PHENOLIC EPOXY RESIN/COTTON WASTE
BIOCOMPOSITES PREPARATION AND
CHARACTERIZATION

Adama TOGOLA

Baku State University
(Azerbaijan)

ISSUES AND STRATEGIES FOREST
MANAGEMENT MALIAN: CASE OF THE
CLASSIFIED FOREST OF FAYA

Seda BEYAZ
Res. Assist. Ozlem GOK
Gozde PARLAK
Res. Assist. Muhammed Ismail
CAN
Assoc. Prof. Abdullah ASLAN

Firat University
Firat University
Firat University
Inonu University
Firat University

THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
ROYAL JELLY ON TNF-α AND IL-1α
PROTEIN EXPRESSIONS AGAINST MUSCLE
TISSUE DAMAGE INDUCED BY FLUORIDE

Assist Prof. Dr. Aslı KOÇ

Ankara university

EFFECT OF POLOXAMER 407 (PLURONIC F-127)
ON THE PROLIFERATON OF K562 IMATINIB
SENSITIVE AND RESISTANCE CHRONIC
MYELOGENOUS CELL LINE

Rahioui Fatima
Mohammed Ali Tahri Jouti

Sidi Mohamed Ben
Abdellah University
(Morocco)

A STUDY ON BIOLOGY STUDENT‟
CONCEPTIONS OF POTENTIAL ENERGY

Lamiya GURBANLI
Assoc. Prof. Dr. Mehtap ġAFAK
BOROĞLU
Prof. Dr. Ġsmail BOZ
Prof. Dr. Lamees Shahada

Istanbul University
CerrahpaĢa

SEAWATER DESALINATION BY REVERSE
OSMOSIS

M. Saberi Motlagh
A. Rismanchi
V. Mottaghitalab

University of Guilan
(Iran)

THE POLYPYRROLE COATED CARBON FABRIC
TEXTILE CHARGE TRANSPORT
CHARACTERIZATION AS A MODERN
CONDUCTIVE TEXTILE BASED COUNTER
ELECTRODE FOR A FLEXIBLE DYESENSITIZED SOLAR CELL IN PHOTOVOLTAIC
TEXTILE

Res. Assist. Dr. Aytekin KÖSE
Prof. Dr. Yunus KARA

Aksaray University
Atatürk University

THE REACTION OF CHLOROSULFONYL ISOCYANATE
WITH 2-PHENYL-3a,4,7,7a-TETRAHYDRO-1H-ISOINDOLE1,3(2H)-DIONE AND N- PHENYLMALEIMIDE UNDER
SOLVENT FREE CONDITION

S. Yakubui
K. J. Samuel
A. Kola-Olusanya
B. Adedotun
D. A. Yakubu

Osun State University
(Nigeria)

MOVEMENT ON THE EDGE OF CITIES:
ANALYZING TRANSPORTATION IN PERIURBAN COMMUNITIES IN SOUTH-WEST
NIGERIA

S. Yakubui
C. D. Babatunde
D. A. Yakubu
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HAVADAKĠ AĞIR METAL KĠRLĠLĠĞĠNĠN ĠZLENMESĠNDE
BĠYOMONĠTORLERĠN KULLANIMI
MONITORING OF HEAVY METAL POLLUTION IN THE AIR FOR USING OF
BIOMONITORS
Doç. Dr. Hakan ġEVĠK
Kastamonu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Çevre Mühendisliği Bölümü, Kastamonu.
ORCID NO: 0000-0003-1662-4830
ÖZET
Günümüzde dünya genelinde nüfus artışına ek olarak, sanayide hammadde olarak kullanılan
metallerin yerkürenin derinliklerinden çıkartılarak işlenmesi ve ortama salınması hava, su ve
topraktaki ağır metal konsantrasyonlarının önemli düzeyde artmasına sebep olmuştur. Bu artış
özellikle son yüzyılda insan ve çevre sağlığı açısından tehdit edici boyutlara ulaşmış, başlıca
sanayi ve trafik kaynaklı ağır metal kirliliği, her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olan
küresel bir sorun haline gelmiştir.
Ağır metaller, bazıları düşük konsantrasyonlarda bile insan sağlığı açısından toksik,
kanserojen ve öldürücü olabilen, canlı organizmalar için besin elementi olanları bile yüksek
konsantrasyonlarda insan sağlığı için zararlı olan, canlı bünyelerde biyobirikme eğiliminde
olmaları ve doğada kolay kolay bozulmamaları ve yok olmamaları sebebiyle insan ve çevre
sağlığı açısından son derece zararlı olabilen elementlerdir. Bundan dolayı ağır metallerin
özellikle havadaki konsantrasyonlarının izlenmesi büyük önem taşımaktadır.
Ağır metallerin havadaki konsantrasyonlarının izlenmesinde en sık başvurulan yöntem
biyomonitorlerin kullanımıdır. Çeşitli canlıların, ağır metal kirliliğinin izlenmesinde
biyomonitor olarak kullanılabilirliğine ilişkin çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak, bu
çalışmaların, amaca uygunlukları ve elde edilen verilerin yorumlanması konusunda çeşitli
çekinceler bulunmaktadır. Bu çalışmada, ağır metal konsantrasyonlarının değişiminin
izlenmesinde biyomonitorlerin kullanımı değerlendirilmiş bu süreçte kullanılan
biyomonitorler ve yöntemlerin avantajları ve dezavantajları karşılaştırılmış, biyomonitorlerin
kullanımının süreç içerisindeki değişimi ve gelişimi incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Ağır metal, Biyomonitor, Kirlilik.
ABSTRACT
Nowadays, as additionally being the population growth in the world, the extraction and
processing of metals used as raw materials in industry from taking the depths of the earth out
and realising of them to the environment have caused an important increase in heavy metal
concentrations in air, water and soil. This increasing of that has reached threatening levels
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because of human and environmental health generally in the last century, heavy metal
pollution mainly caused by industry and traffic has become a global problem that causes the
death of millions of people every year.
Heavy metals are the some of which can be toxic carcinogenic and lethal for human health
even at low concentrations, even those with nutrients for living organisms, which are harmful
to human health at high concentrations, tend to bioaccumulate in living bodies and do not
easily degrade and disappear in nature that are these are elements that can be extremely
harmful. Thus the monitoring of the concentrations in heavy metals which is especially in the
air is of the great importance.
The most commonly used method for monitoring the concentrations of heavy metals in air is
the use of biomonitors. The most recent studies have been conducted on the usability of
various organisms as biomonitors for monitoring heavy metal pollution. However, there are
some reservations about the suitability of these studies for the purpose and the interpretation
of the data obtained. In this study, the use of biomonitors in monitoring the change of heavy
metal concentrations was evaluated, the biomonitors and methods used in this process were
compared, the advantages and disadvantages of these biomonitors and methods were
compared, and the change and development of the use of biomonitors in the process were
examined.
Keywords: Heavy Metal, Biomonitor, Pollution.
GĠRĠġ
Günümüzde dünya genelindeki en büyük sorunların başında çevre kirliliği gelmektedir.
Sanayi devrimi ile birlikte insanların istek ve ihtiyaçları çeşitlenerek artmış, bu istek ve
ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla yapılan üretim, yeraltındaki mineral kaynakların
çıkartılarak sanayideki hammadde olarak kullanılması sonucunu doğurmuştur (Koc, 2021).
Bunun sonucunda sanayide hammadde olarak kullanılan çeşitli kirleticiler doğaya salınmış ve
böylece hava (Aricak vd., 2019; Sevik, 2021), su (Emin vd., 2020; Ucun Ozel vd., 2020) ve
toprakta (Kaplan vd., 2021; Bayraktar, 2021) kirlilik miktarı ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Çevre kirliliği bileşenleri içerisinde hava kirliliği ayrı bir öneme sahiptir. Öyle ki günümüzde
dünya genelinde yaklaşık 8 kişiden 1'inin hava kirliliğine bağlı sebeplerden dolayı hayatını
kaybettiği tahmin edilmekte, hava kirliliğinin nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentsel
alanlarda daha ciddi bir tehdit oluşturduğu ve dünya nüfusunun yaklaşık % 92'sinin hava
kalitesi düşük bölgelerde yaşadığı bildirilmektedir (Sevik vd., 2019a,b; Cetin vd., 2021).
Hava kirliliği bileşenleri içerisinde en önemli ve tehlikeli olanları ise ağır metaller olarak
görülmektedir. Çünkü ağır metaller doğada kolay kolay bozulmaz ve yok olmazlar. Canlı
bünyelerinde biyobirikme eğilimindedirler ve bazıları düşük konsantrasyonlarda bile toksik
veya kanserojen etkiye sahiptir (Turkyilmaz vd., 2019; Sevik vd., 2020a,b). Canlılar açısından
mikro besin elementi olarak görev yapan ağır metaller dahi yüksek konsantrasyonlarda
insanlar için toksik etkilere sahip olabilmektedir (Cetin vd., 2020). Ağır metaller yeryüzünde
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doğal olarak bulunsa da antropojenik kaynakların etkisiyle havadaki ağır metal miktarı sürekli
artmaktadır. Bu artış insanlar başta olmak üzere bütün canlılar ve ekosistem için büyük
tehlike arzetmektedir. Bundan dolayı havadaki ağır metal konsantrasyonlarının takibi büyük
önem taşımaktadır (Akarsu, 2019).
Bu çalışmada ağır metallerin havadaki konsantrasyonlarının izlenmesinde en sık başvurulan
yöntem olan biyomonitorlerin kullanımı değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında farklı
bitkilerin biyomonitor olarak kullanılabilirliğine ilişkin çalışmalar örnekler verilerek
açıklanmış, bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları açıklanmaya çalışılmıştır.
AĞIR METAL KĠRLĠLĠĞĠNĠN ĠZLENMESĠ
Ağır metal konsantrasyonunun belirlenmesi, riskli bölgelerin ve risk düzeyinin tespit edilmesi
açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı yakın geçmişte çeşitli ortamlardaki ağır
metal kirliliğinin izlenmesi konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında
ele alınacak olan havadaki ağır metal kirliliğinin izlenmesi ise temelde direkt (doğrudan) veya
indirekt (dolaylı) yöntemlerle yapılabilmektedir. Ancak, atmosfer kirliliğinin direkt olarak
belirlenmesi; atmosferik kirliliğin ekosistem üzerindeki direkt etkisinin belirlenememesi,
anlık olarak elde edilen verilerin geçmişteki değerlerle karşılaştırılamaması, süreç içerisindeki
değişimin belirlenmesinin oldukça zor ve masraflı olması sebebiyle çok fazla tercih
edilmemektedir (Turkyilmaz vd., 2018a,b).
Bundan dolayı ağır metal kirliliğinin izlenmesinde en etkin kullanılan yöntem, ağır metal
kirliliğinin indirekt bir yöntem olan biyomonitorler vasıtasıyla belirlenmesidir. Canlılar ve
özellikle bitkiler, yaşadıkları ortamda ağır metalleri çeşitli organlarında biriktirmekte ve bu
organlardaki ağır metal konsantrasyonunun belirlenmesi, ağır metallerin havadaki
konsantrasyonu hakkında önemli bilgiler vermektedir (Shahid vd., 2017; Sevik vd., 2020c).
Bu canlılara “biyomonitor” denilmektedir.
Biyomonitorler; bünyelerinde metalleri veya kirleticileri biriktiren en duyarlı ve doğru
organizmalar olarak tanımlanabilmektedirler. Biyomonitor olarak kullanılacak türlerde bazı
özellikler aranmaktadır. Bu canlıların ağır metalleri bünyelerinde biriktirme özelliğinde
olması ancak, ağır metallerin etkisi ile ölmemesi gerekmektedir. Ayrıca, örneklenecekleri
bölgede sabit olarak yaşaması, çalışma alanında bolca bulunması, metal analizleri
yapılabilecek kadar organ veya doku temin edilebilmesi, örneklemenin kolay olması,
istenildiği zaman örneklenebilmesi ve organizmalardaki ağır metal konsantrasyonu ile
bulunduğu çevredeki ağır metal konsantrasyonu arasında bir korelasyon bulunması
gerekmektedir (Çobanoğlu, 2019; Ateya, 2020; Savas, 2021). Bundan dolayı ağır metal
kirliliğinin değişiminin izlenmesinde kullanılacak en uygun biyomonitorlerin bitkiler olduğu
belirtilmektedir (Turkyilmaz vd., 2020; Sevik vd., 2019c).
Çok Yıllık Bitkilerin Biyomonitor Olarak Kullanımı
Havadaki ağır metal kirliliğinin izlenmesinde en uzun süredir kullanılan biyomonitorlerin
yosunlar ve likenler olduğu söylenebilir. Likenler, 1960’lı yıllarda SO2 gibi gaz kirleticilere
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karşı duyarlılıkları fark edildiklerinden beri kirlilik indikatörü olarak yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır. Likenlerin ağır metal kirliliğinin izlenmesinde yoğun olarak kullanılmasının
belki de en önemli sebebi, likenlerin birçok elementi kendi fizyolojik ihtiyacından çok daha
fazla miktarlarda biriktirme eğiliminde olmasıdır. Örneğin, likenlerin damarlı bitkilerden 100
kat daha fazla SO2 absorbe ettiği ve havada düşük konsantrasyonlarda bulunan elementleri
bile bünyesinde biriktirebildiği belirtilmektedir (Çobanoğlu, 2015). Bundan dolayı ağır metal
kirliliğinin izlenmesinde biyomonitor olarak likenlerin kullanımı ile ilgili çok sayıda çalışma
yapılmıştır (Bozkurt, 2017; Paoli vd., 2018; Huang vd., 2019; Paoli vd., 2019).
Ağır metal kirliliğinin belirlenmesinde yosunlar da sıklıkla kullanılmaktadır. Briyofitler,
(karayosunları, ciğerotları ve boynuzotlarını içeren bitki grubu) özellikle de yosunlar
biyomonitor olarak 1970’lerden beri kullanılmaktadır. Briyofitlerin vasküler sistemi ve
gelişmiş kök sistemi yoktur. Bu nedenle yosunlar besinlerinin büyük kısmını dallarına veya
yapraklarına direk temas eden sudan almaktadır. Yosunlar genellikle yağmurdan gelen suyu
biriktirmekte ve bu da onları atmosferik kirliliğin değerlendirilmesinde kullanışlı hale
getirmektedir. Bundan dolayı yosunların biyomonitor olarak kullanımına ilişkin çok sayıda
çalışma yapılmıştır (Mahapatra vd., 2019; Di Palma vd., 2019; Barandovski vd., 2020; Zhou
vd., 2021).
Yosun ve likenler gibi çok yıllık bitkiler de uzun yıllar havadaki ağır metal kirliliğine maruz
kaldıkları için biyomonitor olarak kullanılmaktadırlar. Bu konuda yapılan bazı çalışmalarda
Al, Ca, Fe, Mg, Mn, Na, Si, Ti, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, Rb, V, Zn, Zr, Cl, K, P, S, As, Cd, Cs, Pb,
Sn ve Sr’nin Chamaecyparis lawsoniana (Kardel vd., 2018), Cd, Co, Cr, Mn, Ni ve Pb’nin
Pinus brutia (Yalcin vd., 2020), Ni, Cr ve Zn’nin Pinus sylvestris (Aricak vd., 2020), Fe, Cu,
Cr, Ni, Cd, Mn, Zn ve Co’nun Cupressus arizonica (Samara vd., 2020), Pb ve Mn’nin
Ligustrum vulgare, Euonymus japonica, Biota orientalis, Juniperus sabina, Berberis
thunbergii, Mahonia aquifolium, ve Buxus sempervirens (Sevik vd., 2020a) Pb, Cu, Cd ve
Zn’nin Terminalia catappa, Mangifera indica, Ficus platyphylla ve Polyalthia longifolia
(Uka vd., 2021), Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn’nin Rosmarinus officinalis (Sert vd.,
2019) yapraklarındaki konsantrasyonları değerlendirilmiştir.
Ancak hem servi, taflan, şimşir gibi odunsu türlerin hem de liken ve yosunların biyomonitor
olarak kullanılmalarındaki en büyük sorun, ne kadar süre ile kirlilik etmenine maruz
kaldıklarının kolaylıkla belirlenememesidir. Bundan dolayı tespit edilen herhangi bir metal
konsantrasyonunun ne kadar sürede biriktiği net olarak bilinememekte ve bu durum elde
edilen verilerin güvenilirliğinin sorgulanmasına sebep olmaktadır.
HerdemyeĢil Olmayan Bitkilerin Biyomonitor Olarak Kullanımı
Tek yıllık yani herdemyeşil olmayan bitkilerin yapraklarının kullanılması, yaprakların ne
kadar süre ile havadaki ağır metal kirliliğine maruz kaldığının bilinmesi açısından önemli bir
avantaj sunmaktadır. Bu bitkilerin yaprakları vejetasyon mevsimi başında oluşmakta ve
dolayısıyla yapılan analizler ile bir vejetasyon mevsimi içerisinde oluşan ağır metal kirliliği
konusunda önemli bilgiler edinilebilmektedir (Sevik vd., 2019a).
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Özellikle havadaki ağır metal kirliliğinin yüksek düzeyde olduğu park ve bahçelerde yoğun
olarak kullanılan ağaçların yaprakları, biyomonitor olarak oldukça uygundur. Bundan dolayı
havadaki ağır metal kirliliğinin izlenmesinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Yapılan bazı çalışmalarda Al, Cu, Zn ve As’un Platanus orientalis ve Cinnamomum
camphora (Fang vd., 2021), Cr, Fe ve Ni’nin Cercis siliquastrum (Yasar vd., 2010), Cd, Pb,
Ni, As, Cu, Zn ve Na’nın Vitis vinifera, Juglans regia, Ulmus umbraculifera ve Popolus alba
(Hajizadeh vd., 2019), Cu, Pb ve Zn’nin Fraxinus excelsior (Solgi vd., 2020), Zn, Cu, Pb ve
Cd’nin Eucalyptus occidentalis (Jeddi vd., 2021), Cu, Pb, Zn, Cd, Co, Ni, Fe, Mn, ve Al’nin
Populus nigra (Levei vd., 2021), Na, Zn, Cu, Ni, Pb, As ve Cd’nin Vitis vinifera, Juglans
regia, Ulmus umbraculifera ve Popolus alba (Mohammadi vd., 2018) yapraklarındaki
konsantrasyonları değerlendirilmiştir.
Yaprakları tek yıllık olan bitkilerin kullanılmasındaki sorun ise, yapraklardaki bu birikimin ne
ifade ettiğinin bilinememesidir. Bu konuda yapılan çalışmalarda aynı ortamda yetişen
bitkilerin organlarındaki ağır metal konsantrasyonları arasında büyük farklar olduğunu ortaya
koymaktadır (Sevik vd., 2019b). Ancak, havadaki ağır metallerin ne kadarının bitki
organlarında biriktiği bilinememekte, dolayısıyla elde edilen veriler tam olarak
yorumlanamamakta ve ayrıca bitkilerin organlarında biriken ağır metal miktarının geçmişten
günümüze değişimi hakkında bilgi sağlayamamaktadır (Turkyilmaz vd., 2018c; Cetin vd.,
2020).
Organ YaĢı Hesaplanabilen Çok Yıllık Bitkilerin Biyomonitor Olarak Kullanımı
Biyomonitorlerin kullanımı ile en sağlıklı bilgilerin çam, ladin, göknar gibi ibreleri uzun yıllar
ağaç üzerinde kalan ve ibre yaşları net olarak belirlenebilen türlerin ibrelerinin kullanılması
ile sağlandığı belirtilmektedir. Bu yöntemde kullanılan bitkilerin yaprakları uzun yıllar bitki
üzerinde kalmakta, oluşan nodlar vasıtasıyla da hangi ibrelerin hangi yıl oluştuğu
belirlenebilmektedir. Böylece Pinus nigra, Pinus sylvestris gibi türler üzerinde yapılan
çalışmalarla 2-3 yıl, Abies nordmanniana ve Picea pungens gibi türler üzerinde yapılan
çalışmalarla da 7-10 yıllık veriler elde edilebilmektedir (Cetin vd., 2020).
Bu yöntem kullanılarak yapılan bazı çalışmalarda Fe, Pb ve Zn’nin Pinus nigra, Picea
pungens, Pinus sylvestris ve Abies bornmülleriana (Turkyilmaz vd., 2018b), Ca, Cu, Li ve
Mn’nin Picea pungens (Çetin ve Çobanoğlu, 2019; Cetin vd., 2020), Mn, Ni ve Zn’nin Abies
nordmanniana (Alkharam, 2019), Na, K, Ca, Al, Fe, Zn, Ba, P, Mg, As, Mn, Co, Cu, Cd, Pb,
Ni ve Cr’nin Picea pungens (Ateya, 2020) ibrelerindeki konsantrasyonlarının yıl bazında
değişimi değerlendirilmiştir.
Bu yöntem ibrelerin kullanılması dolayısıyla ağaçlara hayati bir zarar vermeyen ve bundan
dolayı da sürdürülebilir olarak kabul edilen bir yöntemdir. Bu yöntemin en önemli
dezavantajının ise en fazla 8-10 yıllık bir geçmişe yönelik olarak veri sağlayabilmesi olarak
gösterilmektedir (Cesur, 2019).
Ağaç Yıllık Halkalarının Biyomonitor Olarak Kullanımı
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Farklı mevsimlerin görüldüğü bölgelerde ağaçların mevsime göre gelişimi farklı düzeyde
olmakta ve böylece odun kısmında farklı dönemlerde oluşan odunların renk tonları farklı
olmaktadır. Bu oluşumlara yıllık halka denilmektedir. Uzun süreç içerisinde ağaçların yıllık
halkalarında biriktirdikleri ağır metaller, havadaki kirliliğin geçmişi hakkında önemli bilgiler
verebilmektedir. Ağaçların yıllık halkaları, ağacın yaşı ile birlikte artmakta ve binlerce yıl
yaşayabilen ağaçlar bulunmaktadır. Ağaçların yıllık halkaları kirliliğin bir göstergesi olarak
kullanılabilirler ve ağacın yetiştiği yerde kirliliğe sebep olan element dağılımı ve kronolojisi
hakkında önemli bilgiler sağlayabilmektedirler (Akarsu, 2019; Sevik vd., 2020b).
Bu yöntem kullanılarak yapılan bazı çalışmalarda Al, Zn, Cu, Co, Fe, Mn, Cr, Cd, Na, Ca, Ba,
P, Mg, As, B’nin Quercus (Turkyilmaz vd., 2019), Bi, Cd ve Ni’nin Cupressus arizonica
(Cesur vd., 2021), Ni ve Co’nun Cedrus atlantica (Koc, 2021), Al, Zn, Cu, Co, Fe, Mn, Cr,
Cd, Na, Ca, Ba, P, Mg, As, ve B’nin Acer platanoides (Turkyilmaz vd., 2018c), Pb, Co ve
Fe’nin Cedrus (Sevik vd., 2020b), Co, Cu, Cd, Pb, Ni, Cr, Mn, Fe, Al, Zn, Na, Ca, Ba, Mg ve
As’nin Malus floribunda (Yigit, 2019), Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Cr, Cd, Pb, Co ve Sr’nin Pinus
massoniana (Chen vd., 2021) ağaçlarının yıllık halkalarındaki konsantrasyonlarının yıla bağlı
değişimi belirlenmiştir.
Ağaçların yıllık halkalarının biyomonitor olarak kullanılabilirliğine ilişkin çalışmalar bir
süredir yapılmakla birlikte halen cevaplanmamış bazı sorular bulunmaktadır. Ağır metallerin
bitki bünyesine girişlerinden itibaren bitki içerisindeki türleşmeleri ve organlar arasında
geçişleri konusunda bilgi miktarı oldukça sınırlıdır (Shahid vd., 2017; Mossi, 2018). Bunun
dışında kullanılacak materyal genellikle ağaçların ana gövdelerinden alındığı için ağaca hayati
zarar vermektedir. Bundan dolayı da sürdürülebilir bir yöntem olduğu konusunda çekinceler
mevcuttur. Yine de yıllık halkaların kullanımı, geçmişten günümüze ağır metal kirliliğinin
değişiminin izlenmesinde en iyi seçeneklerden birisidir. Uzun süreç içerisindeki değişim
konusunda bilgi vermesi, bu değişimin yıl bazında kıyaslamalı olarak değerlendirilebilmesi,
farklı bitki türlerinin kullanımına bağlı olarak genetik yapı farklılığından kaynaklanabilecek
hataları minimize etmesi bu yöntemin en önemli avantajlarındandır.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Ağır metaller gerek canlılar gerekse ekosistem için önemli düzeyde tehdit oluşturabilen
elementlerdir. Bundan dolayı konsantrasyonlarındaki değişimin izlenmesi son derece
önemlidir. Ancak, halen ağır metallerin konsantrasyonlarının değişimi için belirlenmiş etkin,
kolay, ucuz ve kesin bir yöntem geliştirilebilmiş değildir.
Ağır metallerin izlenmesinde biyomonitor olarak çeşitli canlılar uzun yıllardır kullanılmaya
çalışılmakla birlikte elde edilen sonuçların tam olarak ne ifade ettiğinin yorumlanmasında
sorunlar yaşanmaktadır. Bunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte en önemli sebebin hava, su
veya topraktaki ağır metallerin, bitki bünyesine alınması ve bitki bünyesine girişinden itibaren
organlar arasındaki geçişi veya türleşmesi konusundaki bilgi eksikliği olduğu söylenebilir
(Shahid vd., 2017; Mossi, 2018; Koc, 2021).
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Bu güne kadar yapılan çalışmalar ağır metallerin atmosferde yayılımının ve bitki bünyesine
girişinin çok kompleks bir mekanizmanın sonucunda şekillendiğini göstermiştir. Aynı
ortamda yetişen bitkilerin ağır metal biriktirme potansiyeli bitki türü, bitki organının yapısı,
metallerin fiziko-kimyasal özellikleri, organın morfolojisi, yüzey alanı, yüzey dokusu ve
büyüklüğü, bitki habitusu, ağır metale maruz kalma süresi ve partikül madde miktarı gibi
faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Shahid, 2017; Turkyilmaz vd., 2018a,b; Aricak vd.,
2019).
Ağır metallerin bitki bünyesinde birikmeleri çevresel koşullar ile de yakından ilişkilidir. Ağır
metaller rüzgar yardımıyla kaynağından oldukça uzaklara taşınabilmekte, metallerin bitki
bünyesine girişleri ile özellikle hava rutubeti ve yağış arasında da önemli düzeyde bir ilişki
bulunmaktadır (Mossi, 2018; Turkyilmaz vd., 2020). Bunun dışında bu faktörler birbirini de
etkilemektedir. Örneğin ağır metallerin bitki bünyesinde birikimi bitki habitusu ve gelişimi ile
ilişkilidir. Bitki gelişimi ise genetik yapı (Hrivnak vd., 2017) ile çevre koşullarının (Cetin vd.,
2018a,b; Sevik vd., 2021a,b; Varol vd., 2021) karşılıklı etkileşimi altında şekillenmektedir.
Dolayısıyla çevre koşulları hem ağır metallerin bitki bünyesine girişini doğrudan etkilemekte
hem de bitki gelişimini dolaylı olarak da etkili olmaktadır (Mossi, 2018).
Bitkilerin ağır metaller ile karşılıklı etkileşimi ve dolayısıyla bitki bünyesinde ağır metal
birikimi bitki metabolizması ile yakından ilişkilidir (Shahid vd., 2017). Dolayısıyla bitki
metabolizmasını önemli ölçüde etkileyen diğer etmenlerin örneğin bitkinin stres düzeyi
(Sevik ve Cetin, 2015; Sevik ve Karaca, 2016; Ozel vd., 2021), bitkinin genetik yapısı ve
genetik yapısını etkileyen faktörler (Sevik ve Topacoglu, 2015), hormon uygulamaları,
budama, gölgeleme gibi kültürel işlemler (Guney vd., 2016a,b) gibi pek çok faktörün
bitkilerde ağır metal birikimi sürecini etkilemesi muhtemeldir. Sonuç olarak bitkilerdeki ağır
metal konsantrasyonunun değişimi pek çok faktörün karşılıklı etkileşimine bağlı kompleks bir
mekanizmanın sonucudur ve bu mekanizma henüz tam olarak çözülemediğinden, havadaki
ağır metal kirliliğinin izlenmesinde biyomonitor olarak bitkiler etkin bir şekilde
kullanılamamaktadır (Shahid vd., 2017; Mossi, 2018).
ÖNERĠLER
Bitkilerin biyomonitor olarak kullanılabilirliği, yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuş
olmasına rağmen, halen bu konuda önemli bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla
analizler ile elde edilen değerler tam olarak yorumlanamamaktadır. Bu sebeple, konu ile ilgili
bilgi eksikliklerinin giderilebilmesi amacıyla özellikle kaynağından ayrıldıktan sonra ağır
metallerin çevre koşullarına bağlı olarak türleşmesi, hava, su ve toprakta geçirdiği süreçler ve
bitki bünyesine girişlerini etkileyen faktörler konusunda çalışmalar yapılmalıdır.
Konu ile ilgili en önemli belirsizliklerden birisi ağır metallerin bitki bünyesine girişi ve
birikimi konusunda etkili olan faktörlerdir. Örneğin yaprakta belirlenen bir ağır metal
konsantrasyonunun ne kadarının topraktan, ne kadarının havadan kaynaklandığı, yaprakta
belirlenen ağır metal konsantrasyonunun havadaki ağır metal konsantrasyonunun ne kadarını
yansıttığı, bitki bünyesine girdikten sonra ağır metallerin organlar arasında hangi düzeyde
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geçiş yaptığı, bu faktörlerin tür bazında nasıl değiştiği gibi konularda önemli düzeyde bilgi
eksikliği bulunmaktadır. Bu konularda bilgi edinebilmek için ise konu ile ilgili çalışmaların
kontrollü ortamlarda yapılması gerekmektedir. Oysa özellikle yüksek yapılı bitkilerde
kontrollü ortamlarda yapılmış çalışma sayısı yok denebilecek düzeydedir. Bu konudaki
çalışmalara ağırlık verilmesi önerilmektedir.
Özellikle farklı türler üzerinde yapılan çalışmalarda, ağır metal konsantrasyonlarının aynı
ortamda yetişen türler arasında önemli düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar ağır
metal kirliliğinin izlenmesi yanında ağır metal kirliliğinin azaltılması konusunda da önemli
bilgiler sağlayabilir. Kirlilik düzeyinin fazla olduğu bölgelerde, bu konuda yapılmış
çalışmalar kullanılarak, ağır metalleri bünyesinde en fazla biriktiren bitkilerin kullanımı, ağır
metal kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.
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ABSTRACT
Globally tightening exhaust emission norms and decreasing fossil fuel sources have led
researchers to renewable alternative fuel sources with low exhaust emissions. One of the
applications to reduce exhaust emissions is thermal barrier coating (TBC) applications.
Especially in recent years, the use of alternative fuels in thermal barrier coated engines has
had promising results. In this study, safflower methyl ester (SME), which is an alternative
fuel, was produced from safflower seed oil (SO) for a CI engine by using transesterification
method. The obtained safflower methyl ester (SME) was mixed with diesel fuel at the rate of
20% and 50% (vol.) and also 100% SME was used. An air-cooled, direct injection, fourstroke, single-cylinder diesel engine was used in tests. NOX, CO, and HC emissions were
taken into consideration during experimental tests. Experiments were carried out in two
different engines, a normal engine (NE) and a coated engine (CE). In the first part of the
study, measurements were taken using SME and standard diesel fuel in the NE. In the second
part of the study, it was carried out in CE with the same fuel mixtures. The pistons and valves
of the engine were coated with Cr2O3 by plasma spray method. Results revealed that CO and
HC decreased but NOX increased in all test fuels in the CE compared to the NE. CO and HC
emission values of SME and its mixtures decreased except for NOX compared to diesel fuel.
Keywords: Safflower seed oil, Safflower methyl ester, Thermal barrier coating, Diesel
engine, Emissions.
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INTRODUCTION
Increase of energy usage and its production have emerged as an important problem for
countries. The limited energy resources and difficult accessibility to them can lead countries
to experience conflict of interest and major crises. Besides the intense pressure and negative
effects fossil fuels impose on the economies of countries, another important problem is the
global warming caused by the excessive use of these fuels. Vegetable oils, as an alternative
fuel, continue to draw attention of researchers for diesel engines since they reduce the
dependency on fossil fuels and they are environmentally friendly (Wang, Karthickeyan,
Sivakumar, & Lakshmikandan, 2020). The main energy source of internal combustion
engines is the petroleum fuels. Oil is one of the consumable resources, which has led to search
alternative energy resources (Agarwal, Jiotode, & Sharma, 2019; Heidari-Maleni,
Gundoshmian, Karimi, Jahanbakhshi, & Ghobadian, 2020; Kumar, Singh, & Agarwal, 2020).
Vegetable oil based fuels is the primary alternative fuels (Mishra, Chauhan, & Mishra, 2020).
However, the direct use of vegetable oils in diesel engines without any treatment causes poor
combustion characteristics such as injector adhesion, poor atomization, carbon deposits, and
cold starting (Shah & Ganesh, 2016). Different methods are applied to eliminate such
problems. The main ones of these methods are dilution, micro emulsion, pyrolysis, and
transesterification methods.
Safflower, which can be grown everywhere in general, has a structure that can reach up to
100-150 cm in root length underground. Plant height can usually reach up to 30-100 cm.
Generally, the weight of a safflower seed is around 35-40 grams. Safflower seed contains 2025% oil if it has a hull but it can reach an oil rate of 45% if it has no hull (Çelebi & Aydın,
2018).
Transesterification is the most commonly used method in bringing chemical and physical
properties of crude vegetable oils into the level to be used in diesel engines.
Transesterification method is preferred since it is thought to be the most appropriate method
for raw safflower oil according to the literature review. The spray characteristics of the fuel,
the post-spray atomization in diesel engines are of great importance considering how the
combustion process will develop.
As a result of the combustion event in engines, a great amount of heat energy is generated.
However, only one third of this energy can be used effectively. One third of the resulting heat
energy is released to the cooler and the remaining one-third portion is released to the
atmosphere by the exhaust. The efficient energy used by transforming into kinetic energy is in
the rate of one third. Considering the basic thermodynamic energy theories, if the heat loss in
the combustion chamber is decreased, the combustion efficiency will be increased. In this
study, the upper surfaces of piston, exhaust, and intake valves, which are the combustion
chamber elements, were coated with a ceramic material with low thermal conductivity
coefficient.
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In this study, the effects of safflower seed oil on the exhaust emissions of a coated diesel
engine were investigated. One of the advantages of the coating method applied is that it
allows to use fuel having higher viscosity and in a wider distillation range.

METHOD
Engine test bed and measurement devices
In the experiments, Antor 6LD 400 brand, single cylinder, four-stroke, air-cooled, direct
injection diesel engine was used. Table 1 shows technical specifications of the test engine.
Tests were carried out on a Cusson P8160 brand electric dynamometer setup. Fig. 1 shows the
test setup of the test engine. CO (% vol.), HC (ppm), and NOX (ppm) emissions in exhaust gas
were measured with Bosch gas analyzer. Table 2 shows the measurement sensibility of the
Bosch gas analyzer. D2 (ASTM NO2, diesel fuel) was supplied from commercial gas stations
in Turkey. The mixtures were prepared just before the tests. Measurements of the test engines
were realized in the range of 1800-3000 rpm. Before each test engine experiment, pump,
injector, fuel level and settings of engine test bench were checked. The engine was held for a
while at each speed and the measurement results were then recorded. All measurements were
repeated at least 3 times at each speed. The tests were performed under half load condition. In
order for the engine to reach normal operating temperature, it was run with D2 fuel for 30
minute. Pistons and valves of the diesel engine were coated with Cr2O3 using plasma spray
method. Fig. 2 shows the coated and uncoated valve samples.

Table 1. Technical specifications of the test engine
Model
Antor 6LD 400
4
Stroke
1
Number of cylinders
86/68
Bore/stroke (mm)
18:1
Compression ratio
6.25 (3600 min−1)
Maximum engine power (kW)
direct injection
Type of injection
200
Injection Pressure (kg/cm2)
air coolant
Type of coolant
3600
Maximum engine speed (min−1)
3
382 × 427 × 491
Engine volume (mm )
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Fig. 1. Experimental setup.

Table 2. Measurement sensibility of the bosch gas analyzer
component
measurement range
0.00−10.00
CO (% vol)
0−9999
HC (ppm)
0−5000
NO (ppm)

(a)

precision
0.001
1
≤1

(b)

Fig. 2. Uncoated (a) and coated (b) valve samples.

Methyl Ester Obtained From Safflower Oil
In this study, safflower methyl ester (SME) was produced from safflower seed oil (SO)
containing free fatty acid by using transesterification method. The oil/alcohol applied during
the process steps was determined stoichimetrically as 6:1 (v/v). For 200 ml base catalyst
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methoxide solution (methyl alcohol + NaOH) used as catalyst, NaOH at the rate of 1.25% of
the oil reacted in mass (for 1000 ml) was used. Methyl ester was obtained by taking glycerin
phase from separating funnel through a controlled tap. The methyl ester, obtained with
washing process, was shaken by mixing with warm distilled water at 1/3 ratio of its own
volume in a separating funnel. This process was repeated 3 times. Water phase staying at the
bottom each time was discarded by separating from the separating funnel. Fig. 3 indicates
safflower and safflower methyl ester.

Fig. 3. Safflower and safflower methyl ester.

RESULTS AND DISCUSSIONS
Carbon monoxide (CO) emissions
Fig. 4 shows the change of CO emissions based on rpm values. As the CO emission was
compared for NE and CE, decreases of 15.24%, 22.67%, 28.27% and 31.80% were
determined in D2, SME20, SME50 and SME100 fuels, respectively in CE as the average of
all rpm values. When CO emission was assessed for NE, decreases of 12.02%, 17.14%, and
23.39% were determined in SME20, SME50, and SME100 fuels, respectively, compared to
D2 fuel as the average of all rpm values. When CO emission was evaluated for CE, decreases
of 9.08%, 15.77% and 19.76% were determined in SME20, SME50 and SME100 fuels
compared to D2 fuel, respectively as the average of all rpm values. Higher oxygen content in
the chemical structure of SME fuel compared to diesel fuel suggests that it had an effect on
low CO emission. Some studies have reported that biodiesel containing more oxygen than
diesel fuel oxidizes more carbon atoms (E vd., 2018; Ogunkunle & Ahmed, 2020).
The decrease in the amount of heat transferred from combustion chamber elements to cooling
and the external media as a result of applied coating (Hazar & Gul, 2016; Hazar & Sevinc,
2019) caused the elevated chemical reaction temperature and the increased combustion
efficiency. In this way, it is thought that the improvement in combustion efficiency caused
CO, which is the incomplete combustion product, to be subjected to more chemical reactions.
For this reason, CO emission values were found to be low for all test fuels in CE.
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Fig. 4. CO emission changes according to rpm values.

Nitrogen oxides (NOX) emissions

NOX (ppm)

Fig. 5 shows the change of NOX emissions according to rpm values. As seen in Fig. 5, when
NE and CE were compared, an increase was observed in NOX emission in CE for all test fuels
due to coating process. It was found that as in the average of all speeds in CE, increases of
5.25% in D2 fuel, 12.97% in SME20 fuel, 18.78% in SME50 fuel, and 25.40% in SME100
fuel were determined. When NOX emission was evaluated for NE, increases of 5.55% in
SME20 fuel, 11.64% in SME50 fuel, 17.04% in SME100 fuel were determined as the average
of all rpm speeds compared to D2 fuel. When NOX emission was evaluated for CE, increases
of 7.20% in SME20 fuel, 12.68% in SME50 fuel, and 18.91% in SME100 fuel were
determined as the average of all rpm values compared to D2 fuel.
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Fig. 5. NOX emission changes according to rpm values.

The fact that safflower methyl ester fuels contain more oxygen than diesel fuel, nitrogen gas
oxides more, cetane number and iodine number are high (Ilkılıç, Aydın, Behcet, & Aydin,
2011), unsaturated fatty acids contained in SME fuel and high adiabatic flame temperature
formed during combustion (EL-Kasaby & Nemit-allah, 2013) is believed to be effective on
high NOX emission values of safflower methyl ester fuels.
It is believed that the thermal barrier prepared as a result of coating process increased the endof-combustion temperature and affected the NOX emission. This effect was thought to
increase even more due to the shorter time to reach high temperature in the coated engine. The
temperature of the medium has a significant effect on the reaction between oxygen and
nitrogen in the combustion chamber. In cases where temperature conditions are above 1500
°C, it increases the formation of NOX by accelerating the accumulation rate (Alenezi,
Erdiwansyah, Mamat, Norkhizan, & Najafi, 2020).

Hydrocarbon (HC) emissions
Fig. 6 shows the change of HC emissions based on rpm values. When the HC emission was
compared for NE and CE, it was determined that decreases of 17.22% in D2 fuel, 23.67% in
SME20 fuel, 31.21% in SME50 fuel, and 36.39% in SME100 fuel were observed in CE as the
average of all rpm values. When HC emission was assessed for NE, decreases of 24.69%,
31.29% and 36.82% were determined in SME20, SME50 and SME100 fuels, respectively,
compared to D2 fuel as the average of all rpm values. When HC emission was evaluated for
CE, decreases of 7.88% in SME20 fuel, 12.43% in SME50 fuel, and 20.59% in SME100 fuel
were determined compared to D2 fuel as the average of all rpm values.
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Fig. 6. HC emission changes according to rpm values.

As the SME rate increased in SME mixtures for both engines, HC emission was observed to
decrease. O2 content increased as the SME rate in test fuels increased, which was thought to
improve combustion efficiency. It has been reported in similar studies that the increasing
methyl ester rate in fuel mixtures provides higher cetane number and ignition delay, thus
decreases HC emission (Sayin, Gumus, & Canakci, 2013). Lower HC emission values in all
test fuels in CE compared to NE can be explained by combustion temperature increasing due
to thermal barrier formed (Hazar, 2011) the reaction of more HC. Lower HC emission values
of SME and its mixtures in CE compared to NE can be explained by faster reaction of SME
fuel due to higher combustion chamber temperature.

CONCLUSION
In this experimental study, safflower methyl ester (SME), which is an alternative fuel, was
produced from raw safflower seed (SO) oil by transesterification method. The produced SME
was mixed with diesel fuel volumetrically with the rates of 100%, 50% and 20% and tested in
a diesel engine whose combustion chamber was coated with ceramic. According to the results
of the experiments, it can be concluded that;


Safflower methyl ester (SME) produced from raw safflower seed (SO) oil by
transesterification method can be an alternative fuel for diesel engines,



SME and its mixtures can be applied without changing the engine construction in
diesel engines,



When exhaust emission of CE was compared with NE, for all test fuels, CO and HC
decreased, NOX increased and in proportion to the increase in SME rate in test fuels
for both engines, CO and HC decreased and NOx increased,
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ABSTRACT
Decreasing fossil fuel resources lead to the exploration of alternative fuels. Among the
alternative fuels, the use of biodiesel produced especially from vegetable oils has come to the
fore. However, the use of vegetable oil has significant effects on the performance of diesel
engines and these effects need to be investigated. In this study, hackberry methyl ester (HME)
was produced from hackberry seed oil (HO), an alternative fuel, using transesterification
method and investigated in a diesel engine coated with thermal barrier. Application of
ceramic coatings with low thermal conductivity on the combustion chamber elements of
diesel engines enables lower quality and wide range of fuels to be used. The experimental
study was conducted using a single cylinder, air-cooled diesel engine. Combustion chamber
elements of the engine (surfaces of piston, exhaust, and intake valves) were coated with
chromium oxide. HME fuel was mixed with diesel fuel at the volumetric rates of 20%, 50%,
and 100%. During the tests, Brake specific fuel consumption (BSFC), Brake thermal
efficiency (BTE) and Exhaust gas temperature (EGT) values of standard (SE) and coated (CE)
engines were recorded. The results show that EGT and BTE values reduced and BSFC values
increased with the HME addition. Moreover, BTE and EGT values increased and BSFC
decreased in all test fuels in the CE compared to the SE.
Keywords: Hackberry seed oil, Hackberry methyl ester, Thermal barrier coating, Diesel
engine.
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INTRODUCTION
Many countries have changed their direction to bio fuels derived from biomass, which is
green energy due to reasons such as environmental concerns and climate change (Ogunkunle
& Ahmed, 2020). In contrast to the decrease in finite fossil fuel reserves and increasing
transport cause scientists to conduct more studies to find renewable energy sources and
alternative fuels (Hoang, 2019; Işik & Aydin, 2019). One of the most important alternative
energy researches is the use of vegetable oil that can be a fuel for internal combustion
engines. In recent years, the use of vegetable oils in the production of biodiesel has increased
the importance of plants with oilseed. Some vegetable oils have good fuel efficiency to a
certain extent and are also cheaper compared to diesel fuel. Therefore, such vegetable oils acts
as a suitable alternative fuel. In general, methyl esters obtained from vegetable and animal
oils, defined as biodiesel, are a reliable alternative fuel since they are closer to diesel fuel in
terms of environmentally friendly and fuel properties compared to fossil fuels (Krishna Kolli
vd., 2019). Compared to diesel fuels, the use of pure bio-oils for diesel engines has some
advantages such as a significant reduction of toxic emissions and noise. Besides, bio-oils have
some disadvantages compared to diesel fuel depending on fuel properties. These
disadvantages are low calorific value, higher density, higher kinematic viscosity and surface
tension (Hoang, 2019). The use of vegetable oils in normal (unmodified) diesel engines
causes serious damages in engine parts (Heidari-Maleni, Mesri Gundoshmian, Jahanbakhshi,
& Ghobadian, 2020; Shah & Ganesh, 2016). If untreated vegetable oils are used in diesel
engines, their combustion efficiency will deteriorate. Different methods are applied to
eliminate such problems in vegetable oils. Transesterification method comes first among these
methods. With this study, the effects of using methyl ester obtained from vegetable oils,
which has a renewable property and is an environmentally friendly alternative fuel, on the
performance characteristics were investigated as a precaution to the decrease in petroleum
fuels and price increases.
When the literature is examined, the coating process of all or some of combustion chamber
elements in diesel engines with ceramic materials with low thermal conductivity is made
(Hazar, Sevinc, & Sap, 2019; Öner, Hazar, & Nursoy, 2009; Özel, Vural, & Binici, 2020).
According to the basic theories of thermodynamics, increasing the combustion temperature
will also increase the combustion efficiency. Through the applied coating process, the amount
of heat that goes from the combustion chamber to the external environment and cooling is
reduced. Thus, it is ensured that the fuel components react faster and in a larger amount
within the limited time allocated to the combustion. In recent years, thermal barrier coating
(TBCs) process has drawn considerable attention in diesel engines. The application of this
process in diesel engines is thought to be important in terms of environment. The main
purpose in the applied coating is to increase the combustion efficiency. One of the advantages
of the coating method applied in this study is to allow the use of fuel having higher viscosity
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and in a wider distillation range. In this study, the use of HME, an alternative and more
environmentally friendly fuel, was investigated by coating a diesel engine.

METHOD
Methyl Ester Obtained From Hackberry Oil
In general, hackberry is a fruit type that can grow up to 8-10 m and bloom in March – April.
In this study, hackberry methyl ester was produced from hackberry seed oil containing free
fatty acids by transesterification method. The oil/alcohol applied during the process steps was
determined stoichimetrically as 6:1 (v/v). For 200 ml base catalyst methoxide solution
(methyl alcohol+NaOH) used as a catalyst, NaOH, weighing 1.25% of the oil (for 1000 ml),
put into reaction in mass, was used. The methyl ester obtained by the washing process was
stirred with warm distilled water, corresponding to 1/3 of its volume, in a separating funnel.
The researcher repeated this process 3 times. The water phase remaining at the bottom was
separated and removed from the separation funnel each time. Fig. 1 shows the methyl ester
produced from hackberry.

Fig. 1. Hackberry fruit and hackberry methyl ester.

Experimental test setup
The tests were carried out using an Antor 6LD 400 brand, single cylinder, four-stroke, aircooled, direct injection diesel engine on a Cusson P8160 brand electric dynamometer
assembly as shown in Fig. 2. The temperature of exhaust gas was measured with the
Operating Instructions Model (W) 502 K/J device on the test setup. D2 (ASTM NO2, diesel
fuel) was supplied by commercial gas stations in Turkey. The mixtures were prepared just
before the tests. Measurements on test engines were made in the range of 1800-3000 rpm.
Pump, injector, fuel level and test bench settings of the engine were controlled before each
test. Technical specifications of the test engine are present in Table 1.
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Fig. 2. Experimental setup.

Table 1. Technical specifications of the test engine
Model
Antor 6LD 400
4
Stroke
1
Number of cylinders
86/68
Bore/stroke (mm)
18:1
Compression ratio
6.25 (3600 min−1)
Maximum engine power (kW)
direct injection
Type of injection
200
Injection Pressure (kg/cm2)
air coolant
Type of coolant
3600
Maximum engine speed (min−1)
382 × 427 × 491
Engine volume (mm3)

Coating process of piston and valves
In order to provide a constant volume and compression ratio of the combustion chamber, 300
μm machining process was carried out on the parts of the piston and valves facing the
combustion chamber. It was coated with 80% Ni and 20% Cr as the binding powder in order
to ensure the bonding of the ceramic layer and prevent the oxidation and corrosion of base
material. Pistons and valves of the diesel engine were coated with Cr2O3 based on plasma
spray method. Table 2 indicates the plasma spray parameters.
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Table 2 Parameters of the plasma spray method
The name of the plasma gun
Coating thickness (μm)
Connector dust
Connector powder layer thickness (μm)
O2 pressure (Bar), flow (l/dk.)
Powder feed amount (gr/dk.)
Spraying distance (cm)
Carrier gas (N2) pressure (bar), flow (l/dk.)

Sulzer Metco 9 MB 80 KW
300
80/20 Ni/Cr
20-30
10.3 bar
38-150
23-25
0.55 bar

RESULTS AND DISCUSSIONS
Brake specific fuel consumption (BSFC)
Fig. 3 shows the change of BSFC values based on rpm values. When the BSFC of SE was
assessed, increases of 7.16% in HME20 fuel, 12.10% in HME50 fuel and 16.03% in HME100
fuel were determined compared to D2 fuel as the mean of all rpm values. When BSFC of CE
was assessed, increases of 8.41% in HME20 fuel, 13.24% in HME50 fuel, and 18.63% in
HME100 fuel were determined compared to D2 fuel. When Fig. 3 were examined, the
maximum BSFC decreased by 14.05% in HME100 fuel in CE compared to SE.
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Fig. 3. BSFC changes according to rpm values.

High BSFC values of HME test fuels compared to diesel fuel were thought to be caused by
high density and mass values (although volumetric values were the same) (Gürü, Koca, Can,
Çınar, & Şahin, 2010). In addition, higher HME fuel particles with high viscosity exposed to
the same injector pressures were believed to have negative effect on air/fuel mixture
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efficiency. For this reason, it was thought that the evaporation and combustion efficiency of
the fuel reduced (Ali & Hanna, 1994; Ralph E. H. Sims, 1985). Lower calorific value of HME
test fuels than diesel fuel caused more fuel consumption in order to obtain the same energy. It
was reported in a study that increasing the fuel temperature improved the physical properties
of the fuel and the atomization process and reduced the viscosity and BSFC values of the fuel
(Hazar & Sevinc, 2019; Ralph E. H. Sims, 1985). Therefore, it was believed that the applied
coating process contributed to the better decomposition of the fuel droplets, thus improved the
combustion efficiency and reduced the BSFC value.

Brake thermal efficiency (BTE)
Fig. 4 shows brake thermal efficiency changes of the test engines. When BTE was evaluated
for CE, decreases of 2.92% in HME20 fuel, 4.01% in HME50 fuel and 6.70% in HME100
fuel were determined compared to D2 fuel as the mean of all rpm values. When BTE was
assessed for SE, decreases of 1.65% in HME20 fuel, 1.90% in HME50 fuel, and 4.2% in
HME100 fuel were determined compared to D2 fuel. When BTE was compared for SE and
CE according to Fig. 4, decreases of 3.52%, 2.20%, 1.30% and 0.85% were determined in D2,
HME20, HME50 and HME100 fuels, respectively, in CE.
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Fig. 4. BTE changes according to rpm values.

It was seen that the thermal efficiency increased for all test fuels in CE compared to SE. It
was thought that more fuel entered a chemical reaction as a result of the formation of thermal
barrier impact in the combustion chamber due to coating process and thus the combustion
efficiency increased. As seen in Fig. 4, the lowest and highest BTE values among all fuel
types were obtained in HME100 fuel and D2 fuel, respectively. It was believed that low
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calorific value had an effect on low BTE values of HME mixtures. High density, viscosity
and evaporation characteristics of HME mixtures led bigger droplet formation. This situation
caused uneven mixture of the fuel, which reduced the combustion efficiency (Yesilyurt,
2020).

Exhaust Gas Temperature (EGT)
Fig. 5 shows the change of EGT emissions in terms of rpm. When Fig. 5 was examined, the
comparison of EGT for SE and CE indicated an increase in all test fuels in CE. When EGT
was assessed for SE, decreases of 4.01%, 6.11%, and 10.19% were determined in HME20,
HME50 and HME100 fuels, respectively, compared to D2 fuel as the mean of all rpm values.
When EGT was assessed for CE, decreases of 2.55% in HME20 fuel, 5.01% in HME50 fuel,
and 8.22% in HME100 fuel were determined compared to D2 fuel. The lowest EGT value
among all fuel types was observed in HME100 fuel and the highest EGT value was obtained
in D2 fuel in CE. HME fuel was associated with their more volatile property compared to D2
fuel. In general, when fuels with high volatility evaporate, they provide a cooling effect by
drawing the heat from their environment and reduce EGT. The evaporation rate of the fuel
droplets has an important effect on determining the droplet diameter and the spreading of the
fuel over the piston surface (Hoang, 2019). The coating process applied increased the
combustion chamber temperature; therefore it was thought that this increased the chemical
combustion reaction rate of all test fuels and effective on EGT.
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Fig. 5. EGT changes according to rpm values.
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CONCLUSION
Direct use of vegetable oils with high viscosity in diesel engines without any treatment has a
negative impact on both performance and parts. For this purpose, in this study, methyl ester
was produced from raw hackberry oil by transesterification method and performance values
were investigated in a standart and coated diesel engine. It was concluded in the tests that;



Hackberry methyl ester can be used as an alternative fuel in diesel engines,
Thermal barrier coatings improve the combustion efficiency in CI engines and allow
the use of less quality fuels,



When the performance was assessed, Bsfc decreased and BTE and EGT increased in
the coated engine depending on the increasing combustion efficiency, but depending
on increasing HME rate in the fuel mixtures, Bsfc increased but BTE and EGT
decreased.
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THE USAGE OF IDIOMS IN EVERYDAY LIFE
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Azerbaijan, Baku, K.Rahimov st. 13, 1072
ABSTRACT
The article is devoted to research of English idioms. It is known that English idioms, proverbs
and sayings are an integral part of everyday English. They are quite common in both written
and spoken English. Learning idioms is useful for everyone, whatever the level of knowledge
of a foreign language. Idioms are groups of words for which the general meaning does not
add up to the meanings of the parts. Therefore, it is quite difficult to guess the meaning of the
phrases, and you need to memorize them ready-made. Each word individually can only give a
hint, but the general meaning always turns out to be slightly different than a simple sum of
elements.
Idioms are a feature of every language, they represent a very interesting category of stable
verbal combinations, often having semantic meanings completely different from the meanings
of the words of which they are composed. Translations of idioms, in essence, like translations
of proverbs, sayings from one language to another, often represent a finding of just
expressions that are close in meaning. One and the same thought in different languages is
expressed through a verbal formulation chosen according to the "ideas" that have developed
among the people speaking this language. And although each nation has its own approach to
understanding those life situations that any person encounters, regardless of where he lives;
nevertheless, some semantic commonality of reasoning is found in all peoples.
Idioms are generally not to be taken literally. To understand this layer of language, you need
to familiarize yourself with the meaning and use of each specific idiom. At first glance, this
may seem like a time consuming task, but learning idioms is very interesting, especially when
we compare English idioms with phraseological units in our native language.
Keywords: idioms, meaning, phraseological units, speech
INTRODUCTION
Phraseology, like no other level of language, reflects cultural categories: meaning, standards,
stereotypes, moral and ethical norms, attitudes, aesthetic ideas. Therefore, the study of
phraseological units, containing information about the moral culture of an ethnos in their
semantics will expand knowledge of the relationship and interaction of phraseology and
culture, enrich the idea of the linguistic picture of the world. Phraseology is a branch of
lexicology that studies fixed expressions that have independent meanings. This layer of the
language has been formed for many years from various fixed expressions. Good knowledge of
the language, including English, is impossible without knowledge of its phraseology. And the
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judicious use of phraseological units makes speech more idiomatic. With the help of
phraseological expressions that are not translated literally, but are perceived rethought, the
aesthetic aspect of the language is enhanced. With the help of idioms, any text can be made
more expressive and interesting for the reader. An integral part of everyday English are
English idioms, proverbs and sayings. They are quite common in both written and spoken
English. Many linguists state that idioms are figures of speech that deny the principle of
opposition. Which, in turn, means that idioms are words connected together, which over time
are fixed in the turn of speech. These verbal expressions are usually first used in groups,
gradually changing the definitions of each of the components, forming one group of words
that develops a special meaning, thus creating an idiom. Learning idioms is useful for
everyone, whatever the level of knowledge of a foreign language. Idioms are groups of words
for which the general meaning does not add up to the meanings of the parts. Therefore, it is
rather difficult to guess the meaning of the phrases, and you need to memorize them readymade. In order for the idioms to be remembered much easier, without cramming and other
unpleasant things, it is worth understanding that each idiom has a legitimate origin and a
completely logical explanation. Each word individually can only give a hint, but the general
meaning always turns out to be slightly different than a simple sum of elements. Idioms are
not a separate part of the language that you can use or not use at will - they form an essential
part of the general English vocabulary. That is why idioms are almost never translated
literally - but only by meaning.
The world of modern English phraseology is large and diverse and deserves attention. What is
an idiom? Can people of different cultures and nationalities understand idioms only from
context? All these questions were the prerequisites for our scientific research. First of all, it is
necessary to define an idiom. Therefore, one of the main goals of this article is to consider the
features of the idioms of modern English using examples of colloquial speech. An idiom is a
unique phraseological turnover that has a figurative meaning, often far from the meaning of
words, included in its composition. Typically, an idiom is not translated from one language to
another word for word. Usually, a semantic equivalent is sought in translation. The idiom
cannot be abbreviated, since it loses its meaning. At a certain stage of learning English, the
need to master idioms begins to be acutely felt - speech without them, even correct, is dry and
lifeless, and it is often perceived as uninteresting. This problem sometimes seems insoluble, it
causes almost panic and is accompanied by considerable confusion, because there is no
system for studying them. A very common mistake is to attribute idioms only to colloquial
speech, and sometimes confuse them with slang. That is the importance of idioms, that they
exist in any layer of speech (literary, colloquial, etc.), permeate and fill the entire language. In
contrast, slang is a rather narrow part of the language, somewhat akin to jargon, with the help
of which a large group of people (for example, urban youth) establish a special understanding.
At the same time, a slang expression, like any other, can be simple or figurative. When
learning a language, slang has mainly psychological meaning. The importance of fixed
expressions in teaching students English and the frequency of using idioms in their speech are
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also essential, as one of the indicators of the level of language proficiency. The problem of
learning idioms is not at all as hopeless as it seems at first. Already the first three or four
hundred learned idioms, if they are properly selected, will bring a fundamentally new element
into your speech and understanding of the language. The study of idioms helps students not
only to increase their vocabulary significantly, but also to increase their interest in artistic
opportunities, features of the English language, and will also contribute to the ability to
analyze, compare, draw various conclusions. In the process of acquaintance with English
idioms, students accordingly acquire the ability to work with a phraseological dictionary and
not only distinguish an idiom from its grammatical meaning, but also correctly determine its
style and scope of use, and over time they will be able to easily and simply, without any
difficulty, use in their vocabulary and apply idiom phraseological expressions in practice.
There is one more detail that must be taken into consideration: idioms are the layer of the
English language where the difference between the American and British versions is
especially noticeable.
An idiom is an indecomposable phrase which is characteristic only for a given language, the
meaning of which is not determined by the separate meaning of the words, included in it.
Learning to use common idioms and expressions means speaking English more fluently. It is
appropriate to start by learning the most common English idioms, as we come across them
regularly while watching American movies or TV. An idiomatic expression is a phrase which
meaning is difficult, and sometimes impossible, to guess by considering the meanings of the
individual words of which it is composed. Idioms also differ from proverbs. Proverbs are
limited in their semantic content: they are designed to reflect popular wisdom, they contain
advice or warning. Whereas phraseological units can describe any situation. There is also a
difference in form: idioms are not necessarily a sentence, it can only be a part of it. And
proverbs are complete statements.
It is known that knowledge of idioms expands vocabulary and makes speech more varied and
lively. Learning idioms is not only useful for expanding our vocabulary. They reflect the
nature of the language, retain information about the mentality. It is a source of knowledge
about culture and traditions, and mastering idioms helps to think like a native speaker.
Language and culture are interdependent, cultural meanings are the basic components of
culture. Moreover, cultural and linguistic symbols interact closely. English is rightfully
considered an idiomatic language. It is overloaded with phraseological expressions, proverbs
and sayings
English idioms are phrases that have a different meaning than their constituent words. They
not only decorate speech, but also allow you to shorten long sentences to a few words. Idioms
have evolved historically, so at first glance they may seem like a random set of words. Many
English idioms are based on analogies and metaphors. They are very common in everyday
English, and without knowing them, it is almost impossible to understand the context.
Knowing common everyday English idioms can help us feel confident in most situations: at a
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basketball game, over a beer, at school, or on a romantic date. The key to understanding
English idioms is never to take them literally, because the individual words do not fit together
at all. They must be taught in context to understand their true meaning. Learning idioms in
English is difficult precisely because the result of combining words can be unclear and
unpredictable. This can be shown with a clear example of teaching idioms to university
students. For instance, while studying idioms, students faced numerous problems associated
with translating certain idioms and understanding their meanings correctly. There were
especially difficulties in translating idioms when watching films in English.
An idiom is a form of expression that helps us express a feeling or explain a situation without
using words directly associated with it. Idioms are also part of colloquial speech, and since
the English language is simply saturated with them, we should pay more attention to them.
Sometimes an idiom consists of two words, and is translated into another language in a whole
sentence. In any language there are well-established expressions, the meaning of which can be
fully understood by representatives of this particular nationality. They cannot be divided into
components, idioms should be taken as a whole, and not as a collection of separate words.
Such expressions help to make the speaker's speech brighter, more capacious and rich.
Knowledge of phraseological units makes you a foreigner in the eyes of a native speaker
almost like their person. It is often difficult to guess the meaning of an expression without
knowing the exact meaning or equivalent in the native language. The words included in the
idiom are not associated with the meaning of the expression as a whole. There are thousands
of idioms in English. Of course, we do not need to learn all of them, and not all of them will
come in handy in life. But to improve our language level, it is necessary to have at least a few
of the most common phraseological units in our vocabulary. Native speakers use idiomatic
expressions in everyday life, that is, a foreigner may not understand the meaning of what was
said. Also, phraseological units are often found in books or movies. These phrases enrich our
speech, making it more diverse, and show us erudite in the eyes of the interlocutor. The study
of fixed expressions helps to better know the culture and characteristics of the people,
especially if you study the history of the origin of one or another phraseological unit.
Moreover, searching for analogies with native speech is just an interesting activity.
It is very important to know at least the basic idioms of the target language. After all, a person
who often uses various stable expressions in his speech makes it brighter, more saturated,
lively, and thereby attracts the attention of the interlocutor. Such expressions like idioms are
difficult to learn. Both mentality and cultural differences affect it. What is the difficulty? The
lack of direct translation complicates the process of studying such phrases, of which, by the
way, there are a lot of them in the English language. Many English learners ask themselves
the question: "Is it worth learning these incomprehensible phrases at all?" Of course, many
would like to just leave this section of language learning intact. But if one's own speech can
be corrected, then making an Englishman speak without idioms is unrealistic. Therefore, it is
still necessary to memorize the most common phraseological units. Knowledge of idioms
helps to understand the native speaker. Some expressions are tied to the figurative meaning of
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words. They are easy to guess, because the figurative meaning is often similar to the direct
one. "When two Englishmen meet, they first talk about the weather." This dictum of Samuel
Johnson, made several centuries ago, is still valid today. Not surprisingly, a lot of idioms are
associated with the theme of the weather. For instance, in English-speaking countries, there is
an expression to describe bad, rainy weather: It's raining cats and dogs. The other example is
"time flies". It is clear that it is flying - it means that it is going very quickly. Some idioms are
illogical but understandable. For example, when pigs fly. It is clear that this means "never".
This article will not only motivate to further exploration of idioms, but also will help for
better understanding of the importance and significance of their use in modern English. The
relevance of this paper is due to the fact that the processes constantly occurring in the
language are extremely noticeable in phraseology: some expressions become outdated and
leave the active dictionary of users, and they are replaced by new ones so that over time it is
possible to move into the category of archaisms. The purpose of the study is to highlight the
features of the functioning of idiomatic expressions at different levels of word use, to
determine the optimal method for studying phraseology in pedagogical practice and methods
of its translation, as well as the use of idioms in everyday life. Idioms are a serious problem
for language learners. The difficulty lies in recognizing the expression as idiomatic, and then
understanding its exact meaning. This is mainly due to ignorance of the connotations and
specific context in which a given lexeme or phraseological unit occurs. In addition, the
corresponding equivalents may be absent in the target language or have false counterparts.
Sometimes you can intuitively understand the meaning, but this is not always the case, and
meanwhile, ignorance of one or another idiom can significantly complicate the understanding
of a dialogue or text. Idiomatic expressions should be used sparingly in speech only if you
know exactly what they mean and in what situations they can be used. Especially if the
conversation is business, official. Information given above is just the top of the iceberg called
English idioms. To comprehend the culture of the royal nation, it is necessary to know much
more. But just opening a dictionary of catchphrases in the English language and cramming
"from now until now" is an unproductive way. It is better to read classical literature in the
original language, learn poetry and, of course, listen to songs of your favorite performers. For
a start, it is best to try to listen and understand the lyrics with some of the idioms. Idioms can
be used in a wide variety of contexts and situations in everyday life, from friendly
conversation to business meetings. And also often idiomatic statements, phrases can be
encountered in writing, especially in journalism, respectively, where authors, using idiomatic
statements, try to revive the narrative, as well as add flavor and sharpness to it. In
consequence, it is essential to mention that the idiom contributes to the expression of
emotional state in everyday life and the increase in the emotionality of the statement, allows
you to create a brief figurative characteristic that allows you to concisely express a complex
thought or assess a certain state of affairs. Such well-established expressions make the speech
bright and rich, but most importantly lively.
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CONCLUSIONS
Good knowledge of the language is impossible without knowledge of its phraseology. With
the help of phraseological expressions that are not translated literally, but are perceived
rethought, the aesthetic aspect of the language is enhanced. The world of modern English
phraseology is large and diverse, and every aspect of its research certainly deserves due
attention. The idiom contributes to the usage of expression and the increase in the
emotionality of the statement, allows us to create a brief figurative characteristic that gives
opportunity to express concisely a complex thought or assess a certain state of affairs. Such
well-established expressions make the speech of the English language bright and rich, but
most importantly lively. Often, the speaker's level of English is characterized by the use of
English idioms in speech, since they have no analogues in their native language. On the one
hand, idioms enhance the uniqueness and individuality of the language, but on the other hand,
the use of idioms makes it difficult to understand and translate from a foreign language. But
nevertheless, knowledge and use of idioms in speech indicates a high level of proficiency in a
foreign language, decorates speech, makes it figurative.
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ÖZET
Palyatif bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklarda ağrının önlenmesi ve hafifletilmesi yoluyla
fiziksel, psikososyal ve ruhsal sorunların erken teşhisi, değerlendirilmesi ve tedavisi ile
hastaların yaşamlarının sonuna kadar yaşam kalitesini arttıran bütünsel bakım olarak
tanımlanmaktadır. Hayatının son dönemindeki hastaya şifa merkezli değil, hastanın
şikâyetlerinin giderilmesi, yaşam kalitesi ve konforun arttırılması hedeflenmektedir. Bu süreç
sadece tıbbi değil, kültürel, ekonomik, dini pek çok faktörü barındırmaktadır.
Kültür insanların inançlarını, tutumlarını, bilgi türlerini, değerlerini, davranış biçimlerini,
alışkanlıklarını, kişinin palyatif bakım algısını ve yaşamın sonunda meydana gelen karar
verme sürecini etkilemektedir. Ölüm evrensel bir insan deneyimidir ve ölümün çok farklı
kültürel kalıpları bulunmaktadır. Ölüm ve ölmeyi anlama, yaşam sonunda iyi bakımın önemli
bir parçasıdır. Kültür, bireylerin hastalık, ölüm ve acı çekme durumlarını anlamlandırmaya ve
bu sürecin daha doğru yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Kültür palyatif bakımı dört
alanda etkilemektedir. Bu alanlar; “bakım tercihleri, iletişim modelleri, acı çekmenin
anlamları ve karar verme” süreçleridir. Kültürel değerler yaşamı, hastalığın anlamını, hastayı
nasıl etkilediğini, acı çekme deneyimini ve ölüme yüklediği anlamı belirler ve yaşam sonu
kalitesi için tercihleri şekillendirmektedir. Palyatif bakımda kültüre odaklanmanın, yaşam
sonu müdahalelerinde istenmeyen durumları önlediği, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini
iyileştirdiği bildirilmektedir.
Palyatif bakım birimlerinde hem çalışanların hem de hastaların kültürel inanç sistemleri,
alınan kararları büyük ölçüde etkilemektedir. İnançlara, geleneklere, hasta ve yakınlarının
kültürüne saygı duymak palyatif bakımdaki ilişkinin bütünlüğünü korumak açısından son
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derece önemlidir. Kültürel gelenekler dinamiktir ve tüm ailelere genellenemezler. Bu sebeple
palyatif bakıma yönelik yaklaşımlara yardımcı olması amacıyla her kültür için farklılıkları
tanımlayan kılavuzların sağlanmış olması nitelikli bakıma katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Kültür, Ölüm

ABSTRACT
Palliative care is defined as holistic care that improves the quality of life of patients until the
end of their lives by early diagnosis, evaluation and treatment of physical, psychosocial and
mental problems by preventing and alleviating pain in life-threatening diseases. It is aimed to
eliminate the complaints of the patient, to increase the quality of life and to increase the
comfort, not to heal the patient in the last period of his life. This process involves not only
medical but also cultural, economic and religious factors.
Culture affects people's beliefs, attitudes, types of knowledge, values, behavior patterns,
habits, perception of palliative care, and the decision-making process that occurs at the end of
life. Death is a universal human experience and there are many different cultural patterns of
death. Understanding death and dying is an essential part of good end-of-life care. Culture
helps individuals to make sense of the illness, death and suffering situations and to direct this
process more accurately. Culture affects palliative care in four areas. These areas are; “care
choices, communication patterns, the meanings of suffering, and decision-making” processes.
Cultural values determine life, the meaning of illness, how it affects the patient, the
experience of suffering and the meaning it attributes to death, and shape choices for end-oflife quality. It has been reported that focusing on culture in palliative care prevents adverse
events in end-of-life interventions and improves the quality of life of patients and their
relatives.
Cultural belief systems of both employees and patients in palliative care units greatly affect
the decisions taken. Respecting beliefs, traditions, and the culture of patients and their
relatives is extremely important to preserve the integrity of the relationship in palliative care.
Cultural traditions are dynamic and cannot be generalized to all families. For this reason,
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providing guidelines defining the differences for each culture will contribute to qualified care
in order to assist the approaches towards palliative care.
Key Words: Palliative Care, Culture, Death
GİRİŞ
Palyatif bakım, hayatı tehdit eden hastalığı olan bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini
iyileştirmeyi amaçlayan bir sağlık bakımı yaklaşımıdır (Akyar ve ark. 2018, Ernocoff ve ark.
2019, Prince ve ark. 2019, Quinn ve ark. 2020, Ting ve ark. 2020). Palyatif bakımın hedefi,
hayatının son dönemindeki hastanın semptomlarının ve ağrısının yönetimi, hasta için
psikososyal destek sağlamak, hasta ve ailesine yaşam sonu bakımı hakkında karar vermede
yardımcı olmak ve yaşam kalitesini artırmaktır (Taxis ve ark. 2008, Doorenbos ve ark. 2012).
Bu hedefe ulaşmak için de iletişim ihtiyaçları, fiziksel, psikolojik, sosyal, kültürel, manevi
alanlar ve ileri bakım uygulamalarının kapsamlı değerlendirilmesi gerekir (M Dy ve ark.
2017).
Palyatif bakım disiplinler arası ekip çalışması ile yürütülür. Ekip, hastalar ve ailelerin
psikososyal, fiziksel, entellektüel, duygusal, sosyal ihtiyaçlarını, hasta özerkliğini, bilgiye
erişimi destekler ve bakım kararı konusunda seçimi kolaylaştırır (Tyler ve ark. 2015). Palyatif
bakım özel olarak eğitilmiş, hekim, hemşire ve diğer sağlık mensupları tarafından sağlanan
bir ekip çalışmasının ürünüdür ve hastanın semptom yükünü azaltarak yaşam kalitesi
arttırılabilir (Jansky ve ark. 2019).
Palyatif bakımın sağlanması için bütüncül bir yaklaşım esastır. Erken teşhis ve kusursuz
değerlendirme yoluyla acının önlenmesi ve hafifletilmesi, yaşamı tehdit eden hastalıkta ağrı
ve diğer sorunların ortadan kaldırılması sağlanır. Hastanın umudunu yenileyerek çözülmeyen
sorunlara uyum sağlayarak amaç ve anlam bulur. Kültür palyatif bakımın çok önemli bir
parçasıdır. Çünkü palyatif bakımın amacı, hastalar ve ailelerin fiziksel, psikolojik, kültürel
bütünlüğünü korumaktır (Rochmawati ve ark. 2018).
Palyatif Bakım ve Kültür
Kültür, bir toplumun üyeleri tarafından kabul edilen bilgiyi, inançları, sanatı, ahlakı, hukuku,
gelenekleri, alışkanlıkları, paylaşılan fikirleri, değer sistemleri, yaşamla ilgili kavramları ve
kuramları içeren karmaşık bir bütündür. Bireyin kim olduğunu tanımlar ve sürekli gelişir. Acı,
hastalık, ölüm kavramları birey tarafından kültürel olarak yorumlanır. Kişinin kültürü kabul
edilmediğinde ya da göz ardı edildiğinde kültürel çatışmalar meydana gelir. Yaşamı tehdit
eden hastalık ile karşı karşıya olan kişiler için kültür göz ardı edilirse kişinin kültürel ve
manevi ihtiyaçları karşılanmaz ve bakım eksik kalır, kişinin memnuniyeti azalır ( Long 2011,
Gijsberts ve ark. 2019).
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Büyüyen çok kültürlü toplum, sağlık hizmet sağlayıcılarına farklı yaşam deneyimleri,
inançları, değerleri, dinleri, dilleri olan bireyler için uygun bakım sağlamak konusunda zor bir
görev sunmaktadır. Kültürel uygulamalar ve manevi inançlar birçok yaşamın dayandığı
temellerdir ve tıbbi bakım sağlayıcıları hem kültürel açıdan duyarlı hem de kültürel açıdan
yetkin olmalarını gerektirir ( Wiener ve ark. 2013).
Hastalığın anlamı ve yaşam kalitesi deneyimi kişinin kültürüne bağlı olan karmaşık ve
zorlayıcı bir süreçtir ( Schrank ve ark. 2017). Kültürel faktörler iletişim, semptom deneyimi
ve özellikle hayatın sonunda hastalığın algılanması ile daha önemli hale gelir ( Roider-Schur
ve ark. 2019). Palyatif bakıma geçiş, hastalar ve yakınları için zorlu bir süreçtir (Kirby ve ark.
2018). Ölüm ve ölmek evrensel insan deneyimleridir ancak farklı kültürlerde farklı şekillerde
yorumlanır. Çoğu insan evlerinde yaşar ve ölür ama ailelerin yapısında, boyutunda,
işleyişinde ve ölüm algısındaki kültürel değişiklikler hastalarına yardım etme yeteneklerini
azaltır (Pahor ve Rasnussen 2009). Kültür ölme süreciyle boğuşmamıza, anlamamıza ve bu
süreci yönlendirmemize yardımcı olur ( Adames ve ark. 2014).
Kültürel inançlar ve uygulamalar hasta ve aile üyelerinin acı çekme deneyimlerinde özellikle
belirgindir. Hastaların kültürel inançları hakkında bilgi, uygulamalar ve hastalığın anlamı
hakkında bilgi verir, bakım süreci boyunca palyatif bakımdaki eşitsizliklere katkıda bulunur.
Genel olarak bakımdaki eşitsizlikler, insanların ırk, cinsel yönelim, engelli olması gibi
eşitsizlikler yaşam sonu bakımda memnuniyet seviyelerini düşürür. Bakımda kültürel bilgi ve
duyarlılığın sağlanması ile farklı grupların yaşam sonu bakım seçeneklerini nasıl gördüğünü
etkiler. Kültür palyatif bakımı özellikle 4 alanda etkiler; bakım tercihleri, iletişim kalıpları, acı
çekmenin anlamı ve karar verme süreçleridir. Bu alanlar klinisyenlere kültürün nasıl bilgi
verdiğiyle ilgili yol göstericiler olmaktadır ( Cain ve ark. 2018).
Sağlık hizmetlerinde yaşam sonu dönemde ölüme, kültürel, manevi ve dini bakış açılarını
anlama, uyumsuzlukları ve hizmeti kullanma tutumlarını etkiler, iletişimde yanlış anlamalara
yol açar, hasta ve ailelerin anksiyete yaşamasına neden olur (Nalayeh, 2018). Kültür yaşam
sonu bakımda gerekli bir beceridir. Klinisyenler yaşam sonu bakımı sırasında hasta için
önemi olan dini, kültürel ve manevi ihtiyaçlarını araştırmalıdır (Leong ve ark.
2019).Hastaların bakımında kültürel olarak uygun bakım, klinisyenlerin kendilerinin ve
onların geçmişini, varsayımlarını, değerlerini dikkate alarak vicdanlı, bütünsel bakım sağlanır.
Klinisyenin kendi kültürüne ait öz farkındalığı, bilgisi, becerisi belirlendikten sonra kendi
kültür gruplarından farklı kültür grupları ile etkileşime geçer (Schill ve Caxaj 2019).
Palyatif bakımın anlamı farklı kültürlerde, kültürel ve tarihsel olarak ağrı ve ölüm süreçleriyle
bağlantılı olarak değişir (Gonzales ve Ruiz 2012). Kültür sayısız sosyo-demografik faktör,
tarihsel deneyimler ve sosyal gerçeklerin etkileşimi ile şekillenen karmaşık ve çok yönlü bir
yapıdır. Kişinin tutumları, inançları ve davranışlarını etkileyen faktörlerin anlaşılması
yaşamın sonunda palyatif bakım sürecinde bakım planını belirlemede yardımcı olur. Yaşam
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sonu bakım bireylere ve ailelerine ölüme yaklaşırken yardımcı olmak için sağlanan çok
boyutlu değerlendirme ve müdahaleleri ifade eder. Kültür yaşam sonu karar vermeyi
etkileyebilecek değerlerdir. Kültürel değerler, tutumlar, davranışlar hakkında bilgi ve
farkındalık uygulayıcılara basmakalıplardan ve önyargılardan kaçınmada yardımcı olur.
Hizmet sağlayıcıların kültürel olarak daha az farkında olduğu duruma göre, daha iyi hasta
sonuçlarına götürüp hastalarla olumlu etkileşimler yaratır (Bullock 2011).
Aile katılımını en üst düzeye çıkarmak, karar verme sürecine hastayı dahil etmek, acıyı en aza
indirmek, ailelere duygusal ve manevi destek sağlamak, ihtiyaçlara erişimi kolaylaştırmak,
bakımın sürekliliğini artırmak ve yas için destek sunmak palyatif bakımda hayati önemde
bakım ve hasta ihtiyacı arasında köprü kurar (Wiener ve ark. 2013).
Kültürel değerler yaşamı, hastalığın anlamını, hastayı nasıl etkilediğini, acı çekme deneyimini
ve ölüme yüklediği anlamı belirler ve yaşam sonu kalitesi için tercihleri şekillendirmektedir.
Palyatif bakımda kültüre odaklanmanın, yaşam sonu müdahalelerinde istenmeyen durumları
önlediği, hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini iyileştirdiği bildirilmektedir (Cain ve ark.
2018).
Sonuç olarak, palyatif bakım uygulamalarında ve ciddi sağlık sorunları olan herkes için
kültürel çeşitliliği anlamak ve saygı duymak yüksek kaliteli bakım sağlamak için gereklidir
(Cain ve ark. 2018). Palyatif bakım birimlerinde hem çalışanların hem de hastaların kültürel
inanç sistemleri, alınan kararları büyük ölçüde etkilemektedir. İnançlara, geleneklere, hasta ve
yakınlarının kültürüne saygı duymak palyatif bakımdaki ilişkinin bütünlüğünü korumak
açısından son derece önemlidir. Kültürel gelenekler dinamiktir ve tüm ailelere
genellenemezler (Wiener ve ark. 2013). Bu sebeple palyatif bakıma yönelik yaklaşımlara
yardımcı olması amacıyla her kültür için farklılıkları tanımlayan kılavuzların sağlanmış
olması yüksek nitelikli bakıma katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Dünya geneline bakıldığında ölüme yol açan sebeplerin başında bulaşıcı olmayan hastalıklar
(BOH) yer almaktadır. BOH’ın %48’ini kalp ve damar hastalıkları (KDH), %21’ini kanserler,
%12’sini kronik solunum yolu hastalıkları ve %3.5’ini diyabetes mellitus (DM)
oluşturmaktadır. Gelecekte de KDH’ın uzun yıllar boyunca birinci ölüm sebebi olmaya
devam edeceği öngörülmektedir. Türkiye dahil olmak üzere, BOH’a bağlı erken ölümler, 21.
yüzyıldaki global gelişmenin önündeki en önemli engeller arasındadır. BOH 2017 yılı
raporuna göre, Türkiye’deki toplam ölümlerin 392.000’i, ölümlerin (78.271.000 nüfusla)
%88’i BOH’a bağlı ve erken ölüm riski %17’dir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun
toplam ölüm verilerine bakıldığında kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin artış gösterdiği
belirtilmektedir. Kalp hastalıklarına bağlı ölümler; 1989’da %40, 1993’te %45, 2009’da %40,
2013’te %39.6 ve 2014 yılında %40.4 ile ilk sırada yer almaktadır. 2017 yılına ait ölüm
nedeni istatistiklerine göre de Türkiye’de bir önceki yıl yaşanan ölümlerin %39.6’sı dolaşım
sistemi hastalıklarından kaynaklanmaktadır.
Dünya genelinde her yıl meydana gelen ölümlerin 17.9 milyonu KVH’a bağlı olmakta ve
ölümlerin %31’ini oluşturmaktadır. 2030’a kadar ölümlerin çoğunun KVH’a bağlı olacağı
tahmin edilmekte ve bu sayının 23.3 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir. KVH’ın gerek
sıklığında, gerekse ölüm oranlarının azaltılmasında öncelikle KVH risk faktörlerinin kontrol
altına alınması gerekmektedir. KVH nedenli ölümlerde görülen azalmanın %50’sinin risk
faktörlerindeki değişikliklerle sağlandığı belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda olumlu
davranış değişikliğinin kazanılmasıyla birlikte kişilerde; kilo yönetimi, beslenme, fiziksel
aktivite, stres gibi KVH risk faktörleri ile arasında anlamlı ilişki olduğu belirtilmektedir.
KVH’a sebep olan faktörlerin ve ölümlerin birçoğu, risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle, risk faktörlerinin anlaşılması, bu hastalıkların önlenmesi, etiyolojisi ve tedavisi
konusunda önemli bir bakış açısı oluşturmaktadır. Uygun bir yaşam modeli oluşturmak,
yaşam tarzını ve motivasyonunu değiştirerek sakatlık ve ölümü azaltmada önemli rol
oynayabilmektedir.
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Anahtar kelimeler: Kardiyovasküler Risk Faktörleri, Kardiyovasküler Hastalıklar, Korunma,
Hemşire
ABSTRACT
Non-communicable diseases (NCD) are the leading causes of death worldwide. 48% of NCDs
are cardiovascular diseases (CVD), 21% cancers, 12% chronic respiratory diseases and 3.5%
diabetes mellitus (DM). It is predicted that CVD will continue to be the first underlying cause
of mortality for many years in the future. NCD-related premature deaths are among the most
significant obstacles in front of the global developments in the 21st century, including
Turkey. According to the NCD 2017 report, 392 000 of the death tolls in Turkey (out of
78.271 million)- that is 88% of deaths- are caused by NCDs, and the risk of premature death
is 17%. The mortality data by Turkey Statistics Institute (TSI) report that there is an
increasing number of deaths due to heart diseases, which ranked the first with 40% in 1989,
45% in 1993, 40% in 2009, 39.6% in 2013, and 40.4% in 2014. 39.6% of deaths last year in
Turkey were caused by circulatory system diseases according to the 2017 statistics on the
causes of deaths.
17.9 million deaths each year in the world is due to CVD that accounts for 31% of deaths.
Contrary to what is expected, it is estimated that by 2030, most of the deaths will be CVDrelated, and this number is estimated to increase up to 23.3 million. In reducing both the
frequency and mortality rates of CVD, it is of utmost importance to control the CVD risk
factors first. It is emphasized that 50% of the reduction in CVD-related mortality is achieved
by changes in risk factors. Various studies show that gaining positive behavioral change could
achieve positive improvements in CVD risk factors such as weight management, nutrition,
physical activity, and stress. Most of the factors leading to CVD and deaths are due to risk
factors. Therefore, revealing risk factors will be a significant step for the prevention, etiology,
and treatment of these diseases. Establishing an appropriate lifestyle, lifestyle changes, and
motivation can play a pivotal role in reducing disability and death.
Keywords: Cardiovascular Risk Factors, Cardiovascular Diseases, Prevention, Nurse

GĠRĠġ
Dünya geneline bakıldığında ölüme sebebiyet veren nedenlerin en başında bulaşıcı olmayan
hastalıklar (BOH) yer almaktadır (Demirsoy, 2010). BOH’ın %48’ini kalp ve damar
hastalıkları (KDH), %21’ini kanserler, %12’sini kronik solunum yolu hastalıkları ve %3.5’ini
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diyabetes mellitus (DM) oluşturmaktadır (https://www.tkd.org.tr) ve KDH’ın uzun yıllar
boyunca ilk sıradaki ölüm sebebi olmaya devam edeceği öngörülmektedir (Demirsoy, 2010;
https://www.tkd.org.tr, 2019; https://www.who.int, 2019). Dünyada her yıl meydana gelen
ölümlerin 17.9 milyonu kardiyovasküler hastalıklara (KVH) bağlı olmakta ve ölümlerin
%31’ini oluşturmaktadır. 2030 yılına kadar ölümlerin çoğunun KVH’a bağlı olacağı ve bu
sayının 23.3 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir (https://www.who.int, 2019; Mathers ve
Loncar, 2006; Mozaffarian, Benjamin, Go, Arnett, Blaha, Cushman, de Ferranti, Després,
Fullerton, Howard, Huffman, Judd, Kissela, Lackland, Lichtman, Lisabeth, Liu, Mackey,
Matchar, McGuire, Mohler, Moy, Muntner, Mussolino, Nasir, Neumar, Nichol, Palaniappan,
Pandey, Reeves, Rodriguez, Sorlie, Stein, Towfighi, Turan, Virani, Willey, Woo, Yeh ve
Turner, 2015). Türkiye dahil olmak üzere, BOH’a bağlı erken ölümler, 21. yüzyıldaki global
gelişmenin önündeki en önemli engeller arasında yer almaktadır. BOH 2017 Raporu’na göre,
Türkiye’deki toplam ölümlerin 392.000’i, ölümlerin (78.271.000 nüfusla) %88’i BOH’a bağlı
ve erken ölüm riski %17’dir (https://www.who.int, 2019). Türkiye'de ‘BOH Önlenmesi ve
Kontrolü İçin Yatırım Gerekçeleri Raporu’nda, kronik hastalıklara bağlı gelişen sorunların
Türk ekonomisine yıllık maliyetinin 69.7 milyar lira olduğu bildirilmektedir. Raporda, kronik
hastalıkların artmasının sağlık sistemine ağır yük getirdiği, engellilik durumu ve erken
ölümlere bağlı olarak da üretkenliğin önemli derecede düşmesinden kaynaklı ekonomik
kalkınmanın olumsuz etkilendiği vurgulanmaktadır (https://hsgm.saglik.gov.tr, 2019).
Gelişmiş ülkelerde KVH’a bağlı ölümler azalırken, gelişmekte olan ülkelerde artma eğilimi
göstermektedir. Ölümlerin %75’inin gelir durumu düşük ve orta olan ülkelerde görülmekte ve
sonuçta bu ülkelerde daha ağır yük oluşturmaktadır (Demirsoy, 2010; https://www.who.int,
2019). Artan farkındalık ve tedavi imkânlarına rağmen, KVH halen kadınlarda ve erkeklerde
en önemli ölüm nedenidir. Avrupa’da 75 yaş öncesinde meydana gelen ölümlerin erkeklerde
%38’inden, kadınlarda ise %42’sinden KVH sorumludur (Arslan, Özden ve Erdine, 2014).
Türkiye’de 2017 Sağlık İstatistik Yıllığı’na göre dolaşım sistemi hastalıklarından meydana
gelen ölüm hızlarına bakıldığında erkeklerde 161.58, kadınlarda 76.06’dır (100.000)
(http://www.tuseb.gov.tr, 2017).
KVH’ın gerek sıklığında, gerekse ölüm oranlarının azaltılmasında öncelikle KVH risk
faktörlerinin kontrol altına alınması gerekmektedir (Abacı, 2011). KVH nedenli ölümlerde
görülen azalmanın %50’sinin risk faktörlerindeki değişikliklerle sağlandığı belirtilmektedir
(Arslan, Özden ve Erdine, 2014). Yapılan çalışmalarda olumlu davranış değişikliğinin
kazanılmasıyla birlikte kişilerde, kilo yönetimi, beslenme, fiziksel aktivite, stres gibi KVH
risk faktörleri ile arasında anlamlı ilişki olduğu bildirilmektedir (Taşkın Yılmaz, Karakoç
Kumsar ve Çelik, 2018). Reddedilemez kanıtlar, kronik hastalıkların (KVH, hipertansiyon
(HT), yüksek kolesterol, DM, osteoartrit, osteoporoz, depresyon, bazı kanserler)
önlenmesinde ve yönetiminde düzenli fiziksel aktivitenin etkinliğini göstermektedir (Zhilei,
Yanping, Geng, Yanjun, Jun, JoAnn, Frank, Walter, Eua ve Shipa, 2018).
KVH’a sebep olan faktörlerin ve ölümlerin birçoğu, risk faktörlerinden kaynaklanmaktadır.
Bu nedenle, risk faktörlerini anlamak, bu hastalıkların önlenmesi, etiyolojisi ve tedavisi
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konusunda önemli bir bakış açısı oluşturmaktadır. Uygun bir yaşam modeli oluşturmak,
yaşam tarzını ve motivasyonunu değiştirerek sakatlık ve ölümü azaltmada önemli rol
oynayabilmektedir. KVH’ın önemli bir sağlık problemi olması nedeniyle bu çalışmada
kardiyovasküler risk faktörleri ve korunmada hemşirenin rolüne değinerek literatüre katkı
sağlanmaya çalışılmıştır.
KARDĠYOVASKÜLER RĠSK FAKTÖRLERĠ
Risk faktörleri arasında cinsiyet, yaş ve genetik, değiştirilemeyen risk faktörleri grubuna
girerken, sigara, HT, kolesterol ve LDL yüksekliği, HDL düşüklüğü, DM ve fiziksel
inaktivite gibi faktörler, değiştirilebilir risk faktörleri grubunda yer almaktadır (Demirsoy,
2010; Perk, Backer, Gohlke, Graham, Reiner, Verschuren, Albus, Benlian, Boysen, Cifkova,
Deaton, Ebrahim, Fisher, Germano, Hobbs, Hoes, Karadeniz, Mezzani, Prescott, Ryden,
Scherer, Syvänne, Wilma, Reimer, Vrints, Wood, Zamorano ve Zannad, 2012; Güleç, 2009;
Abramson ve Melvin, 2014). KVH için değiştirilemez ve değiştirilebilir risk faktörleri Tablo
1’de gösterilmiştir. Ayrıca menopoz, hormon replasmanı, oral kontraseptif kullanımı, alkol
kullanımı, ekonomik durum ve stres gibi faktörler de KVH’ın gelişimine neden olmaktadır
(Abramson ve Melvin, 2014; Mehta, Wei ve Wenger, 2015). KVH’ı olan bireylerin bir
kısmının bu risk faktörlerine sahip olmadığı halde ateroskleroz oluştuğu görülmektedir. Bu
durum yeni risk faktörlerinin araştırılmasını gündeme getirmekte ve sonucunda yeni sistemik
biyobelirteçlerin tanımlanmasını ortaya çıkarmaktadır. Bunların kullanılmasının özellikle
orta, alışılmadık veya tanımlanmamış düzeyde risk taşıyan kişilerde KVH riskinin
belirlenmesinde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu gruplar, enflamatuar; CRP, fibrinojen,
trombotik; homosistein ve lipoproteinle ilişkili fosfolipaz 2 (LpPLA2)’dir (Perk, Backer,
Gohlke, Graham, Reiner, Verschuren, Albus, Benlian, Boysen, Cifkova, Deaton, Ebrahim,
Fisher, Germano, Hobbs, Hoes, Karadeniz, Mezzani, Prescott, Ryden, Scherer, Syvänne,
Wilma, Reimer, Vrints, Wood, Zamorano ve Zannad, 2012; Abramson ve Melvin, 2014;
Mehta, Wei ve Wenger, 2015).
Tablo 1. KVH İçin Değiştirilemez ve Değiştirilebilir Risk Faktörleri
DeğiĢtirilemez risk faktörleri
- Yaş
- Cinsiyet
- Aile öyküsü
-

DeğiĢtirilebilir risk faktörleri

Yeni risk faktörleri

Sigara kullanımı

-

HT
Dislipidemi

-

DM

-

Hareketsiz yaşam

-

Obesite

-

Alkol kullanımı

-

Stres

-

Menopoz

CRP
Fibrinojen
Homosistein
Lipoprotein

Kaynak: (Perk, Backer, Gohlke, Graham, Reiner, Verschuren, Albus, Benlian, Boysen,
Cifkova, Deaton, Ebrahim, Fisher, Germano, Hobbs, Hoes, Karadeniz, Mezzani, Prescott,
Ryden, Scherer, Syvänne, Wilma, Reimer, Vrints, Wood, Zamorano ve Zannad, 2012; Güleç,
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2009; Abramson ve Melvin, 2014; Mehta, Wei ve Wenger, 2015; http://www.tkd.org.tr, 2019;
Graham, Atar, Borch-Johnsen, Boysen, Burell, Cifkova, Dallongeville, Backer, Ebrahim,
Gjelsvik, Herrmann-Lingen, Hoes, Humphries, Knapton, Perk, Priori, Pyorala, Reiner,
Ruilope, Sans-Menendez, Reimer, Weissberg, Wood, Yarnell ve Zamorano, 2007).
DEĞĠġTĠRĠLEMEZ RĠSK FAKTÖRLERĠ
YaĢ
KVH için bireylerin yaşından ziyade, riske maruz kalma süresi önemlidir. Bireylerin
yaşlarındaki her on yıllık artış, KVH yakalanma riskini 2 kat arttırmaktadır. Bu nedenle
ilerleyen yaş grupları, yani erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaşın üzerinde olma KVH risk
faktörleri bakımından önemli kabul edilmektedir (Goff, Lloyd-Jones, Bennett, Coady,
D’Agostino, Gibbons, Greenland, Lackland, Levy ve O’Donnell, 2014).
Türkiye’de 45-74 yaş grubunda koroner sebepli ölümler Avrupa ülkeleri ile
karşılaştırıldığında en yüksek seviyede olduğu bildirilmektedir. 2017 yılı Türk Erişkinlerde
Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri (TEKHARF) verilerinde 45-74 yaş arasındaki kişilerdeki 24
yıllık koroner kalp hastalığı (KKH) ölüm prevelansı ve toplam ölüm oranlarına bakıldığında,
KKH mortalitesi erkeklerde %0 7.3, kadınlarda 3.8’dir. Yıllık toplam ölümlerdeki oran ise
erkeklerde %0 16.4, kadınlarda %0 9.7’dir (http://file.tkd.org.tr, 2019).
Cinsiyet
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’na göre 2014 yılı ölüm istatistiklerinde kadınlarda %44.9,
erkeklerde %36.6 ölüm sebebi KVH kaynaklıdır (http://file.tkd.org.tr, 2019). Türkiye 2017
Sağlık İstatistik Yıllığı’na göre ise dolaşım sistemi hastalıklarından meydana gelen ölüm
hızları yüz binde; erkeklerde 161.58, kadınlarda 76.06’dır (http://www.tuseb.gov.tr, 2019).
Ateroskleroza yatkınlık, eşit oranda risk faktörlerine sahip olma durumunda erkeklerde
kadınlardan daha fazla olmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte erkek olmak, KVH risk
değerlendirmesinde riskin arttığını gösteren özelliklerdendir. Elli beş yaş altındaki kadınlarda
erkeklere göre KVH görülme riski oldukça düşüktür, ancak 55 yaş üzerindeki kadınlarda bu
oran hemen hemen eşitlenmektedir (Onat, Uğur, Çiçek, Ayhan, Doğan, Kaya ve Can, 2010;
Perk, Backer, Gohlke, Graham, Reiner, Verschuren, Albus, Benlian, Boysen, Cifkova,
Deaton, Ebrahim, Fisher, Germano, Hobbs, Hoes, Karadeniz, Mezzani, Prescott, Ryden,
Scherer, Syvänne, Wilma, Reimer, Vrints, Wood, Zamorano ve Zannad, 2012).
Aile Öyküsü
KVH çevresel ve genetik belirleyicileri olan kompleks hastalıklardır (Katrancıoğlu, Özerdem,
Arslan, Akgül ve Berkan, 2012). KVH riski beyaz ırkta siyah ırka göre daha sık
görülmektedir (Türkmen, 2012; Badır ve Korkmaz, 2014; TEMD Diabetes Mellitus Çalışma
ve Eğitim Grubu, 2013). Literatür, KVH’ın %50’sinde genetik geçiş olduğunu kuvvetle
desteklemektedir (Katrancıoğlu, Özerdem, Arslan, Akgül ve Berkan, 2012). Bazı genetik
geçişlerin arter duvarında defektler oluşturarak, aterosklerotik plakların oluşmasını sağladığı
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ve genetik olarak hiperkolesterolemi varlığının genç yaşlarda koroner olay gelişiminde etkin
olduğu düşünülmektedir (https://www.idf.org, 2019; Akın, 2013).
Ateroskleroz varlığının aile öyküsünde (erkeklerde; <55 yaş, kadınlarda; <65 yaş) pozitif
olması, oluşabilecek kardiyovasküler olaylarda öngörücü olmaktadır (Katrancıoğlu, Özerdem,
Arslan, Akgül ve Berkan, 2012; Gülel, 2012). Yapılan bir araştırmada ailede kardiyovasküler
hastalık öyküsünün pozitif olması hastalık riskini 2.3-2.6 kat arttırdığı bildirilmiştir. Genetik
olarak, KVH’ın yakın akrabalarda olması ve sayısının artması, erken yaşta ortaya çıkmış
olması, riski de o ölçüde arttırmaktadır. Bu sebeplerden dolayı The American Collage of
Cardiology Foundation/American Heart Association (ACCF/AHA), risk değerlendirilmesi
yapılırken semptomları olmayan hastalarında aile öyküsü varlığının öğrenilmesi gerektiğini
önermektedir (Sınıf I, Kanıt Düzeyi B) (Katrancıoğlu, Özerdem, Arslan, Akgül ve Berkan,
2012).
DEĞĠġTĠRĠLEBĠLĠR RĠSK FAKTÖRLERĠ
Sigara
Sigara, değiştirilebilir risk faktörlerinin en başında yer almaktadır. Sigara, içerdiği oksidan,
nikotin ve karbonmonoksit gibi 4000’i aşkın farklı kimyasal maddeye bağlı ateroskleroz
gelişimine ve vasküler yapıda değişikliklere neden olmaktadır. Glikoz ve lipitler üzerindeki
olumsuz etkisine bağlı olarak KVH risk faktörleri gelişmesine yol açmaktadır. Sigara KVH
üzerindeki etkisini; endotel yapıyı bozarak, kardiyovasküler hemodinamiyi olumsuz yönde
etkileyerek inflamasyon ve aşırı trombüs birikimine yol açarak gerçekleştirmektedir (Alıcı,
2017).
Sigara kullanımı KVH riskini yaklaşık 2 kat, günde bir adet sigara içilmesi de miyokard
infarktüsü (MI) riskini arttırmaktadır (Dülek, Tuzcular Vural ve Gönenç, 2018). Tüm
nedenlere bağlı ölümlerin erkeklerde %16’sının, kadınlarda ise %7’sinin, KVH’a bağlı
ölümlerin yaklaşık %11.4’ünün sigaraya bağlı olduğu düşünülmektedir (Özer, Kılıçkap,
Tokgözoğlu, Göksülük, Karaaslan, Kayıkçıoğlu, Yılmaz, Barçın, Abacı ve Şahin, 2018).
Dünyada yılda 6 milyon insanın tütün ürünleri kullanımı sonucunda hayatını kaybettiği
tahmin edilmektedir (https://www.cabdirect.org, 2019).
Sigara içmek risk faktörü olarak kabul edilirken, pasif içicilikte değiştirilebilir risk faktörü
olarak belirtilmektedir. On sekiz epidemiyolojik çalışmadan elde edilen meta analizde, sigara
içmeyen bireylerin sigara dumanına maruz kalma riskinin %20-30 oranında arttığı
gösterilmektedir (Fuster, Alexander ve O’Rourke, 2002).
Sigara içme önemli bir kardiyovasküler risk faktörü ve tamamen modifiye edilebilir bir risk
faktörüdür. İnme, MI gibi birçok KVH’ın önlenmesinde etkili olabilecek yaşam değişikliğidir
(Özer, Kılıçkap, Tokgözoğlu, Göksülük, Karaaslan, Kayıkçıoğlu, Yılmaz, Barçın, Abacı ve
Şahin, 2018; Bıçak, Mazıcıoğlu ve Üstünbaş, 2013). Sigara bırakıldığı takdirde KKH’ya bağlı
mortaliteyi azalttığı prospektif çalışmalarla gösterilmiştir (Shah, 2012).
Hipertansiyon
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Arteriel kan basıncının tekrarlanan ofis ölçümlerinde 140/90 milimetre civa (mmHg)’dan
daha yüksek olması HT olarak tanımlanmaktadır (http://www.temd.org.tr, 2019; Bergler,
2019). HT’nin görülme sıklığı dünya geneline bakıldığında %30-45 ve yaşla birlikte
artmaktadır. HT prevelansının yükselmesinin sebebi, obezitenin, yaşam süresinin ve tuz
tüketiminin artmasıdır (https://hsgm.saglik.gov.tr, 2018).
Etnik köken ve coğrafyaya göre HT sıklığı değişmektedir. Örneğin, Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ve birçok Avrupa ülkesindeki %25-30 erişkin nüfusunda HT görülmektedir.
Türkiye’de yapılan TEKHARF çalışmasına göre HT görülme sıklığı %33.7 ve yaşla artış
göstermektedir. Türk HT Prevalans Çalışmasında, HT prevelansının %31.8 (kadında %36.1,
erkekde %27.7) olduğu rapor edilmektedir. Daha önceki klavuzlarda HT’nin hangi tedaviye
ihtiyacı olduğu vurgulanmaktayken, son 10 yılda hazırlanan klavuzlarda ise koroner olayların
gelişmesinin önlenmesinin öncelikli olduğuna odaklanılmaktadır. HT sahip olmanın
bireylerde ek olarak KVH gelişmesinde rol oynayacağı için kardiyovasküler risk
değerlendirmesinin mutlaka yapılması gerekmektedir. Çünkü HT ile birlikte ek KVH risk
faktörü
bulunmayan
hasta
sayısı
düşüktür
(https://hsgm.saglik.gov.tr,
2018;
http://www.temd.org.tr, 2019).
HT, sigara, hiperlipidemi, DM gibi diğer kardiyovasküler risk faktörlerinden daha sık
görülmesinden dolayı en önemli kardiyovasküler risk faktörü olarak bilinmektedir. HT’nin
kontrolü sağlandığında 8.6 hastalık yükünün önlenebildiği ve KVH’a yakalanmanın azaldığı
bildirilmektedir (Abacı, 2011; Dağıstan ve Gözüm, 2016).
Kardiyovasküler olaylar, SVH, PAH ve böbrek hastalıklarına yakalanma sıklığı ile HT
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 115/75 mmHg üzerindeki her 20 mmHg’lık sistolik
kan basıncındaki artış, her 10 mmHg’lık diyastolik kan basıncındaki artış, felç ve
kardiyovasküler olay görülme riskini 2 katına çıkartmaktadır. Elli yaşından sonra kan
basıncına bağlı oluşabilecek sorunları önlemede sistolik kan basıncı ölçümü büyük önem
taşımakta ve yaşla birlikte nabız basıncı yüksek kardiyovasküler riske işaret etmektedir
(https://hsgm.saglik.gov.tr, 2019; http://www.temd.org.tr, 2019; Onat, Sansoy, Soydan,
Tokgözoğlu ve Adalet, 2003). Yeni European Society of Cardiology (ESC) rehberleri tedavi
hedefini 130/80 mmHg'lik kan basıncına indirmektedir. HT’nin tanılanmasında kan
basıncının sistoliğinin ≥140 mmHg, diyastoliğinin ≥90 mmHg olması olarak
belirtilmektedir (Bergler, 2019).
Dislipidemi
Dünya genelinde en sık görülen ölüm nedeni olan KVH’ın önemli değiştirilebilir risk
faktörlerinden birisi anormal kan lipid profilidir (Üner, Balcılar ve Ergüder, 2017). Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Avrupa ülkelerinde KVH’ın %8.7’sinde dislipidemi
önemli rol oynamaktadır (Öztürk ve Öztürk, 2012). Tüm dünyada yılda 2.6 milyon ölümün
(%4.5) ve 29.7 milyon Sakatlığa Ayarlanmış Yaşam Yılları (Disability-Adjusted Life YearDALY) veya total DALY’nin %2’sinin hiperkolesterol nedeniyle geliştiği tahmin
edilmektedir (https://www.tkd.org.tr, 2019).
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Dokuların ihtiyacı olan kolesterol işaretli Apolipoprotein B (ApoB) ile taşınmaktadır. Çeşitli
sebeplerden kaynaklı (inflamasyon, oksidatif stress, endotel disfonksiyonu, ApoB lipoprotein
fazlalığı) lipoprotein birikmesi durumunda, lipoproteinler makrofajlar tarafından fagosite
edilmektedir. Bu durum makrofajların kalsifiye olup nekroze olmasına ve vasküler intimada
birikmesine yol açmaktadır. Bu birikimlere aterosklerozun başlangıç evresini oluşturan yağlı
çizgilenme denilmektedir (http://www.temd.org.tr, 2019).
Serumdaki toplam kolesterol düzeyinin ≥200 miligram/desilitre (mg/dl) üzerinde; trigliserid
≥150 mg/dl üzerinde; LDL-kolesterol ≥130 mg/dl üzerinde; HDL-kolesterolün erkeklerde ≤40
mg/dl, kadınlarda ≤50 mg/dl altında olması KVH riskini arttırmaktadır (Akın,2013; AACE
Aterosklerozu Önleme ve Dislipidemiyi Yönetme Çalışma Grubu, 2012; Reiner, Catapano,
Backer, Graham, Taskinen, Wiklund, Agewall, Alegria, Chapman, Durrington, Erdine,
Halcox, Hobbs, Kjekshus, Filardi, Riccardi, Storey ve Wood, 2011). Plazma LDL kolesterol
düşüklüğünün, KVH risk faktörlerinin azalmasında net katkısı bulunmaktadır (Reiner,
Catapano, Backer, Graham, Taskinen, Wiklund, Agewall, Alegria, Chapman, Durrington,
Erdine, Halcox, Hobbs, Kjekshus, Filardi, Riccardi, Storey ve Wood, 2011). Türkiye Kronik
Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması’nda yüksek LDL kolesterol prevalansı
%12.5’dir (erkeklerde %11, kadınlarda %14) (https://www.tkd.org.tr, 2019). Yapılan bir
meta-analizde, trigliserid yüksekliğinin kadınlar için erkeklerden daha önemli bir risk faktörü
olduğu bildirilmiştir (Evangelista ve Mc Laughlin, 2009).
Her iki cinsiyette yaşla birlikte artan hiperlipidemi sıklığı 45-54 yaş aralığından itibaren
kadınlardaki oranı daha yüksek seyretmekte, yaşanılan bölgeye göre değişiklik göstermektedir
(https://www.tkd.org.tr, 2019). Onat ve ark. göre Türkiye’de kadınlarda ve erkeklerde total
kolesterol seviyeleri benzerdir; 20-29 yaş grubundaki 149 mg/dl değerinden, 40-49 yaş
grubundaki 187 mg/dl değerine hızlı bir artış görülmektedir. Batı dünyasıyla
karşılaştırıldığında Türkiye’de total kolesterol seviyeleri halen görece olarak daha düşük
seyretmektedir (Üner, Balcılar ve Ergüder, 2017).
Diabetes Mellitus
DM, insülin hormonunun yeterli salınamaması veya insülin etkisindeki bozukluklar sebebiyle
hipergliseminin ortaya çıktığı kronik metabolizma hastalığıdır (https://www.turkdiab.org,
2019).
DM ve insülin direncinin negatif etkilerinin, patofizyolojik mekanizmalarına bağlı glikozun
artmasının etkisiyle vasküler bozulma meydana gelmektedir. Bu durum endotel damar
yapısını ve düz kas hücrelerinin fonksiyonlarını bozmakta, lökosit adezyonunun çoğalmasına
yol açmaktadır (Ridker ve Libby, 2008). Pıhtılaşma ve inflamatuar mekanizmanın
aktifleşmesi söz konusu olmaktadır (Tabit, Chung, Hamburg ve Vita, 2010). HDL kolesterol
seviyelerinde düşüklük, trigliserid ve lipoprotein (a) seviyelerinde artış olmakta ve tüm bunlar
aterogenezi tetiklemektedir (Maron, Ridker, Grundy ve Pearson, 2008).
Bozulmuş glikoz toleransı olan bireylerin DM oluşması dışında; santral obezite, HT, düşük
HDL kolesterol, yüksek trigliserid seviyeleri ve istenmeyen kardiyovasküler olaylar açısından

Page 52

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

da risk altında olduğu bildirilmektedir (https://www.tkd.org.tr, 2019; De Fronzo ve AbdulGhani, 2011).
Uzun dönemde kronik hiperglisemiye bağlı mikrovasküler (retinopati, nefropati, nöropati) ve
makrovasküler komplikasyonlar koroner arter hastalığı (KAH), serebro vasküler hastalık
(SVH) PAH, HT ortaya çıkmaktadır (Taşkın Yılmaz, Karakoç Kumsar ve Çelik, 2018). Yirmi
yıllık takip sonrası 1979 yılında yayınlanan Framingham çalışmasında, diyabeti olanlarda
olmayanlara göre aterosklerotik KVH’ın ortaya çıkma oranlarının 2-3 kat arttığı
gösterilmektedir (Keskin ve Balcı, 2011; Greenland, Alpert, Beller ve Benjamin, 2010).
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla artan DM sıklığı en kritik kardiyovasküler risk
faktörleri arasındadır. Günümüzde yaş, obezite ve hareketsiz yaşamın artması DM sıklığının
artışında önemli rol oynamaktadır (Association, 2010).
Dünyada 2013 yılında 328 milyon diyabetli bulunurken, 2035 yılında bu sayının 592 milyon
olacağı düşünülmektedir. Bu bilgilere dayanarak dünyanın %8.3’ünde DM ve %6.9’unda
glikoz toleransına bağlı bozukluk bulunduğu söylenebilir. İnternational Diabetes Federation
(IDF)’nin Diyabet Altıncı Atlası’nın dünya verilerine göre diyabet nüfusunun büyük
çoğunluğu Çin, Hindistan, ABD ülkelerinde bulunmaktadır. Bu Atlastaki tahminlere göre
Türkiye’nin 2035 yılında diyabetli nüfusta ilk 10 ülke içinde yer alacağı belirtilmektedir
(Keskin ve Balcı, 2011; https://extranet.who.int, 2019).
2009 yılında yayınlanan TEKHARF’te Türkiye'de 35 yaş üzerindeki erişkinlerin %11.3’ünde
DM prevelansı olduğu tahmin edilmektedir. Bunun genel nüfusa oranına bakıldığında 3.3
milyon kişi olduğu hesaplanmaktadır. Bu bilgilere göre Türkiye’de DM hızının %6.7 olduğu
ve 10 yılda iki kat arttığı anlamını taşımaktadır (https://extranet.who.int, 2019).
Hareketsiz YaĢam
Fiziksel aktivite; kişilerin aktif olarak yaptıkları doğa yürüyüşü, bisiklete binme, kayak yapma
gibi sportif faaliyetleri, yürüme, ev-bahçe işleri, merdiven çıkma gibi aktiviteleri
kapsamaktadır (Dülek, Tuzcular Vural ve Gönenç, 2018).
İnsanların sağlık durumlarını etkileyen önemli faktörlerden biride nasıl ve ne düzeyde fiziksel
aktivite yaptığıdır. Dünya genelinde ölümlere bakıldığında %6-10’unun fiziksel hareketsizlik
kaynaklı olduğu belirtilmekte ve dördüncü ölüm sebebine neden olan risk faktörü olması
nedeniyle büyük tehdit unsuru oluşturmaktadır (http://www.who.int, 2019).
Ülkelerin gelir düzeylerine bağlı değişen yaşam koşullarının etkisiyle, yüksek gelirli ülkelerde
fiziksel aktivite oranı, düşük gelirli ülkelere kıyasla daha azdır (https://www.tkd.org.tr, 2019).
DSÖ 18-64 yaş arasında orta şiddette haftada en az 150 dakika (dk.) fiziksel aktivite
yapmasını veya haftada 75 dk. ağır şiddette fizik aktivite yapmasını önermektedir
(http://www.who.int , 2019). Türkiye’deki genel nüfusun %43.6’sı (erkeklerin %33.1’i,
kadınların %53.9’u) yetersiz fiziksel aktivite yapmaktadır. Türkiye’de günlük ortalama
fiziksel aktivite zamanı 30 dk. olarak hesaplanmaktadır (erkekler 51.4 dk./gün; kadınlar 17.1
dk./gün) (Üner, Balcılar ve Ergüder, (2017). Erişkinlerde yeterli yapıldığında iskemik kalp
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hastalığı riskini %30, DM riskini %27 oranında azalttığı kabul edilmektedir (Mendis, Puska
ve Norrving, 2011).
Fiziksel aktivite yetersizliğinde vücudun harcadığı enerji ihtiyacı azaldığı için obezite
artmakta buna bağlı insülin direnci gelişmekte, lipid bozuklukları, HT oluşmakta ve
kardiyovasküler kapasite azalmaktadır (Türkmen, 2012). Yetersiz fiziksel aktivite yapan
kişilerin, haftanın çoğunda en az 30 dk. orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapanlara oranla
%20-30 daha yüksek mortalite riski bulunmaktadır (Mendis, Puska ve Norrving, 2011;
https://www.who.int, 2019).
Literatürde, fiziksel inaktivite KVH’ın gelişme riskini arttırırken, aktif olmak ise HT,
kolesterol, kilo ve DM’nin kontrol altına alınmasını sağlayarak KVH’ın gelişme riskini
azalttığı vurgulanmaktadır (Mendis, Puska ve Norrving, 2011; Yeşil ve Altıok, 2012).
Obezite
DSÖ tanımına göre obezite, sağlığı olumsuz etkileyecek oranda vücutta aşırı yağ birikmesi
olarak adlandırılmaktadır. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığına göre ortalama %15-20,
kadınlarda %25-30 oranında yağ dokusu bulunmaktadır. Bu oranların üzerindeki vücutta yağ
dokusu olması durumuna obezite denilmektedir. Beden kütle indeksi (BKİ) hesaplanırken 25
kilogram/metrekare (kg/m²)’nin üzerinde ise fazla kilolu, 30 kg/m²’nin üzerine obezite
denilmektedir (https://dosyaism.saglik.gov.tr, 2019; Özarmağan ve Bozbora, 2008). DSÖ
obez ve fazla kilolu olmanın ölüm riskleri açısından ilk beşte yer aldığını ve en az 2.8 milyon
ölüme neden olduğunu belirtmektedir (http://who.int, 2019).
Obezite, tüm toplumlarda yaygın olan bir sorundur. Türkiye yetişkin toplumdaki %30 obezite
prevelansıyla kritik oranı aşmaktadır. Obezite kadınlarda erkeklerden daha sık
görülmekteyken son zamanlarda erkeklerde hızlı bir artış söz konusudur
(https://dosyaism.saglik.gov.tr, 2019).
Bel çevresi ya da bel/kalça oranı (BKO)’nın arttığı obezite tipine santral (visseral ya da
abdominal) obezite denilmektedir. Kalp damar sağlığı riskinde santral obezite önemli bir
faktör ve bel çevresi bunun için daha iyi bir kriterdir. Bu nedenle bel çevresi ölçümü büyük
önem kazanmaktadır. DSÖ’ne göre kadınlarda 88 cm ve üzeri, erkeklerde 102 cm ve
üzerindeki bel çevresi ölçümü santral obezite olarak adlandırılır. Türkiye Diyabet,
Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-I (TURDEP-I)’de
genel toplumda %34 (kadın %49, erkek %17), TURDEP-II’de %53 (kadın %64, erkek %35)
santral obezite oranlarında yükselme olmaktadır (Dülek, Tuzcular Vural ve Gönenç, 2018).
Literatür, obezite ve kilolu olma hali ile KVH’a bağlı morbidite ve mortalite arasında ilişki
olduğunu göstermektedir ve aynı zamanda hem erkekler hem de kadınlar için bağımsız bir
kardiyovasküler risk faktörü olma özelliği taşımaktadır (https://www.cabdirect.org, 2019;
Finucane, Stevens, Cowan, Danaei, Lin ve Paciorek, 2011; http://www.temd.org.tr, 2019).
Obezite ve KVH risk faktörleri (HT, glikoz intoleransı, Tip 2 DM ve dislipidemi gibi)
arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. BKİ’nin artması KKH, iskemik inme, Tip 2 DM

Page 54

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

riskini de artırmaktadır (https://www.tkd.org.tr, 2019; Finucane, Stevens, Cowan, Danaei, Lin
ve Paciorek, 2011). Obez kişilerde, olmayanlara göre atriyal fibrilasyon riski 1.5 kat, kalp
yetersizliği riski 2 kat arttığı belirtilmektedir. BKİ’deki her 1kg/m²’lik artış, %5 oranda
erkeklerde, %7 oranda kadınlarda kalp yetersizliğini arttırdığı ifade edilmektedir. Bu
nedenlerden dolayı bireylerde sağlıklı yaşam davranışları kazandırarak obezitenin konrol
altına alınmasını sağlamak morbidite ve mortalite riskleri açısından büyük önem taşımaktadır
(Dülek, Tuzcular Vural ve Gönen, 2018).
Alkol Kullanımı
Alkol kullanımı, bulaşıcı olmayan bir hastalığın önlenebilir ve değiştirilebilir bir nedenidir ve
doza bağlı olarak değişen kardiyovasküler sistem üzerinde karmaşık etkileri bulunmaktadır
(Ed, James ve Rudd, 2019). Araştırmaların genelinde içilen alkol miktarının hafif-orta
düzeyde olduğu zaman kardiyovasküler açıdan yararları olduğu, fazla tüketiminde ise
olumsuz etkilerinin olduğu yönündedir (Yenigün, 2002).
Global Hastalık Yükü Alkol Grubu (GBD) Çalışması, alkolün hem ölüm hem de sakatlık için
yedinci öncü risk faktörü olduğunu belirtilmektedir. 2016 yılında alkol kullanımı dünya
genelinde 2.8 milyon ölüme yol açmıştır. Alkol 15-49 yaş arasındaki bireyler arasında erken
ölüm ve sakatlık için önde gelen risk faktörüdür ve erkeklerde atfedilen tüm DALY'lerin
yaklaşık %9'u ve kadınlar için %2'den fazlasına denk gelmektedir (Ed, James ve Rudd, 2019).
DSÖ Global Status Report (GSR)'ye göre, tahmini 2.3 milyar kişi mevcut alkol içicisidir,
ancak tüketim bölgelere göre değişmektedir. 15-19 yaşındakilerin dörtte birinden fazlası
(%27), Avrupa'daki bu yaş grubunda (%44) ve Amerika ve Batı Pasifik'te (%38) en yüksek
oranda içme oranına sahip olan mevcut içicilerdir (https://www.who.int, 2019).
Aşırı alkol tüketiminin sağlık ve mortalite üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu kesin
olarak kanıtlanmış olsa da, epidemiyolojik çalışmalar, KKH olaylarında, iskemik SVH’da ve
kardiyovasküler olaylarda azalmada dâhil olmak üzere düşük tüketim seviyelerinin bazı
potansiyel faydalarını önermektedir (Ed, James ve Rudd, 2019). Yapılan gözlemsel ve
metabolik çalışmalarda günde 1-2 kadeh tüketmenin kardiyovasküler açıdan yararı olduğu
belirtilmektedir. Çoğu epidemiyolojik çalışmalarda bira ve diğer içkilerin tüketilmesinin şarap
gibi KAH’a bağlı mortalitenin azaltması açısından bir yararı olmadığı öne sürülmektedir
(Onat, Can, Yüksel, Ademoğlu, Erginel Ünaltuna, Kaya ve Altay, 2017; Yenigün,2002). Bazı
prospektif araştırmalar günde bir kadeh içki içmenin kan basıncını azalttığını düşündüren U
veya J şeklinde ilişki olduğunu saptamıştır (Onat, Can, Yüksel, Ademoğlu, Erginel Ünaltuna,
Kaya ve Altay, 2017). Kırmızı şarabın içerdiği polifenol bileşimlere sahip olması nedeniyle
trombosit agregasyonunu azaltıcı etkisi olmakta ve bu etkinin aspirine benzediği
bildirilmektedir. Her ne kadar invitro ve invivo çalışmalar yapılmış olsa da şarabın, diğer
alkollü içecekler ve biraya göre daha çok yararının olduğu bildirilmesine rağmen net olarak ek
yararları belirtilmemiştir. Yapılan ortak çalışmalar sonucunda elde edilen ortak sonuç,
etanolün kardiyoprotektif değişiklere neden olduğu yönündedir (Yenigün, 2002).
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Alkol tüketiminin sağlık sonuçlarıyla ilgili verileri yorumlamada zorluklar
bulunmaktadır. Standart bir alkollü içki içeriğindeki alkol miktarı konusunda dünya çapında
bir fikir birliği yoktur, içeriğindeki etanol miktarını bilmek oldukça güçtür (Ed, James ve
Rudd, 2019; Yenigün, 2002). Genellikle 350 mililitre (ml) olan bir kadeh bira ortalama 13.2
gram (g), 150 ml olan bir kadeh şarap 10.8 g, 50 ml olan bir kadeh 80 derecelik distile içki
15.1 g etanol içermektedir. Alkol miktarı belirtilirken genellikle kadeh ifadesi kullanılmakta
ve bir kadeh içkide 10-15 g etanol olduğu kabul edilmektedir (Yenigün, 2002). 'Düşük', 'orta'
ve 'tehlikeli' alkol tüketiminin tanımları da değişmiştir. Ancak araştırmacıların çoğu şu geniş
tanımlamayı kullanmaktadır (Ed, James ve Rudd, 2019):
- Düşük riskli içme: Erkekler için iki veya daha az içecek/gün ve bir içecek/gün,
kadınlar için daha az,
- Riskli içme: Erkekler için günde üç ila dört içki, kadınlar için iki ila üç içki/gün,
- Yüksek riskli içme: Erkekler için günde beş veya daha fazla, kadınlar için dört veya
daha fazla içecek/gün şeklinde tanımlanmaktadır.
DSÖ, alkolle ilişkili ölüm ve sakatlıkları önlemek ve azaltmak için SAFER alkol kontrol
girişimini başlatmıştır. DSÖ liderliğindeki girişim ve eylem paketi, 2025 yılına kadar alkolün
zararlı kullanımının %10 azaltılması hedefini desteklemeyi amaçlamaktadır. SAFER, sağlığı
ve kalkınmayı teşvik etmek için uygulamaya öncelik verilen beş yüksek etkili stratejik eylem
sunmaktadır (https://www.who.int, 2019).
Stres
Stres, iyileşmeyi geciktiren, sağlığı olumsuz olarak etkileyen herhangi bir faktör şeklinde
tanımlanmaktadır (Davey, Sharma, Davey ve Shukla, 2019). Stres, insanların tehlikeli bir
uyarı olarak algıladıkları durumlar karşısında yetersiz bir şekilde verdikleri fizyolojik ve
psikolojik tepkilere denilmektedir (Koç, Özkul, Özdemir Ürkmez, Özkul Özel ve Çelik
Çevik, 2017).
Psikososyal stresin KVH için ortaya çıkan bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Bununla
birlikte, psikososyal strese bağlı KVH nedenlerinin olası mekanizmaları belirsizliğini
korumaktadır. Bir hipotez psikososyal stres ile sağlıksız davranış ve kardiyovasküler risk
faktörleri arasında bağlantı kurar ve bu da KVH'ın gelişmesine neden olmaktadır. Psikososyal
stresin, obezite, fiziksel hareketsizlik, sigara içme, DM, dislipidemi ve HT gibi bazı
faktörlerle ilişkisi olduğu bildirilmektedir (Chou, Tsai, Li ve Hu, 2016).
Menopoz
Kadınlarda menopoza bağlı gelişen hormonların etkisiyle metabolik ve vasküler yapıda
değişikler meydana gelmekte ve KVH açısından riskin artmasına sebep olmaktadır (Yıldırır,
2010). Menopozun KKH riskini etkileyebileceği biyolojik mekanizmaların östrojen
seviyelerindeki azalmaları içerdiği varsayılmaktadır. Menopoz döneminde geleneksel
kardiyovasküler risk faktörlerinde artışlar da rol oynamaktadır. Ancak, menopozal özellikler
ile KKH arasındaki ilişkinin bu gibi faktörlerle ne kadar açıklanabileceği hala belirsizliğini
korumaktadır (Da, Van der Schouw ve Onland Moret, 2019). Östrojen düzeyleri düştüğü
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zaman menopozdan sonra KVH riski büyük oranda artmaktadır (Mahajan, Patni ve Gupta,
2019). Son zamanlarda yapılan bir meta-analiz, erken menopoz geçirmiş kadınların (45
yaşından önce), sonraki menopoz olanlara göre %50 daha yüksek KKH riski altında olduğunu
göstermektedir (Da, Van der Schouw ve Onland Moret, 2019).
Postmenopozal dönemde hormon replasman tedavisi (HRT) kullanmak bu dönem bağlı
gelişebilecek semptomların ortaya çıkmasını engellemede etkili bir yöntemdir (Yıldırır,
2010). HRT’nin yararlı olması ya da zarar vermesi, uygulanan doza, şekle ve kullanıldığı
zamana bağlı olarak değişmektedir. HRT'deki östrojen miktarı, aterosklerozda kesin olarak
zararlı bir etkiye kıyasla erken aterogenezde etkili bir koruyucu olabilmektedir. Erken
aterogenezde, östrojen, plazma lipitlerini iyileştirerek, endotel hücre bütünlüğünü koruyarak
ve nitrik oksit üretimini teşvik ederek yararlı etkilere sahip olmaktadır. Tersine, yerleşik
aterosklerozda östrojen, matriksmetaloproteinaz (MMP) ekspresyonunu artırabilir, bu da
fibröz kapağın dengesizliğine ve ateromatöz plak rüptürüne yol açabilmektedir. Bu, östrojen
replasman tedavisinin kardiyoprotektif etkisinin menopoz sonrası kadınlarda zamana bağlı
olarak görüldüğü anlamına gelmektedir (Mahajan, Patni ve Gupta, 2019).
Yirmi yıllık takip edilen bir çalışmada, HRT’nin koroner olayların riskini %40 azaltırken,
inmede %35 arttırdığı görülmektedir. Menopoza geçilen dönemde HRT’nin başlanması
endotel üzerinde olumlu olarak etki etmekte ve ateroskleroz oluşumunu yavaşlatmaktadır.
HRT kullanımı 50-59 yaşlarındaki postmenopozda olan kadınlarda da menopozun erken
dönemindeki gibi etki edeceği düşünülmektedir. Randomize çalışmaların sonuçları belli
oluncaya kadar postmenopozal dönemdeki kadınlara HRT’nin KVH’dan korumaya yönelik
başlanılmaması gerektiğini, bunların yerine kesin olarak kanıtlanan yöntemlerin olduğunun
unutulmaması gerekir (Yıldırır, 2010).
Menopozda erken yaş ve cerrahi menopozun her ikisi de, yüksek klinik KKH riski ile
ilişkilidir. Aşırı risk kısmen, geleneksel kardiyovasküler risk faktörleriyle açıklanmaktadır. Bu
nedenle, bu risk faktörleri bu kadınların izlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Da, Van
der Schouw ve Onland Moret, 2019).
YENĠ RĠSK FAKTÖRLERĠ
CRP
Pnömokokal C-polisakariti bağlama ve çökeltme kabiliyeti ile adlandırılan CRP, klasik akut
faz proteinidir. Sağlıklı bireylerde düşük konsantrasyonlarda dolaşımda olmasına rağmen,
enfeksiyonlara, doku yaralanmasına ve enflamasyona cevaben seviyeleri çarpıcı şekilde
artmaktadır (Boncler, Wu ve Watala, 2019).
Lipid artışına neden olan enflamasyonun göstergelerinden olan CRP yükselmesi, endotel yapı
üzerinde bozulmalara sebep olmakta ve kompleman sisteminin aktive olmasını sağlamaktadır
(Yılmaz ve Öngen, 2009; Kadı, Ceyhan, Karayakalı, Koç, Çelik ve Önalan, 2011).
İnflamasyon, plakların oluşmasında ve rüptüründe önemli rol oynamaktadır (Ridker ve Libby,
2008).
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Son yıllarda, CRP'nin algılanması, gelecekteki KVH’da dâhil olmak üzere, yalnızca bir
inflamasyon belirteci olmaktan, aterotrombotik riskin değerli ve çok önemli ve bağımsız bir
öngörüsüne dönüşmüştür. Çok sayıda çalışma, yüksek CRP seviyelerinin, belirgin açık KVH
belirtileri olmayan hastalarda olduğu gibi, dengesiz anjina, MI, iskemik inme veya PAH olan
hastalarda da kardiyovasküler komplikasyonların insidansı ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu
bildirilmektedir. Ek olarak, artmış kan serumu CRP konsantrasyonları, perkütan koroner
girişim sonrası hastalarda ani ölüm ve restenoz risk faktörü olarak kabul edilmektedir
(Boncler, Wu ve Watala, 2019).
Enflamasyon, metabolik sendrom, insülin direnci ve DM gelişiminde rol oynamakta ve bu da
CRP’nin önemini arttırmaktadır. Framingham risk değerlendirmesinde CRP seviyeleri ile
KVH arasında belirgin bir ilişki saptanmıştır. Riski olmayan grubun CRP seviyelerinin, riskli
olanların yarısının altında olduğu bildirilmektedir (Yılmaz ve Öngen, 2009).
Yapılan bir meta-analizde, bireysel KKH riskinin sınıflandırılmasında, CRP’nin KVH risk
değerlendirilmesine katkısının orta düzeyde olduğu gösterilmektedir (Shah, Casas, Cooper,
Tzoulaki ve Sofat, 2009). Bu bilgilerle benzer olarak, ACCF/AHA orta risk grubunda olan
hastaların KVH risk değerlendirmesi yapılırken CRP’nin kullanılmasını düşük sınıf ve kanıt
düzeyi ile olabileceğini bildirmektedir (Sınıf II b, Kanıt Düzeyi B) (Greenland, Alpert, Beller
ve Benjamin, 2010).
Yüksek hs-CRP seviyeleri ile KVH riskinin arttığına yönelik yapılan birçok çalışma
bulunmaktadır. Ridker ve ark. kadınlar ve erkekler üzerinde yaptığı bir araştırmada bu ilişkiyi
doğrulayan kanıtların olduğu, total kolesterol ve HDL düzeyleriyle saptanan riske ek katkı
sağladığı görülmektedir. Ridker ve ark. 27.939 kadınla yaptığı bir çalışmada hs-CRP’nin
kolesterolden daha güçlü KVH risk belirleyicisi olduğunu bildirmektedir (Yılmaz ve Öngen,
2009).
Fibrinojen
Akut faz reaktanı olan fibrinojen, kanda yükselmesi durumunda kanın viskositesini arttırır ve
platelet agregasyonunu tetikler. Fibrinojen seviyesini, sigara, yaşlılık ve DM arttırırken,
fiziksel aktivite azaltmaktadır (Maron, Ridker, Grundy ve Pearson, 2008). Fibrinojen,
tromboz ve enflamasyonun bir belirteci olarak KVH ile ilişkilidir. Yüksek fibrinojen
seviyesinin intima media kalınlığı ve subklinik ateroskleroz ile anlamlı bir şekilde ilişkili
olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, yapılan çalışmalarda fibrinojenin bağımsız olarak gelecekteki
iskemik inme riskini ve HT’yi öngördüğünü ortaya koymaktadır. Genel popülasyonda
fibrinojen güçlü ve bağımsız bir kardiyovasküler risk faktörü olarak kanıtlanmaktadır. Veriler,
bazal plazma fibrinojen seviyesinin, genel bireylerde ve diyabetik olmayanlarda
kardiyovasküler olayları öngörebileceğini de öne sürmektedir (Yang, Du, Zhang, Li ve Li,
2017).
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Homosistein
Homosistein seviyesinin normal aralığı 5-15 milimol/litre (mmol/L) dir,16 mmol/L ve üzeri
hiperhomosisteinemi olarak değerlendirilmektedir. Kronik hastalıklar, vitamin ve beslenme
yetersizlikleri, metabolik yıkımlar, yaş ve cinsiyet homosistein seviyesini etkileyen
faktörlerdir. Plazmadaki hiperhomosisteinemi, arteriyal veya venöz dolaşımda fazla biriken
tromboz, inme, miyokard infarktüsü (MI) ve kronik böbrek yetmezliği oluşumunda önemli
risk faktörüdür. Homosistein seviyesindeki her 5 mmol/L’lik artış erkeklerde 1.35, kadınlarda
ise 1.42 kat KVH riskini arttırdığı bildirilmektedir (Açık, Göz, Aydın, Padak, Dikme ve Göç,
2019; Sucu, Karadere ve Toprak, 2001).
Ağır hiperhomosisteinemi seyrek olmakla beraber, hafif hiperhomosisteineminin genel
popülasyonun yaklaşık %5-7, aterosklerotik damar hastalarında ise %13-47 olduğu tahmin
edilmektedir. Hiperhomosisteineminin vasküler olay risk artışıyla ilişkili olan kesin bir sınır
değeri yoktur. Gerçekte bu ilişki HT ve kolesterol yüksekliğinde olduğu gibi doğrusaldır
(Saeedi ve Frohlich, 2016).
Lipoprotein
Plazminojen benzeri glikoproteine bağlanmış bir LDL partikülü olan artmış serum lipoprotein
(a) (Lp (a) düzeyi, aterosklerotik KVH için, özellikle de düşük yoğunluklu lipoprotein
kolesterolü yüksek olanlarda (LDL-C) bağımsız bir risk faktörüdür (Saeedi ve Frohlich,
2016). Yapılan bir meta-analizde Lp (a) seviyesi ile KKH ve inme arasında orta derecede bir
ilişki bulunmuştur (Erqou, Kaptoge, Perry, Di Angelantonio, Thompson, White, Marcovina,
Collins, Thompson ve Danesh, 2009).
Lp (a)'nın damar sistemi üzerindeki etkileri tam olarak anlaşılmamaktadır. İnsan ve hayvan
çalışmaları Lp (a)'nın atardamar intimaya girebileceğini göstermektedir. Bu nedenle intima,
tromboz ve köpük hücre oluşumunun iltihaplanmasında rol oynayabilmektedir. Bütün bu
işlemler ateroskleroz gelişiminde rol oynamaktadır ((Saeedi ve Frohlich, 2016).
Lp (a) seviyelerinin azalmasına bağlı vasküler riskinde azaldığını gösteren net kanıtlar
bulunmamaktadır. Klinikte değerlendirmede standart ölçüsünün olmaması nedeniyle
kullanımı sıkıntılı olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı AHA, risk değerlendirilmesinde Lp (a)
ölçümünü asemptomatik hastalarda önermemektedir (Sınıf III, Kanıt Düzeyi C) (Greenland,
Alpert, Beller ve Benjamin, 2010).
Ortaya Çıkan Risk Faktörleri İşbirliği, Lp (a)'daki her 3.5 kat artışın, KVH riskinde %13'lük
bir artışa yol açtığını göstermiştir. Ayrıca bu ilişkinin sürekli olduğunu ve daha yüksek Lp (a)
seviyeleriyle orantılı olarak daha önemli hale geldiği vurgulanmaktadır. Kopenhag Kalp
Çalışması, 500 mg/L'nin üzerindeki Lp (a) seviyelerinin hastaların MI riskinde 2-3 kat artış
olduğunu, EPIC-Norfolk ve Brunel kohort çalışmalarının yanı sıra büyük bir Mendelian
randomize çalışması, yüksek Lp (a) seviyesine sahip hastaların KVH'de 2 kat artış olduğunu
göstermiştir (Saeedi ve Frohlich, 2016).
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KARDĠYOVASKÜLER RĠSK ÖNLEME
KVH’a bağlı risk faktörleri, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve alkol
gibi davranışların azaltılmasıyla büyük oranda engellenebilmektedir. Sağlığı tehdit eden
alışkanlıklar, yüksek kan basıncı, obezite, DM ve kan lipidlerinde yükseklik fizyoloji ve
metabolizma üzerinde değişimlere yol açmaktadır (https://www.tkd.org.tr, 2019).
KVH'a neden olan değiştirilemez ve değiştirilebilir, psikososyal ve diğer tüm risk
faktörlerinin bilinmesiyle bu faktörlerin değerlendirilmesi, risk düzeyinin belirlenmesi
öncelikli yapılması gereken bir aşama olmalıdır (Perk, Backer, Gohlke, Graham, Reiner,
Verschuren, Albus, Benlian, Boysen, Cifkova, Deaton, Ebrahim, Fisher, Germano, Hobbs,
Hoes, Karadeniz, Mezzani, Prescott, Ryden, Scherer, Syvänne, Wilma, Reimer, Vrints,
Wood, Zamorano ve Zannad, 2012).
Avrupa Birliği Kalp Sağlığı Konferansı’nda kardiyovasküler riskleri önlemek için yapılması
önerilenler (İnangil ve Şendir, 2014):
- Tütün ürünlerinden uzak durmak
- Yeterli fiziksel aktivite (günde en az 30 dk.)
- Sağlıklı beslenmek
- Obeziteden kaçınmak
- Diyastolik kan basıncını 140/90 mmHg’nın altına indirmek
- Toplam plazmadaki kolesterolün 5 mmol/L’nin (yaklaşık 200 mg/dL) altına
indirmektir.
Gelişmiş olan ülkelerin son 20 yıldaki KVH’a bağlı mortalitelerine bakıldığında, bireysel
önlemler ve primer korumaya yönelik müdahalelerle azaldığı görülmektedir. İngiltere’de
KKH’na bağlı mortaliteye 1981 yılından 2000 yılı arasına bakıldığında belirgin bir düşüş
görülmektedir. Bunun %42’si uygun tedavi yöntemlerine (%11’i ikincil koruma, %13 kalp
yetmezliği tedavisi, %8 akut Mİ’da başlangıç tedavisi, %3 HT tedavisi), geriye kalan kısmı
(%58) sağlıklı yaşam davranışlarına yönelik yapılan çalışmalara bağlanmaktadır
(https://www.tkd.org.tr, 2019).
KARDĠVASKÜLER HASTALIKLARDAN KORUNMADA HEMġĠRENĠN ROLÜ
DSÖ’ne göre KVH’ın neden olduğu ölümlerin dörtte üçünden fazlası yaşam değişiklikleriyle
önlenebilmektedir (İnangil ve Şendir, 2014). KVH’dan primer korunmaya yönelik, risk
faktörlerinin erken dönemde belirlenmesi için tarama programlarının sürdürülmesinde ve
erken tedaviye yönlendirilmesinde, hastalarla sürekli birlikte olan ve bakımından birinci
derecede sorumlu olan hemşirelere önemli roller düşmektedir (Karakoç Kumsar, Taşkın
Yılmaz, 2017).
Joanna Briggs Enstitüsü tarafından 2010 yılında 22 randomize kontrollü çalışmanın sonucuna
göre hazırlanan ‘Erişkinlerde Kalple İlgili Risk Faktörlerini Azaltmaya Yönelik Hemşire
Liderliğinde Girişimler’ raporunda hemşire liderliğinde sadece KVH riski olan hastaların
değil, sağlıklı bireylerinde risk faktörlerinin azaltıldığı (A düzeyi kanıt, JBI), sağlıklı
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beslenme ve fiziksel aktivite ile hastaların kan basıncı ve kolesterollerinin düştüğü ve uzun
dönemde etkili olduğu belirtilmektedir (A düzeyi kanıt, JBI) (İnangil ve Şendir, 2014).
Hemşirelerin temel rolleri arasında, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve
danışmanlık, hastalıkları önleme, sağlığı geliştirme, bakım bulunmaktadır. Bu rollerini
uygulama yerleri sadece hastaneler değil, okullar, cezaevleri, iş yerleri gibi insanların olduğu
her yerde görev yapmaktadır (Türkmen, Badır ve Ergün, 2012).
KVH’da hem primer koruma hem de sekonder korumanın her aşamasında hemşirelerin
önemli roller üstlendikleri ve olumlu gelişme sağladıkları literatürde yer almaktadır.
Hemşireler, hastaların hastalıkları ve tedavisiyle uyumunu arttırma, hasta ve yakınlarını
destekleme, diğer uzman ekipler ile arasındaki bağlantıyı sağlama, kontrol etme ve sorunların
tespitine yardımcı olma konusunda hastaları desteklemektedir. Yeterli sağlık öyküsü alarak ve
kardiyovasküler risk faktörleri üzerine odaklanarak dikkatli bir değerlendirme ile risk
altındaki bireyleri belirleyebilirler. Sağlık öyküsünde bireyin öz geçmişini, aile hikâyesini,
yaşam şeklini ve alışkanlıklarını sorgulamalıdır. Özellikle bireylerin KVH, SVH, PAH,
abdominal aort anevrizması, kronik böbrek hastalığı ve DM öyküsüne ve/veya mevcut
belirtilerine dikkat etmelidir. Kan basıncını ölçmeli, BKİ ve bel çevresini değerlendirmelidir.
Açlık kan şekeri, kolesterol düzeyleri gibi laboratuvar sonuçlarını incelemelidir. Öykü ve
fizik muayene tamamlandıktan sonra, hemşire bireylerin risk durumunu belirlemelidir. KVH
risk faktörlerinden korunma amacıyla risk durumuna göre yaşam biçimi değişiklikleri
açısından bireyleri motive etmelidir. Bu amaçla sigaranın bırakılması, sağlıklı beslenme ve
düzenli fiziksel aktivite ile ideal kilonun sağlanması, etkin stres yönetimi ve düzenli sağlık
kontrollerinin yapılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık uygulamalarını yürüterek ekip ile
sürekli işbirliği içinde olmalıdır (Karakoç Kumsar ve Taşkın Yılmaz, 2017).
SONUÇ
KVH sıklığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artmaktadır. Bu nedenle bireylerde KVH
risk faktörlerinin değerlendirilmesi, erken tanılanması, yerleşmiş yanlış yaşam biçimi
davranışlarının saptanması ve bireylerin tutumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi
KVH’ın önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Önlenebilir risk faktörlerinin kontrolü
açısından sağlıklı yaşam tarzı davranışlarının benimsenmesi gerekmektedir. Bu süreçte tüm
sağlık profesyonelleri, özellikle de hemşireler anahtar rol oynayabilirler.
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COVĠD-19 YA DA KORONAVĠRÜS KUġAĞI: KURGU MU, GERÇEKLĠK MĠ?
COVID-19 OR GENERATION C: FICTION OR REALITY?
Prof. Dr. Ġhsan ÇAPCIOĞLU
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
ORCID NO: 0000-0003-4796-5232
ÖZET
PEW Araştırma Merkezi, 1996 yılı ve sonrasında dünyaya gelenleri Z kuşağı olarak
adlandırmış ve onları dijitalleşme öncesi yaşamı neredeyse hiç deneyimlememiş bir kuşak
olarak “dijital yerliler” şeklinde tanımlamıştır (Parker ve Igielnik, 2020). Üretken kuşak
olarak da nitelenen Z kuşağının, önceki kuşaklar için en üretken yaşın ortalama 35 olarak
belirlenmesi karşısında, yaşamlarının en verimli dönemlerini 23 yaşlarında geçirdikleri
değerlendirilmiş, önceki kuşakların üretkenliklerine katkı sağlayan unsurlardan olan
meditasyon gibi manevi pratiklerin yerini Z kuşağında bilgisayar oyunlarının aldığı tespit
edilmiştir (Pineda, 2020). Bununla birlikte Covid-19 sürecinde yeni kuşaklara yönelik
araştırmaların çeşitlendiği görülmektedir. Sözgelimi, Amerikalı gençler arasında yapılan bir
araştırmada, 30 yaşına ulaşmış olanlar da dâhil, gençlerin yarısının ailelerinden ekonomik
destek aldığı, çalışanların % 63‟ünün ise salgın sonrasında işlerini kaybetme korkusuna
kapıldığı ve ailelerine bağımlılıklarının arttığı belirtilmektedir (Menton, 2020). Z kuşağı ile
ilgili araştırmalar yürüten Kuşak Hızbilimi Merkezi (Center for Generational Kinetics)
Başkanı Jason Dorsey, içinde bulunduğumuz dönemin, “Covid-19 Kuşağı” olarak
nitelendirilebilecek yeni bir kuşağı tanımlayabileceğini belirtmektedir. Z kuşağından sonra
gelecek olan bu kuşağın çok küçük yaşta ya da henüz doğmamış olmaları nedeniyle Covid-19
öncesi yaşamı deneyimlememiş olacağına dikkat çekmekte ve bu kuşağın “C (Coronavirüs)
Kuşağı” olarak tanımlanıp tanımlanmayacağını merak ettiklerini belirtmektedir. Diğer taraftan
ekonomik sıkıntılar gibi ciddi sorunlarla yaşamak durumunda kalan büyük buhran dönemi
kuşağının “Sessiz Kuşak” olarak adlandırılmış olmasından hareketle, koronavirüs gölgesinde
yeni bir sessiz kuşağın doğabileceğini iddia etmektedir (Yancey-Bragg, 2020). Bununla
birlikte, konunun farklı boyutlarıyla incelenmesi durumunda “Covid-19 ya da Koronavirüs
Kuşağı” tanımlamasının sakıncalı olacağını iddia eden araştırmacılar da bulunmaktadır. Söz
konusu kişiler, “Covid-19 Kuşağı” tanımlamasıyla ilgili metodolojik, pratik ve kavramsal
sorunların yanında, bu tanımlamanın kuşaklar arası çatışma ya da damgalama gibi riskler
oluşturabileceğini belirtmektedir. Bu çalışmada, küresel salgın döneminin etkileriyle büyüyen
bir kuşağın, önceki kuşaklardan farklı yeni bir kuşağın habercisi olup olmadığı çeşitli
boyutlarıyla ele alınacak ve konuyla ilgili veriler çerçevesinde “C (Coronavirüs) Kuşağı”nın
imkânı tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Küresel Salgın, Covid-19, Kuşaklar, Koronavirüs Kuşağı.
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ABSTRACT
PEW Research Center called those born in 1996 and after as Generation Z and defined them
as “digital natives” as a generation that had hardly experienced pre-digitization life (Parker
and Igielnik, 2020). Generation Z, which is also defined as the productive generation, was
considered to have spent the most productive period of their lives at the age of 23, given that
the most productive age for previous generations was determined to be 35 on average. It has
been determined that in the generation Z, computer games have taken the place of spiritual
practices such as meditation, one of the factors that contributed to the productivity of previous
generations (Pineda, 2020). However, in the Covid-19 process, it is seen that the researches
for generations have diversified. For example, in a study conducted among American youth, it
is stated that half of the young people, including those who have reached the age of 30,
receive economic support from their families, 63% of the employees fear losing their jobs
after the epidemic and their dependence on their families has increased (Menton, 2020). Jason
Dorsey, president of Center for Generational Kinetics, who conducts research on Generation
Z, states that the current era can define a new generation that can be described as the “Covid19 Generation”. He points out that this generation, which will come after the generation Z,
will not have experienced life before Covid-19 because they were very young or not yet born,
and states that they wonder whether this generation will be defined as the “Generation C
(Coronavirus)”. On the other hand, he claims that a new silent generation may arise in the
shadow of the coronavirus, based on the fact that the generation of the great depression
period, which had to experience serious problems such as economic troubles, was named the
“Silent Zone” (Yancey-Bragg, 2020). However, there are also researchers who claim that the
definition of "Covid-19 or the Coronavirus Generation" would be inconvenient if the subject
is examined in different dimensions. These people state that besides the methodological,
practical and conceptual problems related to the definition of “Covid-19 Generation”, this
definition may create risks such as intergenerational conflict or stigmatization. In this study,
whether a generation growing with the effects of the global epidemic period is the harbinger
of a new generation different from previous generations will be dealt with in various
dimensions and the possibility of the “Generation C” will be discussed within the framework
of the relevant data.
Keywords: Global Pandemic, Covid-19, Generations, Generation C.
GĠRĠġ
Kuşaklar kuramı, beraber doğup büyüyen ve aynı yaş grubuna mensup bireylerin benzer
davranış özellikleri sergilediğini belirtmektedir. Söz konusu davranış özelliklerinin her yeni
kuşakla birlikte değiştiği öne sürülmektedir. Bu kurama göre, toplumların maruz kaldığı
önemli tarihsel olaylar ve toplumsal değişimler, toplum bireylerinin değer yargılarını,
alışkanlıklarını, tutum ve davranışlarını, bireysel ve toplumsal eğilimlerini
etkileyebilmektedir. Bu nedenle belirli bir zamanda doğan ve aynı yaş grubunda yer alan
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kişilerde, birbirine benzer tipik eğilimlere ve bilişsel davranışlara rastlanabilmektedir.
Kuşaklara özgü etkilerin zamanla devam edebileceği de varsayılmaktadır (Moss, 2010‟den
akt. Arslan ve Staub, 2015: 5).

ARAġTIRMA VE BULGULAR
Kuşaklar sınıflamasına göre ilk kuşak, 1883-1900 yıllarını kapsayan kayıp kuşaktır. Bu kuşak,
ergenlik ya da ilk gençlik yıllarını Birinci Dünya Savaşı yıllarında geçirmek zorunda kalan
kişilerden oluşmaktadır. Sanayi devrimi sonrası yükselen ekonomilerde yerini almaya
hazırlanan bu kuşak vatansever, çalışkan, sermaye biriktirmeye yatkın ve buluşlar yapan bir
kuşak olarak tarihe geçecektir. Kayıp kuşak sonrası ve sessiz kuşak öncesi 1901-1924 arası
doğumlu olanların dâhil olduğu kuşak, en büyük kuşak olarak tanımlanmaktadır. Bu kuşak, II.
Dünya Savaşı kuşağı olarak da adlandırılmakta ve kayıp kuşak ile birlikte genellikle
Amerikan kuşakları arasında sayılmaktadır. İki dünya savaşı arasında doğan (1925-1945) bu
kuşağa, savaş ortamında ortalıkta görünmemeleri gereken bir dönemin çocukları oldukları
için sessiz kuşak denilmektedir (Fidan, 2017). Bu kuşağa mensup kişiler, savaş yıllarının
beraberinde getirdiği yoksulluk, yoksunluk ve acıları iliklerine kadar hissetmiş; yaşadıkları
travmanın izlerini uzun yıllar üzerinde taşımak zorunda kalmıştır. Zorluklar karşısında
dirençli ve deneyimli olan bu kuşak, tutumluluk, paylaşım, vatanseverlik, sadakat ve bağlılık
gibi pek çok olumlu özelliğe sahiptir. Ayrıca bu kuşağın, elbise dikmekten otomobil tamirine
kadar pek çok işi kendi başına yapan yetenekli bireylerden oluştuğu kabul edilmektedir.
Grafik 1: Kayıp Kuşaktan Bebek Patlamasına (1883-1964)

Kaynak: (Fidan, 2017).
Bebek patlaması kuşağı (1946-1964), İkinci Dünya Savaşı sonrasına denk gelen yıllarda
yaşanan doğum oranlarındaki hızlı artıştan dolayı bu adı almıştır. 2021 yılı itibariyle 57 ile 75
yaşları arasında olan bu kuşak, özellikle çocukluk ve gençlik yıllarında ekonomik refah ve
kalkınmanın yanı sıra, çeşitli mal ve hizmetlerin yoksunluğunu derinden hissettiği için orta

Page 71

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde tüketim ve eğlenceye eğilimli bir kuşak olarak
değerlendirilmektedir (Leach vd., 2013: 104-122).
Bebek patlaması kuşağının çocukları olarak dünyaya gelen X kuşağı (1965-1979), 2021
yılında 41-56 yaş aralığına mensup bireyleri ifade etmektedir. Bu kuşağa mensup kişiler,
kurallara uyumlu, sabırlı, otoriteye saygılı ve toplumcudur. Ancak teknolojiye ve hızlı
değişime uyumda sorun yaşarlar. Bebek patlaması kuşağının refah içinde yaşamasının faturası
ile yüz yüze gelen bu kuşak, refah artışının maliyetleri ve bunları devletlerin karşılayamaması,
ayrıca 70‟li yıllarda yaşanan petrol krizinin sebep olduğu sıkıntılarla büyümek zorunda
kalmıştır. Kayıp kuşak olarak da adlandırılan bu kuşağın temel özelliği, gelecek korkusu ve
kaygısı yaşadıkları için çok çalışma, para kazanma ve kariyer yapma odaklı bir bakış açısına
sahip olmalarıdır (Deverson ve Hamblett, 1965; Edmunds ve Turner, 2002).
Grafik 2: X Kuşağından Alfa Kuşağına (1965-2010 Sonrası)

Kaynak: (Fidan, 2017).
X kuşağının çocukları olan Y kuşağı (1980-1994), korumacı X kuşağının kanatları altında
anne-babalarına göre daha iyi bir eğitim ve daha rahat yaşam koşullarında büyüme imkânı
bulmuştur. Teknoloji ve bilgisayar, bu kuşağa mensup bireylerin yaşamlarının ayrılmaz bir
parçası haline gelmiştir. Diğer taraftan bu kuşak, teknolojiye bağımlı, değişime açık, sabırsız
ve sadakatsiz, kolay tatmin olmayan, kendilerine güvenleri yüksek, emir almayı sevmeyen
birden fazla işi aynı anda yapabilen hırslı bir yapıya sahiptir. Bu kuşak, genellikle, iş
yaşamında yeniliklere açık, kendilerini göstermeyi seven, takdir edilmeyi ve ön planda
tutulmaya meyilli, otoriteye tepkili, çabuk yükselmeye istekli, kendi kariyerlerini ve
ihtiyaçlarını organizasyonun üstünde tutan, kendilerine güvenleri son derece yüksek, sık iş
değiştirmeye hevesli kişilerden oluşmaktadır (Arslan ve Staub, 2015: 7).
Toplumsal konularda araştırmalar gerçekleştiren Amerikalı PEW Araştırma Merkezi, 1996
yılı ve sonrasında dünyaya gelen Amerikan kuşağını, yukarıdaki grafikteki milenyum
kuşağını da içine alacak şekilde, Z kuşağı olarak isimlendirmektedir. Bu kuşak, akıllı telefon
öncesi dönemi neredeyse hiç deneyimlememiş bir kuşak olarak “dijital yerli” kuşak olarak
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tanımlanmaktadır (Parker ve Igielnik, 2020). Üretken kuşak olarak da nitelenen Z kuşağının,
önceki kuşaklar için en üretken yaşın ortalama 35 olarak belirlenmesi karşısında, yaşamlarının
en verimli dönemlerini 23 yaşlarında geçirdikleri değerlendirilmiş, önceki kuşakların
üretkenliklerine katkı sağlayan unsurlardan olan meditasyon gibi manevi pratiklerin yerini Z
kuşağında bilgisayar oyunlarının aldığı tespit edilmiştir (Pineda, 2020). Bununla birlikte
Covid-19 sürecinde yeni kuşaklara yönelik araştırmaların çeşitlendiği görülmektedir.
Sözgelimi, Amerikalı gençler arasında yapılan bir araştırmada, 30 yaşına ulaşmış olanlar da
dâhil, gençlerin yarısının ailelerinden ekonomik destek aldığı, çalışanların % 63‟ünün ise
salgın sonrasında işlerini kaybetme korkusuna kapıldığı ve ailelerine bağımlılıklarının arttığı
belirtilmektedir (Menton, 2020).
Z kuşağı ile ilgili araştırmalar yürüten Kuşak Hızbilimi Merkezi (Center for Generational
Kinetics) Başkanı Jason Dorsey, içinde bulunduğumuz dönemin, “Covid-19 Kuşağı” olarak
nitelendirilebilecek yeni bir kuşağı tanımlayabileceğini belirtmektedir. Z kuşağından sonra
gelecek olan bu kuşağın çok küçük yaşta ya da henüz doğmamış olmaları nedeniyle Covid-19
öncesi yaşamı deneyimlememiş olacağına dikkat çekmekte ve bu kuşağın “C (Coronavirüs)
Kuşağı” olarak tanımlanıp tanımlanmayacağını merak ettiklerini belirtmektedir. Diğer taraftan
ekonomik sıkıntılar gibi ciddi sorunlarla yaşamak durumunda kalan büyük buhran dönemi
kuşağının “Sessiz Kuşak” olarak adlandırılmış olmasından hareketle, koronavirüs gölgesinde
yeni bir sessiz kuşağın doğabileceğini iddia etmektedir (Yancey-Bragg, 2020).
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu danışmanı Jennifer Requejo, ilk 1000 günün
insan gelişiminde büyük öneme sahip olduğunu belirtmekte, devletlerin salgın hastalık
meselelerine odaklanırken insan gelişiminin bu en önemli dönemini gözden kaçırmaması
gerektiğini vurgulamaktadır (Shoichet, 2021). Amerikan Çocuk Doktorları Akademisi
Başkanı, içinde bulunduğumuz sürecin halk sağlığı acil durumu olarak ortaya çıktığını, ancak
devam eden süreçte çocuklar ve ergenler için akıl sağlığı krizi olmaya başladığını
belirtmektedir (Shoichet, 2021). Psikoloji ve psikiyarti profesörü Jonathan Comer, salgın
döneminde deneyimlenen zorlukların daha fazla güvensizlik ve daha fazla huzursuzluk
biçiminde tespit edildiğine, tarihte çeşitli kuşakların ve toplulukların en zorlu süreçleri
atlatmalarına katkıda bulunan toplumsal birliğin bu dönemde gözlenmediğine dikkat
çekmektedir (Shoichet, 2021).
Çocukların hayal kırıklığı süreci için basit çerçeveleri bulunduğunu söyleyen psikiyatri
profesörü Abdul-Adil, özellikle daha genç yaştaki çocukların hissettiklerini nasıl
tanımlayacaklarını ve nasıl işleyeceklerini bilmediklerini, salgın kısıtlamalarının da genellikle
muğlak bir özelliğe sahip olması nedeniyle çocukların algılamalarında zorluklar yaşadıklarını
belirtmektedir (Villano, 2021). Bu tespitleri haklı çıkaran bir örnek olarak, henüz 3 yaşında
olan Nolan Adams‟ın ailesinin iş sebebiyle daha uzun süreler bakımevinde kalmasıyla
başlayan hikâyesi sonucunda yaşamakta olduğu yılgınlığın neredeyse hiç dindirilemeyen öfke
nöbetleri yaşamasına kadar sonuçlar doğurduğu gözlenmiştir (Villano, 2021). Bu türden
vakalardaki artışlar karşısında Amerikalı Çocuk Hekimleri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri
Birliği, Kongre ve ABD Başkanı Biden yönetimine, Covid-19 etkilerine karşı çocukların
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zihinsel, duygusal ve davranışsal sağlığının öncelikler arasında kabul edilmesi çağrısında
bulunmuştur (Beers, 2021).
Covid-19 krizinin sonraki kuşaklardaki büyüme ve gelişim üzerine etkilerini biyokültürel
perspektiften inceleyen Bogin ve Varea (2020), krizin doğasının biyokültürel olduğunu ve
kapsamlı sosyo-ekonomik-politik-duygusal stres etmenleri oluşturduğunu iddia etmiştir.
Grafik 3: Sosyo-Ekonomik-Politik-Duygusal Stres Etmenleri

Anne-Çocuk Sağlığı
Gebelik Ortamı
Hipertansiyon
İnsülin Direnci
İltihap
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Cenin Sağlığı

YetiĢkin Sağlığı

Stres Hormonları
Ceninin Yetersiz Beslenmesi
Doğum Ağırlığı Düşüklüğü
Erken Oluşma

Bebek Sağlığı

Çocuk Sağlığı

Emzirme (Koruyucu)

Hızlı Kilo Kazanımı

Kaynak: (Kuzawa 2012‟den akt. Bogin ve Varea 2020).
Bogin ve Varea (2020) yukarıda değinilen yaşam seyrinde stres etmenlerinin Covid-19
kapsamında biyokültürel etkiler doğuracağını, yaşanılan belirsizliklerin korku doğuracağını,
kronik korkunun toksik stres oluşturacağını, fetüsten yaşlılığa kadar Covid-19 krizi
sonuçlarının gözlenebileceğini ve ilk etapta küresel çapta gebelik duygusal stresinde artış ile
doğum ağırlığında düşüş gerçekleşeceğini iddia etmektedir.
Benzer bir araştırmada Dr. Michelle Aguilar, pandemi sebebiyle toksik stres oluşturan
çocukluk deneyimleri oluştuğunu gözlemlediğini, bu tarz çocukluk deneyimlerinin zihin
sağlığına zarar verici ve genel sağlık sorunlarına yol açabilecek etkiler doğurduğunu ve örnek
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olarak öğrenme yeteneksizliği, depresyon, obezite ve kalp sorunları gibi büyük sorunları
beraberinde getirebileceğini belirtmektedir (Rafanelli, 2021).
2020 yılı sonu itibariyle yetersiz beslenme veya aşırı zayıflık yaşayan 5 yaşın altındaki
çocukların dünya genelinde sayısının 54 milyona ulaştığı, aylık çocuk ölümleri sayısının ise
%14 artarak 10.000‟i geçtiği, çocuk ve anne beslenme seviyelerinde %40‟lık bir azalış
gözlendiği tespit edilmiştir (UNICEF, 2021). Diğer önemli hususlardan biri ise, çocukların
salgın hastalıklar karşısında yaşadıkları sorunlarla baş etmelerinde yardımcı olmaları
beklenen doktorların salgın sürecinin olumsuz koşullarında psikolojik sağlamlıklarını koruyup
koruyamadıklarının araştırılmasıdır. Polonya Çocuk Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen
bir araştırmada, öğrencilerin %59‟unun endişe, %51‟inin bıkkınlık, %46‟sının tükenmişlik,
%42‟sinin öfke, %34‟ünün yalnızlık, %34‟ünün mahzunluk gibi kötü ruh hallerinin
kronikleştiği tespit edilmiştir (Dlugosz, 2020).
Konunun farklı boyutlarda incelenmesi durumunda Covid-19 ya da Koronavirüs Kuşağı gibi
tanımlamaların sakıncalı olacağını iddia eden psikoloji uzmanlarının da bulunduğu
görülmektedir. Covid-19 kuşağı tanımlamasıyla ilgili metodolojik, pratik, kavramsal
sorunların bulunması, bu tanımlamanın bilimsel olmadığı, kuşaklar arası çatışma veya
yaftalama gibi tehditler oluşturabileceği gibi iddialar da incelenmeli ve sakıncalı yaklaşımlar
geliştirilmemesine özen gösterilmelidir (Rudolph ve Zacher, 2021).

SONUÇ
Sonuç olarak koronavirüs salgınının tüm insanlığı olduğu gibi bebekler, çocuklar ve
gençlerden oluşan yeni kuşağı da etkilediği bilinen bir gerçektir. Yeni normal olarak
adlandırılan dönemde yeni kuşaktaki bireyler için; endişelerini azaltıcı, belirsizliği en aza
indirici, diğer kuşaklarla derin diyalog kurucu, duygu, seçenek ve niyet olarak ümidin
seçildiği, psikolojik sağlamlığı artırmayı hedefleyen yeni iletişim modellerinin geliştirilmesi
ile yeni durumlar karşısında iyi uygulama örneklerinin, başarılı deneyimlerin paylaşılması ve
yetişkinlere erişimlerinin hızlandırılması gibi stratejiler önerilmektedir (Ahmed, Buheji ve
Almutawwa, 2020). Yeni kuşağın psiko-sosyal sağlığının korunması ve geliştirmesi için her
şeyden önce kuşaklar arası etkileşimin artırılması gerekir. Ailede, akran gruplarında, okulda
ve çeşitli sosyalleşme ortamlarında kuşaklararası aktif öğrenme yaklaşımlarının tasarlanması
yoluyla okullar, aileler ve topluluklar arasında işbirliklerinin oluşturulması ertelenemez bir
zorunluluktur. Bu çerçevede toplumsal yaşam ilişkileri eksenli etkili sosyalleşme pratiklerine
dayalı, etkileşimselliği yüksek ve sürdürülebilir bir iletişim modelinin geliştirilmesine ihtiyaç
vardır (Lyu, Xu, Cheng ve Li, 2021). Zira, yeni kuşağın mümkün olan en az ölçüde salgın
sürecinin yıkıcı sonuçlarından etkilenmesinin sağlanmasında ve sorunlarla başa çıkma
becerisinin kazandırılmasında, önceki kuşakların deneyimlerinden faydalanılarak kuşaklar
arası iletişimin ve bağların sıkılaştırılmasına uygun stratejilerin geliştirilmesi toplumsal bir
sorumluluktur.
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ÖZET
Organizasyonun başarı ve başarısızlığını kendi başarısı veya başarısızlığı olarak algılama ve
bireyin örgütüne olan aidiyetlik duygusu örgütsel özdeşleşme ve iş görenlerin kendilerini
işyerinde güvende hissetmesi, sorunları çözmede destek ve işbirliğine sahip olma inancı ve
kurumu ile bütünleşmesi ise örgütsel güven olarak ifade edilmektedir. Araştırmada, bu iki
örgütsel algının (örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven) çalışanların önem verdiği değerlerin
işinde ne kadarının karşılandığını ifade eden ve işine karşı verdiği duygusal bir tepki olarak
tanımlanan iş tatmini üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma, tekstil sektöründe 149
çalışanda yapılmış olup, veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin
analizinde SPSS istatistik programı kullanılmış, değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler
yapılmış, korelâsyon ve regresyon bulguları ile önermeler arasındaki yön, ilişki ve etki düzeyi
belirlenmiştir. Korelasyon analizi bulgularına göre; örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme ile
iş tatmini arasında anlamlı ve pozitif ilişkilerin olduğu görülmüştür. Regresyon analizi
sonuçları ise bireylerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven algılarının iş tatmininin
yükselmesinde etkili olduğunu açığa çıkarmıştır. Bu bulgulara göre organizasyonlarda
örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme duygularının yükselmesi bireyin iş tatminini
arttırdığından, kurumların çalışanları ile bütünleştiği ve güven duygusunun yerleştiği
ortamları yaratması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Güven, İş Tatmini, Tekstil Sektörü.
ABSTRACT
Perceiving the success and failure of the organization as their own success or failure and the
sense of belonging to the individual's organization is organizational identification. The belief
of having support and cooperation in solving problems and integrating with the institution,
which makes employees feel safe, is expressed as organizational trust. In the study, the effect
of these two organizational perceptions (organizational identification and organizational trust)
were examined on job satisfaction, which expresses how much of the values that employees
attach importance to, is met in their job and is defined as an emotional response. The research
was conducted on 149 employees in the textile sector, and the survey technique was used as a
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data collection tool. In the analysis of the data, the SPSS statistical program was used,
descriptive statistics of the variables were made, and the direction, relationship and effect
level between the correlation and regression findings and the propositions were determined.
According to the correlation analysis findings; it has been observed that there are significant
and positive relationships between organizational trust, organizational identification and job
satisfaction. Regression analysis results revealed that organizational identification and
organizational trust perceptions of individuals are effective in increasing job satisfaction.
According to these findings, since the increase in organizational trust and organizational
identification feelings in organizations increase the job satisfaction of the individual, it has
been concluded that institutions should create environments where they integrate with their
employees and where the feeling of trust is established.
Keywords: Organizational Identification, Organizational Trust, Job Satisfaction, Textile
Sector.
GĠRĠġ
Yönetim dünyasında bireysel amaçlar ile örgütsel amaçlar arasındaki etkileşim her zaman için
bir inceleme konusu olmuştur. Gün geçtikçe örgütlerin çevresi sürekli bir değişim gösterirken
ve daha karmaşık bir duruma dönüşürken, çalışanların da iş hayatından beklentileri
çeşitlenmekte ve artmaktadır. Bireylerin artan beklentileri organizasyonlar tarafından
karşılanmadığında işten ayrılmaya kadar varan bazı olumsuzluklar yaşanmaktadır.
Günümüzde organizasyon yöneticilerinin en önemli görevi çalışan ve kurum amaçlarını
uyumlu bir hale getirerek çalışanların örgütsel özdeşleşmesini sağlamaktır (Akbaş ve Çetin,
2015: 82). İş yaşamı, kişilerin zihinsel ve bedensel güçlerini kullandıkları sosyal bir ortamdır.
Bu ortamda kişilerin işlerini benimsemeleri ve beklenen verimliliği sağlamaları için uygun bir
ortamın oluşması gerekir. Çalışanların verimlilik ve etkililiğinin sağlanmasında örgütsel
özdeşleşmenin önemli eksinin olduğu düşünülmektedir. Ayrıca işletmenin başarısında önemli
bir etkisi olan örgütsel özdeşleşmenin, çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığını da etkilemede
önemli olduğu ifade edilebilir (Ceyhan vd., 2020: 129). Organizasyonların rekabet
üstünlüklerini elde tutabilmeleri, çalışanlarının kendilerine güven duyması ve özgür irade
kullanımı gibi niteliklere sahip olmalarına bağlıdır. Güven, bireylerin tüm ilişkilerinde temeli
oluşturan, psikolojik olarak kendilerini emniyette hissettikleri bir duygudur. Bir
organizasyonda çalışan bireyin ilk işi yöneticilere ve örgütüne ne düzeyde güvenebileceği
konusudur. Bireyler güven duyulmayan organizasyonlarda çalışmak istemezler (Bakan, 2011:
168). Çalışanların örgütsel güveni, kendisini çalıştığı işletme ile bütünleştiren bir olgudur.
Güvenin oluştuğu kurumlarda bireyin moral ve motivasyonu olumlu yönde gelişir (Karcıoğlu
ve Naktiyok, 2015: 20). Çalışanların iş ile ilgili genel tutum ve davranışı olan iş tatmini
(Bakan ve Büyükbeşe, 2004: 6), bireyin iş yaşamı sonucunda ortaya çıkan olumlu düşünce
halidir. Yani çalışanın iş değerlerini yakalaması ile işini takdir etmesi ve olumlu düşünceler
taşımasıdır (Karadal vd., 2018: 306).
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Bu araştırmada çalışanların, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven algılarının iş tatminleri
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bireysel amaçlar ile örgütsel amaçlar
arasındaki uyumun gelişmesine katkı sağlamak amacı ile tekstil sektöründe çalışan bireylerin
örgütsel özdeşleşme, örgütsel güven ve iş tatmini düzeylerinin belirlenmesi düşüncesiyle bu
çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmada örgütsel özdeşleşme, örgütsel güven ve
iş tatmini kavramları açıklanmaya çalışılmış, aralarındaki ilişkiler belirlenerek elde edilen
bulgular değerlendirilmiştir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Örgütsel ÖzdeĢleĢme
Organizasyonlar, misyonlarına bağlı kalan ve birimlerinin hedeflerine ulaşmada sorumlu
davranan çalışanları bünyelerinde bulundurmak isterler. İşletmelerin yönetim anlayışı
yalnızca kendini adamış çalışanları bünyelerinde tutmanın yanı sıra kuruluşun misyonuyla
özdeşleşen çalışanları yetiştirmektir. Organizasyonu ile özdeşleşen bireyler; organizasyonun
çalışmak için iyi bir yer olduğunu düşünen, yeni bir işveren aramayan, kuruma olumlu etki
gösteren ve ihtiyaçları için daha iyi bir alternatif işveren olmadığına inanan çalışanlardır.
Örgütleri ile özdeşleşmiş bireyler örgütün değerlerini ve hedeflerini benimseyerek, bunu
kendi değerleri olarak görürler (Miller vd., 2000: 626). Organizasyonların amaçlarına
ulaşmasında ve faaliyetlerini sürdürmesinde çalışanların tutum ve davranışlarındaki olumlu
yanlarını geliştirmesi ve olumsuz yanlarını düzleterek çalışanların örgütleriyle
özdeşleşmelerini sağlaması önemlidir. Rekabet ortamının ön planda olduğu günümüzde
örgütler başarılı olabilmek için örgütle özdeşleşmiş, işinden memnun olan çalışanları
bünyesinde bulundurmalıdır. Çalışanların bireysel değerlerinin örgütsel değerler ile örtüşmesi
örgüte karşı aidiyet duygusunun oluşmasını sağlar. Organizasyonlarda bu ortamın
oluşturulması gerekir (Sökmen ve Bıyık, 2016: 223).
Özdeşleşme, özellikle sembolik terimlerle ifade edildiği şekliyle, kişiler ve gruplar arasındaki
bağlantıların şekillendirilmesini, sürdürülmesini ve değiştirilmesini ifade eder (Scott vd.,
1998: 304). Özdeşleşme, örgütün hedef ve değerlerinin birey tarafından içselleştirilmesi,
duygu ve düşünceleri ile bütünleştirilmesidir. Birey kendisini ifade ederken örgüt üyeliğine
sürekli vurgu yapar ve bundan gurur duyar (Asforth ve Mael, 1989: 23). Örgütün özelliklerini
benimsemeye dayalı oluşan örgütsel özdeşleşme çalışan ile örgüt arasında psikolojik bir bağ
oluşturur. Özdeşleşen bir bireyin, kurumuna sürekli fayda sağlamak için çalıştığı ve onun bir
mensubu olduğu duygusunu taşıdığı kabul edilir (Reade, 2001: 1269).
Bireyin örgütüne ait olma duygusu olan örgütsel özdeşleşme, benlik ve örgütsel bağlantı
arasındaki birlik düşüncesidir. Bireyin örgütü ile özdeşleşme seviyesi örgütünün lehine
davranma düzeyini etkilemektedir. Yüksek düzeydeki örgütsel özdeşleşme hem birey hem de
kurumun faydasınadır. Organizasyon için yüksek özdeşleşme, daha az devamsızlık, iyi bir
performans, iş tatmini, artan motivasyon ve iyileştirilmiş sağlığa katkı sağlar (Guglielmi vd.,
2014: 1842).
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Örgütsel özdeşleşme, çalışanların örgütsel hedefleri anlamaya yönelik destekleyici
davranışlarını olumlu yönde etkiler. Sosyal değişim teorisine göre, kişiler ve kuruluşlar
yalnızca fiziksel nesneleri değil, aynı zamanda güven, destek, benlik saygısı gibi psikolojik
nesneleri de paylaşırlar. Bireyler organizasyonlarından ekonomik ve duygusal kaynaklar
aldıklarında, organizasyona geri ödeme yapma yükümlülüğü altına gireceklerdir. Bu da
bireyleri kuruluşla özdeşleştirmeye katkı sağlayacaktır. Karşılıklı fayda sağlayan bir
değişimde çalışanlar, kuruluşlarına fayda sağlayan tutum ve davranışlarla kurumuna geri
ödeme yapacak ve bu da örgütsel kimliklerini artıracaktır (Ming vd., 2014: 755). Üyeler,
kendi organizasyonlarına atfettikleri özellikleri öz kavramlarına dahil ettiklerinde,
organizasyonlarına karşı aidiyet duygusu taşırlar. Bireyin benliği, iş organizasyonları gibi
sosyal gruplardaki üyeliklerden etkilenir ve bu sayede bir üye organizasyonla özdeşleşebilir.
Örgütsel özdeşleşmeyi örgütün tanımları ile benlik arasındaki bilişsel bir bağlantı olarak
tanımlamak, bağlılığa yönelik yaklaşımlarla tutarlıdır. Örgütsel özdeşleşme, üyeler örgütün
tanımlayıcı özelliklerini kendileri için tanımlayıcı özellikler olarak benimsediklerinde ortaya
çıkan bir psikolojik bağlanma biçimidir. Bir üyenin kurumsal kimliğinin gücü, üyenin benlik
kavramının içeriğinin örgütsel üyeliğine ne derece bağlı olduğunu yansıtır. Üyeler kendilerini
kalıcı özelliklere sahip bir sosyal gruba adadıklarında örgütsel özdeşleşmeleri yükselmektedir
(Dutton vd., 1994: 242). Örgütsel özdeşleşmenin birbirine benzeyen birçok tanımının olduğu
görülmektedir. Tüm bunların özeti olarak en çok kabul gören tanımı şu şekilde yapılabilir:
Bireylerin örgüt ile kendisi arasında fark gözetmeden aidiyet ve bütünlük sağlayan, kendisini
bir bütünün parçası olarak gören, örgüte somut ve soyut olarak yardımcı olan ve kendisini
organizasyonun bir parçası olarak görme algısı olarak tanımlanabilir (Battal, 2020: 569).
Çalışanın örgütüne aidiyet duygusu olarak ifade edilen örgütsel özdeşleşmeyi arttırmak için
işletmelerin çalışanların psikolojik gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi,
günlük çalışmaya katılımı sağlayacak örgüt kültürünün yerleştirilmesi, örgütteki kararlarda iş
görenlerin düşüncelerinin alınması ve güven ortamının sağlanması gibi uygulamaların örgütte
oluşması önemlidir (Bayram, 2019: 331).
Örgütsel Güven
Güven dürüstlük ilkesi temelleri üzerine kurulan bir duygudur. Bir başka bireyin
avantajlarından yararlanmayan, fırsatçılık ve istismarcılık tipi davranışlardan uzak durmayı
esas alan, iyi niyetli çabaları kapsayan, dürüstlük ilkesini benimseyen bir yapıdır (Cummings
ve Bromiley, 1996: 303). Organizasyonlarda doğruluk ve dürüstlük ilkeleri üzerine kurulan
güven duygusu bir anda oluşmaz, uzun ve özverili çalışmalar sonucunda yavaş yavaş
oluşmaya başlar. Çalışanlarda örgütüne karşı güven duygusu geliştiğinde birey tarafından
işletmenin hedefleri, vizyonu, inançları ve değerleri benimsenmeye başlanır (Demircan ve
Ceylan, 2003: 139). İşletmelerde oluşacak güven duygusu bireyler arasındaki ilişkilerin
temelini oluşturacağından dayanışma ve birlik içerisinde hareket etmeyi sağlar. Herhangi bir
organizasyonda yeni göreve başlayan bir kişinin ilk aklına gelecek ve bilgi edinmek istediği
konu yöneticilerin ve çalıştığı kurumun güvenilir olup olmadığıdır. Çünkü bir kurumda
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çalışacak kişilerin mutlu ve huzurlu olarak çalışmalarında güven duygusu önemli bir
faktördür (Bakan, 2011: 168).
Günümüz iş dünyasında işletmeler arasındaki rekabet gücü ile başa çıkabilmede örgüt içi
güvenin geliştirilmesi gerekir (Huff ve Kelley, 2003: 81). Organizasyonlarda üzerinde en
fazla durulan ve tartışılan konulardan birisi de bireylerin çalıştıkları örgütlerine karşı duymuş
oldukları güvendir. Kişiler ve örgütleri arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde
sürdürülebilirliği güven duygusunun oluşup oluşmamasına bağlıdır. İşletmelerin amaçlarına
ulaşabilmesinde, başarısının devamlılığının sağlanmasında, rekabet edebilmesinde ve
yenilikleri gerçekleştirebilmesinde kişilerin örgütüne olana güvenin etkisi büyüktür
(Karcıoğlu ve Naktiyok, 2015: 20). Kişilerde çalıştıkları kuruma karşı güven duygusunu
gelişmesi için örgütün dürüst ve tutarlı davrandığına inançlarının tam olması gerekir.
Çalışanların güven duygusunun geliştiği işletmeler amaçlarına daha kolay ulaşacaklardır.
Organizasyonlarda dürüst ve tutarlı davranışların sergilenmesi güven duygusunun
yerleşmesine yardımcı olur (Aksoy ve Özkan, 2016: 33).
Bireyler arasında ve organizasyonlarda güven duygusunun oluşması beklentiler, davranışlar,
sosyal ilişkiler, tutum ve davranışlar sonucunda oluşur. Sosyal ilişiklerin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesinde temel etmen olan güven duygusunu taşıyan kişiler olumsuzluklar karşısında
kendilerinde mücadele etme gücü bulurlar (Asunakutlu, 2002: 2). İşletmelerde sosyal
sermayenin temel unsuru olarak görülen güven, kişileri bir arada tutarak sağlıklı ilişkilerin
gelişmesine zemin oluşturur (İşcan ve Sayın, 2010: 195). Kurumlarda yatay ve dikey
konumda gelişen güven duygusunda farklılıklar oluşabilir (Rindfleisch, 2000: 81). Böyle
durumlarda yöneticiler, çalışan bireyler ile iletişime geçerek güvenlerini olumsuz şekilde
etkileyen faktörleri belirleyip, bunları ortadan kaldıracak uygulamaları faaliyete geçirmelidir
(Taşlıyan vd., 2016: 2558).
Kurumlar çalışanlara yönelik bazı yardım sever faaliyetler yerine onların endişelerini ortadan
kaldıracak güven duygusunun gelişmesine yönelik eylemlerde bulunmalıdır (Pirson ve
Malhotra, 2011: 1100). Çalışanlar tarafından güven duyulan organizasyonlar hedeflerini
gerçekleştirmede başarılıdır. Güven, insan ve kuruluşlar arasında tutarlılıkta önemli bir rol
oynar ve özel bir konuma sahiptir. Güven, kuruluşun uzun vadeli faaliyetlere odaklanmasını
sağlar ve etkili bir organizasyon değişikliği için gerekli bir unsur olur. Organizasyon
yöneticileri çalışanların güvenini artırırlarsa, onların yönetime aktif şekilde katılımını
sağlarlar (Fard ve Karimi, 2015: 225). Yöneticilerin çalışanlar ile sürekli iletişim ve işbirliği
içerisinde bulunması örgüte olan bağlılıklarını, çalışma arzularını, motivasyonlarını ve güven
duygularını arttırır (Hubbell ve Assad, 2005: 47). Yukarıda ifade edilen tüm olumlu
faktörlerin yanı sıra güvende risk unsuru göz ardı edilmemeli, hem güvenen hem de güvenilen
kişiler bunu dikkate almalıdır (Mayer vd., 1995: 711). Bu bağlamda araştırmacılar tarafından
güven, risk ve kontrol olguları arasındaki ilişikler günümüzde incelenmekte ve
tartışılmaktadır (Schoorman vd., 2007: 352). Çünkü işletmelerde güven duygusunun sağlıklı
bir şekilde ölçülmesi işletmenin gelişmesine ve doğru bir şekilde yönetilmesine katkı
sağlamaktadır (Seppanen vd., 2007: 261).
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ĠĢ Tatmini
Organizasyonlarda çalışan kişilerin yapmış olduğu işi ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade
eden iş tatmini, yönetim ve organizasyon alanının önemli bir konusu olarak kabul
edilmektedir (Saravani ve Abbasi, 2013: 474). Yani çalışanın işi konusundaki duygu ve
düşüncesinin bir değerlendirmesidir. Bireyin işinden memnuniyeti işine yönelik olumlu ve
olumsuz tutumlarına bağlıdır. Çevresel faktörlerin etkisinde de kalan iş tatmini çok boyutlu
bir kavramdır. Çalışanlar günlerinin önemli bir kısmını iş alanında geçirdiklerinden ve genel
yaşamları üzerinde etkili olduğundan hem kendileri hem de örgüt için işlerinden memnun
olmaları önemlidir. İnsanların mutlu ve huzurlu olmasında işlerinden memnun olmalarının
etkisi yüksektir (Adhikari ve Deb, 2013: 22).
İş tatmini çalışanın işini ve çalışma şartlarını değerlendirmesi (Antonakia ve Trivellasb, 2014:
356) veya en genel bir ifade ile bir çalışanın işine karşı genel tutumunu ifade etmektedir
(Bakan ve Büyükbeşe, 2004: 6). Çalışan bir birey işi konusunda tatmin olduğu hissini
taşıyorsa işini sevdiği ve işine değer verdiği düşünülür. İş tatmininin belirlenmesi kişilerin
işleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini kapsamaktadır (Chahal vd., 2013: 11). Bireylerin iş
tatmini; terfi, ücret, çalışma şartları ve işe katılım gibi faktörler tarafından etkilenmekte,
bunlardaki olumlu gelişmeler iş tatmini konusunda olumlu duyguların gelişmesini
sağlamaktadır. Bireylerin bu alanlarda memnuniyet duyması, yapılan işin özellikleri ile
bireyin işinden beklentilerinin uyumlu olmasının bir sonucudur (Yavuz ve Karadeniz, 2009:
508; Karadal vd., 2018: 306). İş tatminini etkileyen bu faktörlere ek olarak performans
değerlendirme kriterleri, yönetim ilişkileri, diğer çalışanlar, gelişim çalışmaları ve çalışma
süreleri gibi faktörler de eklenebilir (Chahal vd., 2013: 11). Yapılan işin daimi veya geçici
olması kişilerin iş tatminini etkilemekte, işin daimi olması iş tatminine olumlu etki
yapmaktadır (Hlatywayo vd., 2013: 552).
Çalışanların işlerinden memnun olması onların daha iyi hizmet vermesine katkı sağlamaktadır
(Chidambaram ve Rama, 2006: 64). Çalışanların iş tatmini düzeyi; bireylerin işindeki başarısı
ve performansı, örgütün lideri, çalışanların meslektaşları ve üst düzey yöneticileri ile olan
ilişkileri, örgüt kültürü ve demokratik ortamın durumu hakkında bilgi verebilecek önemli bir
göstergedir (Girma, 2016: 35). İş tatmini hizmet sektöründe çalışanlar için daha ön planda
olup, işinden memnun olarak çalışanların olduğu işletmelerde hizmet verilen kişilerin de
memnun olabileceği öngörülmektedir (George ve Zakkariya, 2015: 317). Organizasyonlarda
iş tatmini yüksek bireylerin olması işletmelere önemli düzeyde katkı sağladığından, rekabet
ortamının ön plana çıktığı günümüzde işletmeler bireylerin işlerinden memnun olmasını
sağlayacak faaliyetlerde ve arayışlar içerisinde bulunmalıdırlar (Devi ve Sunjea, 2013: 93).
Ayrıca birçok faktör tarafından etkilenen iş tatmini konusunun daha iyi anlaşılması için bilim
camiasının araştırmalarını yoğunlaştırması gerekmektedir (Jegan ve Gnanadhas, 2011: 1).
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Örgütsel ÖzdeĢleĢme, Örgütsel Güven ve ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢkiler
Yapılan literatür araştırmasında örgütsel özdeşleşme, örgütsel güven ve iş tatmini konularının
birlikte incelendiği araştırmalara rastlanılmamış, ancak bu değişkenlerin ikisi arasındaki
ilişkilerin incelendiği çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Bu konuda Çiçek ve Macit (2016:
39) tarafından konaklama tesislerinde çalışanların örgütsel güven ve iş tatmini arasındaki
ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılan araştırmada; örgütsel güven ile iş tatmini arasında
pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda,
çalışanların örgüte olan güven duygusunun artması iş tatminlerini arttırdığından işletmelerin
gelirlerini ve iş verimliliklerini arttırmaları için örgüte olan güveni arttırmalarının gerekliliği
vurgulanmıştır. Emek yoğun işletmelerin işinden tatmin olmayan bireylerden çok fazla
etkileneceği ifade edilmiştir. Fard ve Karimi tarafından yapılan bir araştırmada benzer şekilde
örgütsel güven ile iş tatmini arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Organizasyon
güveni, organizasyon performansının iyileştirilmesi bileşenlerinden birisi olarak görülmüş,
eğer yöneticiler bunu doğru algılarsa iş tatmini ve çalışan bağlılığının artacağı belirtilmiştir.
Ayrıca örgütün yaşaması ve hayatta kalmasının, bileşenler arasındaki güçlü ilişkiye bağlı
olduğu ifade edilmiştir (Fard ve Karimi, 2015: 225). Özel hastanelerde yapılan bir araştırmada
örgütsel güven ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuş, çalışanların
güven duygusu geliştiğinde bireyin örgütü ile daha kolay özdeşleşebileceği ve işletmenin
hedeflerine ulaşabilmesi için fedakârlıklar yapabileceği belirtilmiştir (Çankaya, 2020: 200).
İşletmelerde çalışan mavi ve beyaz yakalı çalışanlar ile yapılan bir araştırmada, örgütsel
özdeşleşmenin iş tatmini üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisinin olduğu bulunmuştur. Bu
bulgular sonucunda çalışanları ile güçlü örgütsel özdeşleşmeyi sağlayan organizasyonlarda,
çalışanların iş tatmini düzeylerinin yükseleceği, işte kalma eğilimi ve performans üzerindeki
olumlu etkilerinin olacağı ve bütün bunların sonucunda örgütsel başarının geleceği ifade
edilmiştir (Eren ve Titizoğlu, 2014: 297). Örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini üzerinde olumlu
etkisinin bulunduğu bir çalışmada da, bir organizasyonun üyesi olma, kurumun değerlerini ve
hedeflerini benimsemenin bireyin işi ile ilgili tutum ve davranışlarını iyileştirmesine, işine
odaklanmasına ve işini benimsemesine katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Kişinin kuruluşuyla
olan psikolojik bağının, işine olan bağlılığını ve memnuniyetini arttıracağı veya zayıflatacağı
ifade edilmiştir (Murray vd., 2013: 1029). Örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini arasındaki
ilişkiyi araştırmak üzere; mobilya sektöründe (Akbaş ve Çetin, 2015: 81), beyaz eşya üretim
sektöründe (Başar ve Uyum, 2015: 663), hastane çalışanlarında (Battal, 2020: 505; Bayram,
2019: 330), kamu çalışanlarında (Ceyhan vd., 2020: 129), dans gruplarında (Kwon vd., 2010:
51) ve bir bakanlığın merkez teşkilatında (Sökmen ve Bıyık, 2016: 226) yapılan çalışmalarda
örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini üzerinde pozitif yönde anlamlı ve önemli etkisinin olduğu
bulunmuştur. Araştırmacılar bu ilişkiyi dikkate alarak çalışanlar için uygun bir örgüt yapısının
oluşturulması yönünde çaba gösterilmesi gerekliliğini vurgulamıştır.
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YÖNTEM
AraĢtırmanın Amacı
Çalışanların örgütün değerlerini ve hedeflerini benimsemesi ve bunu kendi değerleri olarak
gören örgütsel özdeşleşme ile iş görenlerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan ve
kurumu ile bütünleşmesinde önemli bir unsur olan örgütsel güven organizasyonların
başarısında etkili olan faktörlerdir. Organizasyonlar için önemli olan bu faktörlerin
çalışanların işinden beklentilerinin ne kadarının karşılandığını ifade eden ve işine karşı
verdiği duygusal bir tepki olarak tanımlanan iş tatmini üzerinde etkisinin olması muhtemeldir.
Bu araştırmada; çalışanların kurumları ile düşüncelerini oluşturan örgütsel özdeşleşme ve
örgütsel güvenin işleri hakkında düşüncesinin bir göstergesi olan iş tatmini üzerindeki etkisi
belirlenerek konu hakkında bilimsel katkı sağlanması amaçlanmıştır.
AraĢtırmanın Modeli
Araştırma, tekstil sektöründe faaliyet gösteren çalışanların, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel
güven algıları ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olduğundan ilişkisel tarama
modeli seçilmiştir (Şekil 1). Araştırmada kullanılan değişkenler ile ilgili olarak oluşturulan
hipotezler aşağıda verilmiştir

Örgütsel ÖzdeĢleĢme

ĠĢ Tatmini

Örgütsel Güven

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
H1: Örgütsel özdeşleşme iş tatminini anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H2: Örgütsel güven iş tatminini anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
AraĢtırmanın Yöntemi
Çalışmada öncelikli olarak örgütsel özdeşleşme, örgütsel güven ve iş tatmini kavramları ve
bunlar arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket
tekniği kullanılmış, ankette katılımcılardan hiçbir özel bilgi istenmemiştir. Ankette yer alan
örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven değişkenlerinin önermelerine “1 Kesinlikle
Katılmıyorum”, “2 Katılmıyorum”, “3 Kararsızım”, ”4 Katılıyorum” ve “5 Kesinlikle
Katılıyorum”, iş tatmini önermelerine ise “1 Hiç Memnun Değilim”, “2 Memnun Değilim”,
“3 Kararsızım”, ”4 Memnunum” ve “5 Çok Memnunum” ifadelerinden oluşan 5 aşamalı
Likert ölçeğine göre cevaplar istenmiş ve değerlendirmeler bu veriler doğrultusunda
yapılmıştır.
Araştırmada örgütsel özdeşleşmeyi ölçmek üzere Mael ve Ashforth (1992: 122) tarafından
geliştirilen, “Birisi kurumumu eleştirdiğinde kişisel bir hakaret gibi hissederim”,
“Başkalarının bu kurum hakkında ne düşündüğü konusuyla çok ilgilenirim” ve “Bu kurumun
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başarıları benim başarılarımdır” şeklindeki önermeleri kapsayan 6 soruluk ölçek
kullanılmıştır. Mael ve Ashforth tarafından oluşturulan ölçek Bergami ve Bagozzi (2000: 559)
ve Riketta (2005: 364) tarafından da kullanılmış ve güvenilir bulunmuştur. Riketta’nın
ifadesine göre bu ölçeğin örgütsel özdeşleşmeyi ölçmede en sık kullanılan ölçek olduğu
belirtilmiştir. Örgütsel güveni ölçmek için Cummings ve Bromiley (1996: 328) tarafından
geliştirilen, “Kurum yönetimi, departmanımız için müzakere edilmiş yükümlülüklerini yerine
getiriyor”, “Kurum yönetiminin bizimle görüşmelerde dürüst olduğuna inanıyorum”, “Kurum
yönetiminin verdiği sözleri tuttuğuna inanıyorum” ve “Kurum yönetimin görüşmelerde adil
katılımı sağladığına inanıyorum” şeklindeki önermeleri içeren ve 12 sorudan oluşan ölçek
kullanılmıştır. Cummings ve Bromiley (1996: 328) tarafından oluşturulan örgütsel güven
ölçeği Güçel, Tokmak ve Turgut, (2012: 105), Arslan ve Esatoğlu, (2017: 325) ve Ayden ve
Özkan (2014: 157) tarafından yapılan araştırmalarda da kullanılmış ve ölçeğin güvenilir
olduğu bulunmuştur. İş tatminini ölçmek için Hirschfeld (2000: 258) tarafından geliştirilen
Minnesota iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte çalışanların işlerini esas alarak
cevaplandırmaları için “Toplumda saygın bir kişi olma şansını bana vermesi bakımından”,
“Bana garantili bir gelecek sağlaması yönünden” ve “Yaptığım iş karşılığında aldığım ücret
yönünden” şeklindeki önermelere yer verilmiştir. Toplam 20 sorudan oluşan ölçek, Yeh
(2013: 223) ve Hancer ve George (2003: 95) tarafından yapılan araştırmalarda da kullanılmış
ve güvenilir bulunmuştur.
Araştırmada elde edilen veriler SPSS statistics programı ile analiz edilmiştir. Anketlerin
güvenirlilikleri test edilmiş ve ölçeklerin Cronbach’s Alfa güvenirlilik katsayıları
bulunmuştur. Değişkenlere verilen cevapların ortalamaları ve standart sapmaları
hesaplanmıştır. Önermeler arasındaki ilişkinin düzeyini ve yönünü belirlenmek için
korelâsyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular arasındaki ilişkiler
incelendikten sonra konu önceki yapılan çalışmalar ile birlikte değerlendirilmiş, bilimsel
yorumlar yapılmış ve araştırmanın sonucu oluşturulmuştur.
BULGULAR
AraĢtırmanın Güvenirliliği
Ölçeklerin güvenirliliği Cronbach’s Alfa değeri tespit edilerek test edilmiştir. Ölçeklerin
güvenirlik analizi sonucu bulunan Cronbach’s Alfa değerleri sınır değer olarak kabul edilen
0.70’in üzerinde olduğundan değişkenlerin güvenilir olarak ölçümlendiği söylenebilir (Tablo
1).
Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri
Ölçekler
Örgütsel Özdeşleşme
Örgütsel Güven
İş Tatmini

Önerme Sayısı

6
12
20
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Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışma süresi ve işletmedeki
pozisyonları Tablo 2’de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, tekstil sektöründe çalışanların
çoğunluğunu kadınlar oluştursa da erkek kadın dağılımının birbirine yakın olduğu
söylenebilir. Çalışanların yaklaşık %91’inin 35 yaşın altında ve genç yaşta olduğu ve evli
birey sayısının bekar olanlardan kısmen daha fazla olduğu söylenebilir. Katılımcıların büyük
çoğunluğunun lise mezunu olduğu, ön lisans mezunlarının bunları takip ettiği görülmüştür.
Tekstil sektöründe çalışanların çoğunluğunun bu sektördeki çalışma süresinin 15 yıldan daha
az olduğu, ancak şu andaki iş yerinde çalışama süreleri incelendiğinde %92’sinin 5 yıldan
daha az süredir çalıştıkları görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğu çalışan (yönetici olmayan)
pozisyonundaki (%91.3) bireylerdir (Tablo 2).
Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Erkek
Kadın

Frekans

Yüzde

70
79

47.0
53.0

YaĢ
20-25
47
26-30
55
31-35
34
36-40
9
41-45
1
46-50
3
51 ve üzeri
0
Bu ĠĢte ÇalıĢıma Süreniz
1-5 yıl
70
6-10 yıl
52
11-15 yıl
23
16-20 yıl
3
21 yıl ve üstü
1
Pozisyon
Üst düzey yönetici
2
Orta düzey yönetici
4
Alt düzey yönetici
7
Çalışan
136

31.5
36.9
22.9
6.0
0.7
2.0
0.0
47.0
34.9
15.4
2.0
0.7

Medeni Durum
Bekâr
Evli
Diğer
Eğitim Düzeyi
Lise
Ön Lisans
Lisans
Diğer

Frekans

Yüzde

66
74
9

44.3
49.7
6.0

89
34
9
17

59.7
22.8
6.0
11.4

Bu Kurumdaki ÇalıĢıma Süreniz
1-5 yıl
138
92.6
6-10 yıl
5
3.4
11-15 yıl
4
2.7
16-20 yıl
1
0.7
21 yıl ve üstü
1
0.7

1.3
2.7
4.7
91.3

AraĢtırma DeğiĢkenlerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Katılımcıların örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven önermelerine vermiş oldukları cevaplar
incelendiğinde katılıyorum yönünde olumlu görüş bildirdikleri görülmektedir. İş tatmini
önermelerine ise memnunum ifadesine yakın düzeyde olumlu yönde görüş bildirdikleri ifade
edilebilir (Tablo 3).
Tablo 3. Araştırma Değişkenlerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
DeğiĢkenler
Örgütsel Özdeşleşme
Örgütsel Güven
İş Tatmini

Ortalama
4.268
3.790
3.916

Page 87

S.S
0.611
0.429
0.406

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

AraĢtırma DeğiĢkenlerine Ait Korelasyon ve Regresyon Değerleri
Araştırma değişkenleri arasında yapılan korelasyon analizleri sonucunda; örgütsel özdeşleşme
ve örgütsel güven ile iş tatmini arasında istatiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı pozitif
yönde ilişkiler gözlenmiştir (Tablo 4). Korelasyon verileri arasında bir kıyaslama yapılacak
olunursa örgütsel güven ile iş tatmini arasındaki korelasyonun daha yüksek düzeyde olduğu
söylenebilir. Elde edilen bu korelasyon değerlerine göre, çalışanların örgütsel özdeşleşme ve
örgütsel güven algılarının yüksek olması bireylerin iş tatmini duygularını olumlu yönde
etkilemekte, bu da bireylerin işlerine olan tutumlarının olumlu yönde gelişmesini
sağlamaktadır. Çiçek ve Macit (2016: 39) tarafından konaklama tesislerinde ve Fard ve
Karimi (2015: 225) tarafından üniversite çalışanları ile yapılan araştırmalarda benzer şekilde
örgütsel güven ile iş tatmini arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca
Eren ve Titizoğlu (2014: 297) tarafından mavi ve beyaz yakalılar ile ve Murray vd. (2013:
1029) tarafından İngiltere’de üç farklı sektör çalışanları ile yapılan araştırmalarda örgütsel
özdeşleşmenin iş tatmini üzerinde olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmacıların bu sonuçları elde edilen bulguları destekler niteliktedir.
Tablo 4. Araştırma Değişkenlerinin Korelasyon Değerleri
DeğiĢkenler
Örgütsel Özdeşleşme
Örgütsel Güven
** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.

İş Tatmini
0,373**
0,525**

Araştırmada yapılan regresyon analizi bulgularına göre, örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini
arasında (β=0,373) pozitif yönlü bir ilişki bulunmuş, örgütsel özdeşleşmenin iş tatminin
yükselmesini %13.9 oranında açıklama gücüne sahip olduğu ve etkileme düzeyinin istatiksel
olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Yine örgütsel güven ile iş tatmini arasındaki regresyon
analizi sonucuna göre ise (β=0,525) pozitif yönlü bir ilişki bulunmuş ve örgütsel güvenin iş
tatminini %27.6 oranında açıklama gücüne sahip olduğu ve etkileme düzeyinin istatiksel
olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Tablo 5). Bu sonuçlara göre, kurumlarda çalışan
bireylerin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven algılarının yüksek olmasının iş tatmini
duygularının artmasında etkili olduğu söylenebilir. Elde edilen bu bulgulara benzer sonuçlar;
Akbaş ve Çetin (2015: 81), Başar ve Uyum (2015: 663), Kwon vd. (2010: 51), Fard ve Karimi
(2015: 225) ve Çiçek ve Macit (2016: 39) tarafından yapılan çalışmalarda da bulunmuş olup,
bu çalışmaların sonuçları ile elde edilen araştırma sonuçları uyumlu bulunmuştur.
Tablo 5. Araştırma Değişkenlerinin Regresyon Analizi
DeğiĢkenler
Örgütsel Özdeşleşme
Örgütsel Güven

Beta
,373
ΔR2=,139
,525
ΔR2=,276
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SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Çalışanların örgütün özelliklerini benimsemesine dayalı gelişen örgütsel özdeşleşme, çalışan
ile örgüt arasında psikolojik bir bağ gelişimi ile oluşur. Kurumu ile özdeşleşen kişinin,
çalıştığı kurumun bir mensubu olduğu duygusunu kabullendiği düşünülür (Reade, 2001:
1269). Özdeşleşen bir birey, kendisini psikolojik olarak kurumu ile iç içe hisseder, onun
başarılarını ve başarısızlıklarını kendi başarı ve başarısızlığı olarak kabullenir (Mael ve
Ashforth, 2001: 198). Organizasyonlarda üzerinde en fazla durulan bir olgu da bireylerin
çalıştıkları kurumlara duymuş oldukları güvendir. Bireyler ve örgütleri arasındaki ilişkilerin
sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği, işletmelerin amaçlarına ulaşabilmesi, başarının
devamlılığı ve rekabet gücünde kişilerin örgütüne olan güvenin etkisi önemlidir (Karcıoğlu ve
Naktiyok, 2015: 20). Çalışanların işinden memnuniyeti işine yönelik olumlu ve olumsuz
tutumlarına bağlıdır. Bireyler günlerinin önemli bir kısmını iş alanında geçirdiklerinden ve
genel yaşamları üzerinde etkili olduğundan işlerinden memnun olmaları önemlidir. İnsanların
mutlu ve huzurlu olmasında işlerinden memnun olmalarının etkisi yüksektir (Adhikari ve
Deb, 2013: 22).
Bu araştırmada; çalışanların kurumları hakkında düşüncelerinin bir göstergesi olan örgütsel
özdeşleşme ve örgütsel güvenin, işleri hakkında düşüncesinin bir göstergesi olan iş tatmini
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma, tekstil sektöründe faaliyet gösteren çalışanlar ile
yapılmıştır. Araştırma bulguları sonucunda; örgütsel özdeşleşme ve örgütsel güven ile iş
tatmini arasında istatiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı pozitif yönde ilişkiler gözlenmiştir.
Araştırmada yapılan regresyon analizi bulgularına göre, iş tatmininin olumlu yönde
gelişmesinde örgütsel özdeşleşmenin %13.9 oranında ve örgütsel güvenin %27.6 oranında
etkili ve bu etkileme düzeylerinin istatiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Elde edilen
bu bulgular, Çiçek ve Macit (2016: 39), Fard ve Karimi (2015: 225), Murray vd. (2013:
1029), Kwon vd. (2010: 51), Fard ve Karimi (2015: 225) ve Çiçek ve Macit (2016: 39)
tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar tarafından destekler bulunmuştur.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, işletmelerde geliştirilecek örgütsel
özdeşleşme ve örgütsel güven duygularının bireylerin iş tatminini olumlu yönde etkilediği
sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda işletmelerde iş tatmini yüksek bireylerin bulunmasının
işletmelere her düzeyde olumlu yansımalarının olacağı göz önünde tutulduğunda, örgütsel
özdeşleşme ve örgütsel güven duygularının çalışanlara kazandırılması kurumların öncelikli
hedefleri arasında olmalıdır.
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ÖZET
Organizasyonlarda bir ürün ve hizmet üretmek/pazarlamak için bir arada bulunan bireylerin
sözlü, yazılı veya çeşitli iletişim kanallarını kullanarak birbiriyle oluşturdukları ilişki ve
bağlar örgütsel iletişim olarak ifade edilmektedir. Organizasyonlarda ahlaki olarak tanımlanan
davranışların yanı sıra kurum ve çalışanlara olumsuz yansımaları olan davranışların da olması
mümkündür. Olumsuz özellikler taşıyan bu davranışların kurum içinde veya kurum dışına
ifşa edilmesi whistleblowing olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada, kurumlar açısından
önem taşıyan örgütsel iletişim ve whistleblowing arasındaki ilişki incelenmiştir. Veri toplama
aracı olarak kullanılan anket, turizm sektöründe çalışan yönetici ve çalışanlarda tesadüfî
örneklem yöntemiyle seçilen 200 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik
program ile analiz edilerek, değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri yapılmış, korelâsyon ve
regresyon testleri ile önermeler arasındaki ilişkinin düzeyi, yönü ve etki düzeyi incelenmiştir.
Korelasyon analizi bulgularına göre; örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumsuz ifadeler ile
whistleblowing alt boyutlarından içsel ve dışsal ifşa arasında negatif yönlü, ancak örgütsel
iletişimin diğer alt boyutları ile içsel ve dışsal ifşa arasında pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur.
Ayrıca örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumsuz ifadeler ile whistleblowing alt boyutu olan
kayıtsızlık arasında pozitif yönlü ilişki olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçlarına
göre ise örgütsel iletişimin alt boyutlarının whistleblowing alt boyutlarını istatistiki açıdan
önemli düzeylerde açıklama gücüne sahip olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel İletişim, Whistleblowing, Turizm Sektörü.
ABSTRACT
Organizational communication refers to the relationships and ties created by individuals who
come together to produce / market a product and service in organizations, using verbal,
written or various communication channels. In addition to the morally defined behaviors in
organizations, it is possible to have behaviors that have negative reflections on the
organization and employees. Disclosure of these negative behaviors inside or outside the
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institution is defined as whistleblowing. In this study, the relationship between
Whistleblowing and organizational communication, which is important for institutions, was
examined. The questionnaire, which was used as a data collection tool, was applied to 200
people selected by random sampling among managers and employees working in the tourism
sector. The obtained data were analyzed with the SPSS statistical program, descriptive
statistics of the variables were made, and the level and direction of the relationship between
the correlation and regression tests and the propositions were examined. According to the
correlation analysis findings; negative relationships were found between negative expressions,
which are sub-dimensions of organizational communication, and internal and external
disclosure, which are sub-dimensions of whistleblowing, but positive relationships were
found between other sub-dimensions of organizational communication and internal and
external disclosure. In addition, it was observed that there was a positive relationship between
negative expressions, the sub-dimension of organizational communication, and indifference,
which is the whistleblowing sub-dimension. According to the results of the regression
analysis, it was found that the sub-dimensions of organizational communication have the
power to explain the whistleblowing sub-dimensions at statistically significant levels.
Keywords: Organizational Communication, Whistleblowing, Tourism Sector.
GĠRĠġ
Örgüt yönetiminin en uygun çalışma ortamını kurabilmesi için çalışanların duygu ve
düşüncelerini anlaması gerekir. Bu açıdan örgütsel iletişim büyük bir öneme sahiptir. Örgüt
yöneticilerinin büyük önem verdiği örgütsel iletişimin etkin bir şekilde kurulması için ekip
çalışması ve işbirliğine ihtiyaç vardır (Rajhans, 2009: 146). Herhangi bir mal ve hizmeti
üretmek için bir arada olan bireylerin oluşturdukları bağlar ve ilişkiler olarak tanımlanan
örgütsel iletişimin sağlanmasında yazılı, sözlü veya sözsüz mesajlar gibi farklı metot, araç ve
yöntemler kullanılarak bilgi, duygu ve düşünceler aktarılır (Uslu ve Balcı, 2012).
Organizasyonlarda ahlaki olarak sorun oluşturmayan ve oluşabilecek kötü bir şeyi önleme
amacını taşıyan davranışlar whistleblowing (ifşa etme) olarak ifade edilir. İfşa etme içe veya
dışa yönelik olarak yapılabilir (Davis, 1996: 5). Bireylerin çalıştıkları kurumlarda
suiistimalleri veya kanun dışı uygulamaları ifşa etme davranışı olan whistleblowing, modern
yönetim anlayışı kapsamında uzun dönemde örgüt ve kişilerin çıkarlarını korumayı sağlayan
pro-aktif bir eylem olarak tanımlanmaktadır. Örgütlerde olumsuz eylemleri ifşa etmek
geleneksel olarak alışılmış bir davranış olmadığından bu davranışı yapanlar olumsuz
kavramlar olan ispiyoncu veya muhbir gibi görülmektedir. Bu olumsuzluğa karşın örgüt
içindeki bazı usulsüz davranışlardan ve suiistimallerden yöneticinin önceden haberdar olması
erken müdahale açısından önemli olmaktadır. Çalışanların bu olumsuz davranışları örgüt
içindeki yöneticilere bildirmesi olumlu olarak değerlendirilirken, örgüt dışına iletmesi örgüt
için olumsuz sonuçların oluşmasına yol açabilmektedir. Bu durum örgüt içerisinde örgütsel
iletişim sisteminin önemini göstermektedir (Başol ve Karatuna, 2015: 153). Bu araştırmada,
bireylerin örgütsel iletişim algıları ile whistleblowing (ifşa etme) davranışları arasındaki
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ilişkiler turizm sektöründe çalışan bireylerin algılamaları çerçevesinde belirlenmeye
çalışılmıştır.
1)

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2)

Örgütsel ĠletiĢim

3)
İç ve dış paydaşları ile bütüncül bir özelliğe sahip olan organizasyonlarda
sürdürülebilir bir yapının oluşması için sağlıklı bir iletişimin kurulması gerekir. Teknolojik
değişimin her geçen gün arttığı günümüzde, organizasyonlar ve paydaşları arasında sosyal
medya öncelikli olmak üzere birçok iletişim sistemlerinden faydalanılmaktadır (Çantay ve
Yaşar, 2019: 1178). İş yaşamında, işlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için iletişim
zorunludur. Organizasyonlarda iş ortamındaki aktörlere yönelik dış iletişim ve çalışanlara
yönelik iç iletişim veya örgütsel iletişim olmak üzere iki tür iletişim vardır. Örgütsel iletişimi
çatışmasız hayal etmek mümkün değildir. Herhangi bir organizasyonda çatışmalar normaldir
çünkü insanlar farklı görüşlere sahipken, bazı kişiler diğerlerinin farklı fikirlerini kabul
etmeyebilir. İletişim olmadan iyi insan ilişkilerine sahip olmak mümkün değildir. İletişim;
bilginin göndericiden alıcıya aktarılması, alıcının mesajı anladığını göstermesi ve beklenen
tepkiyi vermesidir. Yani örgütsel iletişim, bireylerin sözlü veya sözlü olmayan mesajlar
yoluyla diğer bireylerin zihnindeki anlamı uyarma sürecidir (Spaho, 2013: 103).
4)
Yöneticiler tarafından iletişim süreçlerinin örgütsel başarıda önemli bir paya sahip
olduğu bilinmektedir. Organizasyonlarda açık iletişim kanallarının olması olumsuz
gelişmeleri engellerken, olumlu gelişmelerin daha üst düzeye yükselmesini sağlamaktadır
(Neves ve Eisenberger, 2012: 452). Örgütsel iletişim, bireylerin karşılaştığı güçlükleri
yenebilmesi ve örgütün hedeflerine ulaşabilmesi açısından önemlidir (Kılıç ve Saygılı, 2019:
112). Ölçülmesi ve davranışsal gözlemlenmesi zor görülen ve organizasyonlar açısından
önemli olan iletişim statik olmayan değişken bir süreçtir (Roberts ve O'reilly, 1974: 321).
Örgütsel iletişim, iş yaşamında yer alan herkesin hayatında önemli bir yere sahiptir. Bilginin
organizasyon zemininde geniş bir insan grubuna aktarılmasında örgütsel iletişim, canlılık ve
uyum için çok önemli bir faktör olup iyi bir iletişim kurumdaki kişiler arasındaki sorunların
çözülmesinde önemli bir güçtür (Haroon ve Malik, 2018: 140).
5)
Günümüzde örgütlerde bilgi paylaşımı yapılırken görsel ve işitsel iletişim araçlarının
çok yaygın olarak kullanılmasına rağmen yine de yöneticiler ile yüz yüze görüşme şekli en
etkili yöntemdir. Yöneticilerin planlı bir şekilde yapacağı bu iletişim şekli, kişiler arasında
yatay ve dikey ilişkilerin gelişmesine katkı sağlar (Halis, 2000: 222). Örgütsel iletişim,
çalışan bireylerin sosyal statülerine ve üstlendikleri rollere göre şekil kazanmaktadır. Örgütsel
iletişim, organizasyon içerisinde dikey, yatay ve çapraz şekillerde olabilmektedir (Karaca,
2016). İletişim sisteminin düşük düzeyde olduğu organizasyonlarda birçok sorun ortaya
çıkabilmektedir. Örgütlerde oluşan sorunların birçoğunun temelinde iletişimsizlik veya düşük
düzeydeki iletişim vardır. Globalleşmenin ön planda olduğu günümüzde iletişimin önemi her
geçen gün bir önceki güne göre daha da artmaktadır (Karcıoğlu vd.,, 2009: 60).
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Örgütsel iletişim çalışanlar ile çevresi arasındaki ilişkiyi düzenleyen, örgütün devamını
sağlayan süreçleri düzenleyen bir etkileşim aracıdır. Örgütün kimliğinin oluşumunda önemli
bir etkisi olup, yönetim fonksiyonlarının uygulanmasındaki etkinliği göz ardı edilemeyecek
kadar önemlidir. Etkin bir örgütsel iletişim, gelişen ve küreselleşen işletmelerde bireyler
arasındaki paylaşım duygusunu arttırarak olumsuz gelişmelerin ortadan kalkmasını sağlar
(Karcıoğlu vd., 2009: 65). İletişim, bir kişi tarafından bir ifadenin diğer bir kişiye aktarılması
olduğundan, birbirine bağlı en az iki kişi arasında oluşur. Bireylerin motivasyonunun artması
için yöneticilerin çalışanları cesaretlendirmesi ve yönlendirmesinde uygun şekilde yapılan bir
iç iletişim büyük öneme sahiptir (Sosrowidigdo, 2020: 591).
İşletmelerde farklı görüşlere sahip bireylerin olmasına bağlı olarak çatışmaların olması da
normaldir. Yaşanan deneyimler çatışmasız bir örgütsel iletişimin olmadığını göstermektedir.
İşletmelerde hiçbir çatışmanın olmaması veya çok fazla olması normal bir durum değildir.
Yöneticiler, zamanında ve doğru iletişim sistemlerini uygulamaya koyarlarsa çatışmalar en
aza indirilebilir veya tamamen önlenebilir. İşletmelerde iyi insan ilişkilerinin sağlanmasında
ve örgütlerin hedefine ulaşmasında örgütsel iletişimin etkisi büyüktür (Spaho, 2013: 103).
Organizasyondaki rolü nedeniyle iyi bir örgütsel iletişim, örgütün tüm alanlardaki başarısına
katkı sağlayabilir (Helpiastuti ve Giyanto, 2018: 1763).
Huseman vd. (1980: 180) örgütsel iletişimi; yöneticilerin çalışanlara yapacakları iş hakkında
verdiği bilgiler (yönlendirme), görevle ilgili olmayan gündelik sohbetler (olumlu ifadeler),
çalışmanın yapılma nedeni (gerekçe), yöneticilerin bireye yönelik olumsuz tutumları (olumsuz
ifadeler), iş içeriği hakkında verilen açıklamalar (bilgilendirme), görüş ve önerilerde
bulunmak (katılım) ve yöneticiler tarafından çalışanlara başarılı veya başarısız olduğu
konuların belirtilmesi (geri bildirim) olmak üzere yedi boyut altında incelemişlerdir.
6)

Whistleblowing (ĠfĢa Etme)

Whistleblowing, kamu veya özel sektör farkı gözetmeksizin birçok organizasyonda ortaya
çıkabilecek bir olgudur. Bu kavram genellikle bir işletmedeki etik ve meşru olarak uygun
kabul edilmeyen eylem ve davranışların, işletmeye zarar vermesini önlemek amacı ile sorunu
çözme gücüne ve yetkisine sahip kurumun içindeki veya dışındaki bireylere iletilmesidir.
Organizasyonlarda whistleblowinge konu olan etik dışı, meşruiyeti sorgulanan, yasalara ve
genel ahlaki kurallara aykırı olarak tanımlanabilecek nitelikteki davranışlara; insan hakları
ihlali, kaçak işçi çalıştırılması, vergi kaçırma, dayak, taciz gibi durumlar sayılabilir.
Whistleblowingde kişinin amacı organizasyon içi ve dışı kişiler ile organizasyonun zarar
görmemesidir. Belirli bir enformasyona sahip olan whistleblowing olayını açığa çıkaran kişi
organizasyonda daha önce çalışmış veya hala çalışan birisi olabilir. Gönüllülük esaslı olan
whistleblowinge negatif anlam yüklenerek ispiyonculuk olarak da görülebilmektedir (Aktan,
2015: 21). Whistleblowingin içe veya dışa yönelik olarak yapılmasında bir ikilem olup;
organizasyonel yanlışın dışarıdaki bir alıcıya ifşa edilmesi sadakatsizlik olarak görülürken,
dahili bir alıcıya ifşa edilmesi sadakat olarak görülmektedir (Andrade, 2015: 321).
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Whistleblowing çalışanlar, kuruluşlar ve genel olarak toplum üzerindeki etkisi nedeniyle
tartışmalı olsa da genel olarak topluma sağladığı faydaları nedeniyle yükselişte olan sosyal
açıdan önemli bir olgudur. Whistleblowing; nasıl, neden, kim tarafından, ne oldu ve kime
sorularını kapsamaktadır. Bununla birlikte, bilgi uçurmanın yöneticiler, onların kuruluşları ve
bazı durumlarda toplum için olumsuz sonuçları olabilir. Bu nedenle, yöneticiler bilgi
uçurmanın farklı özelliklerini anlamalı, herhangi bir yanlış davranışı en aza indirmek bir
kuruluşun öncelikli odak noktası olmalıdır (Culiberg ve Mihelic, 2017: 787-799).
Bir çalışan tarafından kurumun herhangi bir yasa dışı veya gayri meşru eyleminin açıklanması
istenmeyen kamu incelemesi veya yasal işlem ile sonuçlanabilir. Bir kişi ifşa etmeye karar
verdiğinde birkaç alternatifi dikkate almalıdır. Önce yanlış yapmanın ciddiyetini ve ifşa
etmeden böyle bir faaliyeti durdurmanın mümkün olup olmadığını tartmalı, suçu kime
bildirmesi gerektiğini belirlemelidir. Ayrıca ifşa etmeyle ilgili finansal ve duygusal
maliyetlere katlanıp katlanamayacağını düşünmelidir. Whistleblowing eyleminde
organizasyonun tepkisi eylemi durdurmaya yönelik veya yanlış yapmaya devam etme
yönünde olabilir. Kuruluş ifşa edeni tamamen görmezden gelmeyi seçebilir veya ihbarcıyı
susturmak için adımlar atabilir. Örgüt ayrıca, kişiye mesleki yaptırımlar uygulayarak karşı
misilleme yapmayı da seçebilir. Organizasyonda çalışanlar, yanlış davranışları tespit edecek
en iyi kişilerdir. Kuruluşlar, çalışanlarını bu tür eylemleri zamanında bildirmeye teşvik
etmelidir ki bu da kuruluşu herhangi bir zararlı faaliyete karşı koruyabilir. Etkili bilgi uçurma,
çalışanların kuruma olan sadakatine aykırı olmamakla birlikte, örgütün daha iyi ve etik
işleyişinin yolunu açar (Dasgupta ve Kesharwani, 2010: 12).
Bir kişinin etik olmayan davranışını üçüncü bir tarafa bildirmek olan Whistleblowing bazı
durumlarda kahramanca görünürken, bazen de kınanabilir (Dungan vd., 2010: 129). Bir
kuruluştaki adaletsizliği ifşa eden birisi kişisel maliyet açısından büyük bir riske girer
(Dungan vd., 2019: 1). Whistleblowing en basit şekliyle, bir organizasyon içindeki yanlış
davranışları iç veya dış taraflara bildirme eylemini içerir. İçsel olanı, bilgilerin organizasyon
içindeki bir kaynağa bildirilmesini, dışsal olanı ise bilgi uçuran kişinin bilgileri kuruluşun
dışına, örneğin medyaya veya düzenleyicilere götürmesiyle meydana gelir. Kurum
yönetimleri tarafından bir ifşa politikası tasarlanabilir ve uygulanabilir, ancak elde edilen
bilgiler daha sonra denetim komitesine veya yönetim kuruluna sunulmalıdır. Bilgiyi ifşa eden
kişinin gizliliğinin korunması ve bilginin doğruluğu önemlidir. Kuruluşlar iddiaları
araştırmalı, değerlendirmeli ve gerektiğinde yaptırımlar uygulamalıdır. (Eaton ve Akers,
2007: 70).
İçsel ifşa sağduyulu olup yalnızca yönetimde gücü olan kişilerin dikkatini çekmeyi
amaçlamaktadır. Kuruluşlar iç ifşaları teşvik ederek bunlara yanıt verirlerse dışsal ifşaları
önleyebilirler. Bir kuruluş bunda başarısız olursa, geriye kalan seçenek dışsal ifşa olan bir
ajans aracılığıyla halka duyurmaktır. Bu telafi edilemez adım, whistleblowingin gerçek
özüdür (Jubb, 1999: 91). Hem içsel hem de dışsal boyutları olan ve riskler taşıyan
whistleblowing eyleminde bulunan kişiler çalıştıkları kuruluşta var olan mesleki suiistimali,
yetersizliği, ihmali veya tehlikeyi ortaya çıkaran kişilerdir. Bir bireyin ifşa kararı alması asla
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kolay değildir. Yasal bir bildirim zorunluluğu olmadıkça bu eylem, diğer her şey başarısız
olduğunda atılacak bir adım olarak düşünülmelidir. Dışsal bir ifşadan önce ihbarcının bir
yanlışı düzeltmek için organizasyon içindeki tüm uygun kanalları kullanması ve başarısız
olması gerekir (Ray, 2006: 438). Son yıllarda giderek daha fazla kamuoyuna duyurulan
örgütsel suiistimal konusundaki ifşalar kuruluşlara, çalışanlara ve tüketicilere zarar verecek
uygulamaları durdurma konusunda yardımcı olabilmektedir. Ancak ifşa eden kişilerin
misillemeden korkması ve hatta buna maruz kalması cesaretlerini kırabilmektedir (Magnus ve
Viswesvaran, 2005: 295).
Organizasyonlarda etik dışı davranışların belirlenmesi ve hilelerin ortaya çıkarılmasında
whistleblowing önemli bir araç olarak kabul edilmektedir (Uyar ve Yelgen, 2015: 102). Tam
olarak ne ifade ettiği konusunda net bir görüş birliği sağlanamayan whistleblowing kavramı
bazı araştırmacılar tarafından sadece kurum içerisinde duyurulan davranışlar olarak ifade
edilirken, bazı araştırmacılar bu davranışın kurum dışına taşınması olduğunu ifade etmektedir.
Genel olarak kurum kaynaklarını kendisi için kullanmak, hukuksuz davranmak, ayrımcılık
yapmak gibi davranışlar whistleblowing kavramı içerisinde değerlendirilebilecek
faaliyetlerdir. Bu tür faaliyetlerin yetkili makamlara duyurulması için whistleblowing
eyleminde bulunan kişilere gizlilik ve kötü sonuçlar ile karşılaşmayacağı güvencesi
sağlanmalıdır (Esen ve Kaplan, 2012: 49). İşletmelerde yasa, etik ve ahlak kurallarına
uymayan olumsuz davranışların işletme içindeki veya dışındaki yetkili kişilere iletilmesi
önemlidir. İşletmede yanlış uygulamaların önüne geçilmesi ve işletmelerin amaçlarına
ulaşması açısından önemli olan ifşa eylemi bu faaliyeti yapan kişi için olumsuz bir algı
oluşmasına ve yaptırımlara neden olabilmektedir (Kozak ve Şahin, 2018: 1).
Park vd. (2005: 393) tarafından whistleblowing; çalışanların iş yerinde olumsuzlukları örgüt
dışına aktarması dışsal ifşa, kurum içerisindeki yetkililere rapor etmesi içsel ifşa ve herhangi
bir tepki göstermemesi ise kayıtsızlık olarak üç boyut şeklinde ele alınmıştır.
Örgütsel ĠletiĢim ve Whistleblowing (ĠfĢa Etme)
Yapılan literatür çalışmasında örgütsel iletişim ile whistleblowing arasındaki ilişkinin çok az
araştırıldığı görülmüştür. Organizasyonları potansiyel tehlikeler konusunda uyaran ve proaktif örgütsel bir davranış olan ifşa etmenin, örgütsel iletişim ile ilişkisinin incelendiği
araştırmada örgütsel iletişimin içsel ifşa etme ile pozitif, dışsal ifşa etme ile negatif yönlü
anlamlı bir ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Çalışanların organizasyon içerisindeki olumsuz
durumları örgüt içi yöneticilere ifşa etmeleri olumlu bir durum olarak görülürken, örgüt dışına
ifşa etmesi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Çalışanların işletmelerinde gözlemledikleri
olumsuzlukları yönetime (içsel) ifşa etmeleri, potansiyel tehlikenin önüne geçmeyi veya daha
yüksek düzeylerde zarar görmeyi önleyebilir. Çalışanların örgüt ile ilgili eleştiri ve
şikâyetlerini iletebileceği bir iletişim sisteminin güçlendirilmesi ile sorunları dile
getirebilmeleri, ifşa etme konusundaki olumsuz tutumları değiştirebilir (Başol ve Karatuna,
2015: 153). Kurum içindeki etik olmayan davranışların açıklanması için şeffaf ve uygun
kanallara sahip organizasyon yapıları, çalışanları bu kanalları kullanmaya teşvik eder.
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Whistleblowing kurumun yapısal düzeylerinden etkilenebilir. Taraflar arasındaki mesafe ve
kat etmesi gereken ardışık bağlantıların fazlalığı iletişim akışını engeller. Daha büyük
organizasyonlarda daha fazla mesafe veya sıralı bağlantılar olabileceğinden, daha az içsel ifşa
olabilir. Büyük organizasyonlarda, sıralı bağlantıların sayısı nedeniyle yöneticilerin
organizasyon içinde mevcut olan yerleşik kanallardan haber alması daha zordur. Örgütsel
yanlışların ifşası için açık kanalların mevcudiyeti ve güvenin oluşması üst ve ast ilişkilerini
geliştirebilir ve açık bir iletişim dışarıya bilgi ifşası potansiyelini azaltabilir. Üstlerine
güvenen çalışanlar, dış kanallar kullanan meslektaşlarının aksine problemlerle ilgili olarak
yukarı doğru iletişim gösterme eğilimindedir (King, 1999: 324).
7)

YÖNTEM

8)

AraĢtırmanın Amacı

9)
Örgütsel iletişim, işletmelerin sağlıklı bir şekilde çalışması ve devamlılığı için önemli
bir role sahiptir. Genellikle ifşa ve ihbarcılık olarak tanımlanan whistleblowing türü
davranışlar kamu veya özel sektörde yer alan işletmelerde zaman zaman ortaya
çıkabilmektedir. Literatür araştırmalarında bu iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu alan araştırmasında, işletmelerdeki örgütsel iletişimin
whistleblowing türü davranışları etkileyip etkilemediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
kapsamda örgütsel iletişim ile whistleblowing davranışlar arasındaki ilişki incelenerek,
organizasyonlarda daha sağlıklı bir çalışma ortamının kurulması için bilimsel katkı
sağlanması hedeflenmiştir.
AraĢtırmanın Modeli
Araştırma, turizm sektöründe görev yapan yönetici ve çalışan konumundaki kişilerin örgüt içi
iletişimlerinin whistleblowing davranışlarına olan etkisini belirlemeye yönelik olduğundan
ilişkisel tarama modeli seçilerek ve daha önceki yapılan araştırma sonuçları dikkate alınarak
aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur (Şekil 1).

Olumlu Ġfadeler
Yönlendirme

Ġçsel ĠfĢa

Gerekçe
Olumsuz Ġfadeler

DıĢsal ĠfĢa

Bilgilendirme

Kayıtsızlık

Katılım
Geri Bildirim
Şekil 1. Araştırmanın Modeli
H1: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumlu ifadeler, whistleblowingin alt boyutu olan içsel
ifşayı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
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H2: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumlu ifadeler, whistleblowingin alt boyutu olan
dışsal ifşayı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H3: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumlu ifadeler, whistleblowingin alt boyutu olan
kayıtsızlığı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H4: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan yönlendirme, whistleblowingin alt boyutu olan içsel
ifşayı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H5: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan yönlendirme, whistleblowingin alt boyutu olan dışsal
ifşayı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H6: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan yönlendirme, whistleblowingin alt boyutu olan
kayıtsızlığı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H7: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan gerekçe, whistleblowingin alt boyutu olan içsel ifşayı
anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H8: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan gerekçe, whistleblowingin alt boyutu olan dışsal ifşayı
anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H9: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan gerekçe, whistleblowingin alt boyutu olan kayıtsızlığı
anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H10: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumsuz ifadeler, whistleblowingin alt boyutu olan
içsel ifşayı anlamlı ve negatif yönde etkiler.
H11: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumsuz ifadeler, whistleblowingin alt boyutu olan
dışsal ifşayı anlamlı ve negatif yönde etkiler.
H12: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumsuz ifadeler, whistleblowingin alt boyutu olan
kayıtsızlığı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H13: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan bilgilendirme, whistleblowingin alt boyutu olan içsel
ifşayı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H14: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan bilgilendirme, whistleblowingin alt boyutu olan
dışsal ifşayı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H15: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan bilgilendirme, whistleblowingin alt boyutu olan
kayıtsızlığı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H16: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan katılım, whistleblowingin alt boyutu olan içsel ifşayı
anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H17: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan katılım, whistleblowingin alt boyutu olan dışsal
ifşayı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H18: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan katılım, whistleblowingin alt boyutu olan kayıtsızlığı
anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H19: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan geri bildirim, whistleblowingin alt boyutu olan içsel
ifşayı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H20: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan geri bildirim, whistleblowingin alt boyutu olan dışsal
ifşayı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
H21: Örgütsel iletişimin alt boyutu olan geri bildirim, whistleblowingin alt boyutu olan
kayıtsızlığı anlamlı ve pozitif yönde etkiler.
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AraĢtırmanın Yöntemi
Bu araştırma turizm sektöründeki yönetici ve çalışan konumundaki kişiler ile yapılmıştır.
Anket tekniği ile toplanan verilerin sağlıklı olması için ankete katılan bireylerden onları
tanımlayacak hiçbir özel bilginin istenmemesine dikkat edilmiştir. Örgütsel iletişim ve
whistleblowing önermeleri; “1 kesinlikle katılmıyorum”, “2 katılmıyorum”, “3 kararsızım”,
”4 katılıyorum” ve “5 kesinlikle katılıyorum” ifadelerinden oluşan 5 aşamalı Likert ölçeği ile
değerlendirilmiştir.
10)
Turizm sektöründe yönetici ve çalışan konumundaki 200 kişi ile yapılan ankete ait
verilerin analizi SPSS 20 adlı program ile yapılmıştır. Anketlerde kullanılan ölçeklerin
güvenirliliği Cronbach’s Alfa ile hesaplanmıştır. Yapılan korelâsyon ve regresyon analizleri
ile önermeler arasındaki ilişkilerin düzeyi ve yönü belirlenmiştir. Bulgular, önceki yapılan
sınırlı sayıdaki çalışmalar ile yorumlanmış ve araştırmanın sonucu oluşturulmuştur.
11)

AraĢtırmada Kullanılan Ölçekler

Araştırmada örgütsel iletişimi ölçmek için Huseman vd. (1980: 180) tarafından oluşturulan
“Yöneticim, bana çalışma dışındaki ilgi alanlarımı sorar”, “İş görevlerini yerine getirmeden
önce yöneticim ile kontrol ederim” ve “Yöneticim, bana kendi çalışma biçiminin nedenlerini
anlatır” şeklindeki önermeleri de içeren 51 ifade ve yedi alt boyuttan (olumlu ifadeler,
yönlendirme, gerekçe, olumsuz ifadeler, bilgilendirme, katılım ve geri bildirim) oluşan ölçek
kullanılmıştır. Huseman vd., tarafından oluşturulan örgütsel iletişim ölçeği Miles vd. (1996:
281), Yüksel (2005: 297) ve Kim ve Lee (2009: 372) tarafından da kullanılmış ve ölçek
güvenilir bulunmuştur. Whistleblowingi ölçmek için Park vd. (2005: 394) tarafından
geliştirilen üç alt boyuttan (dışsal ifşa, içsel ifşa ve kayıtsızlık) ve 9 önermeden oluşan ölçek
kullanılmıştır. Ölçek; “Organizasyon dışındaki uygun yetkililere rapor ederim”, “Bunu
organizasyonun üst düzey yönetimine rapor ederim” ve “Ben görmüyormuş gibi yapardım”
vb önermeleri içermektedir. Park vd. tarafından oluşturulan ölçek Nayir ve Herzig (2012:
205) ve Chamberlin vd. (2017: 38) tarafından kullanılmış ve güvenilir bulunmuştur.
BULGULAR
AraĢtırmanın Güvenirliliği
Ankette yer alan ölçeklerin güvenirliliği Cronbach’s Alfa değeri ile test edilmiştir. Cronbach’s
Alfa değeri 0,70 ve üzeri (0,70 ≤ α ≤ 1) olduğunda güvenilir olarak kabul edilmektedir. Anket
formunda kullanılan ölçeklerin Cronbach’s Alfa değeri öngörülen değerin üzerinde
olduğundan güvenilirliklerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir (Tablo 1).
KiĢilerin Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Ġstatistikler
Araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışma süresi ve
işletmedeki pozisyonlarına ait veriler Tablo 2’ de verilmiştir. Ankete katılan turizm
sektöründe çalışanların yaklaşık üçte ikisine yakın bir oranının erkek (%64) üçte birinin kadın
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(%34) olduğu, yaş dağılımı incelendiğinde ise orta yaş grubu olarak kabul edilen 20-45 yaş
aralığındaki bireylerin çoğunluğu (%91) oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ön lisans ve lise
mezunlarının çoğunlukta olduğu, bunları lisans mezunlarının takip ettiği, sektördeki çalışma
sürelerinin ise çoğunlukla 10 yıldan (%76) daha az ve ankete katılan kişilerin yarısının çalışan
yarısının da değişik düzeylerdeki yöneticiler olduğu görülmüştür (Tablo 2).
Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri
DeğiĢkenler
Olumlu İfadeler
Yönlendirme
Gerekçe
Olumsuz İfadeler
Bilgilendirme
Katılım
Geri Bildirim
İçsel İfşa
Dışsal İfşa
Kayıtsızlık

Önerme Sayısı
7
8
8
7
5
8
8
4
3
2

Cronbach’s Alfa
0.770
0.745
0.816
0.794
0.675
0.767
0.797
0.797
0.909
0.799

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Erkek
Kadın
YaĢ
20-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51 ve üzeri
ÇalıĢma Süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü

Frekans

Yüzde

128
72

64.0
36.0

66
50
28
18
15
17
6

33.0
25.0
14.0
9.0
7.5
8.5
3.0

83
69
31
11
6

41.5
34.5
15.5
5.5
3.0

Medeni Durum
Bekâr
Evli
Diğer
Eğitim Düzeyi
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Diğer

Pozisyon
Üst düzey yönetici
Orta düzey yönetici
Alt düzey yönetici
Çalışan

Frekans

Yüzde

99
94
7

49.5
47.0
3.5

63
77
36
11
13

31.5
38.5
18.0
5.5
6.5

19
43
38
100

9.5
21.5
19.0
50.0

AraĢtırma DeğiĢkenlerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Katılımcıların örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumlu ifadeler, yönlendirme, gerekçe,
katılım ve geri bildirim önermelerine kararsızıma yakın olumlu yönde, olumsuz ifadeler ve
bilgilendirmeye kararsızıma yakın olumsuz yönde görüş bildirdikleri söylenebilir.
Whistleblowingin alt boyutu olan içsel ifşaya katılıyoruma yakın ve dışsal ifşaya kararsızıma
yakın olumlu yönde görüş bildirirken, kayıtsızlık alt boyutuna katılmıyoruma yakın olumsuz
yönde görüş bildirmişlerdir (Tablo 3).
AraĢtırma DeğiĢkenlerine Ait Korelasyon ve Regresyon Değerleri
Araştırmada yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; örgütsel iletişimin alt boyutları olan
olumlu ifadeler, yönlendirme, gerekçe, bilgilendirme, katılım ve geri bildirim ile
whistleblowingin alt boyutları olan içsel ifşa ve dışsal ifşa arasında anlamlı ve pozitif yönlü,
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örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumsuz ifadeler ile whistleblowingin alt boyutları olan
içsel ifşa ve dışsal ifşa arasında ise anlamlı ve negatif yönlü bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.
Ayrıca örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumsuz ifadeler ile whistleblowingin alt boyutu
olan kayıtsızlık arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Örgütsel
iletişimin diğer alt boyutları ile kayıtsızlık arasında bir ilişkinin olmadığı gözlenmiştir. Bu
bulgulara göre örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumsuz ifadeler, whistleblowingin alt
boyutları olan içsel ve dışsal ifşayı negatif yönlü etkilerken, örgütsel iletişimin diğer alt
boyutlarının pozitif yönlü etki ettiği ifade edilebilir. Ayrıca örgütsel iletişimin alt boyutu olan
olumsuz ifadeler whistleblowingin alt boyutu olan kayıtsızlığı pozitif yönde etkilerken
örgütsel iletişimin diğer alt boyutlarının kayıtsızlık alt boyutuna herhangi bir etkisinin
olmadığı görülmüştür (Tablo 4). Bu bulgular, Başol ve Karatuna (2015: 153) tarafından
Kırklareli ilinde ifşa etme ile örgütsel iletişim arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmadaki
örgütsel iletişimin içsel ifşa etme ile pozitif, dışsal ifşa etme ile negatif yönlü anlamlı bir
ilişkisinin bulunduğu sonuçlar ile uyumlu bulunmuştur.
Tablo 3. Araştırma Değişkenlerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
DeğiĢkenler
Olumlu İfadeler
Yönlendirme
Gerekçe
Olumsuz İfadeler
Bilgilendirme
Katılım
Geri Bildirim
İçsel İfşa
Dışsal İfşa
Kayıtsızlık

Ortalama
3.20
3.21
3.18
2.91
2.92
3.24
3.15
3.65
3.07
2.39

S.S
0.649
0.579
0.671
0.805
0.653
0.620
0.637
0.867
1.198
1.154

Tablo 4. Araştırma Değişkenlerinin Korelasyon Değerleri
Dışsal İfşa
DeğiĢkenler
İçsel İfşa
Olumlu İfadeler
0.366**
0.358**
Yönlendirme
0.362**
0.334**
Gerekçe
0.378**
0.324**
Olumsuz İfadeler
-0.233**
-0.295**
Bilgilendirme
0.226**
0.246**
Katılım
0.225**
0.171*
Geri Bildirim
0.218**
0.158*
* Korelasyon 0.05 düzeyinde, ** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.

Kayıtsızlık
-0.075
-0.116
-0.015
0.398**
0.020
-0.012
0.061

Regresyon analizi sonuçlarına göre, bağımsız değişken olan örgütsel iletişimin alt boyutları
olan olumlu ifadelerin %13.4, yönlendirmenin %13.1, gerekçenin %14.3, olumsuz ifadelerin
%5.4, bilgilendirmenin %5.1, katılımın %5.1 ve geri bildirimin %4.8 düzeyinde bağımlı
değişken whistleblowingin alt boyutu olan içsel ifşayı etkileme gücüne sahip olduğu ve
etkileme düzeylerinin istatiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bağımsız değişken olan
olumlu ifadeler %12.8, yönlendirme %11.2, gerekçe %10.5, olumsuz ifadeler %8.7,
bilgilendirme %6.1, katılım %2.9 ve geri bildirim %2.5 oranında bağımlı değişen olan dışsal
ifşayı açıklama gücüne sahiptir (Tablo 5). Yine bağımsız değişken olan olumsuz ifadeler
bağımlı değişken olan kayıtsızlığı %15.9 oranında açıklama gücüne sahip olup, tüm bulgular
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istatiksel olarak anlamlıdır. Bu veriler bu konudaki sınırlı sayıdaki araştırmalardan olan Başol
ve Karatuna (2015: 153) ve King (1999: 324) tarafından elde edilen bulgular ile
desteklenmiştir.
Tablo 5. Örgütsel İletişim ve Whistleblowing Alt Boyutları Arasındaki Regresyon Analizi
DeğiĢkenler
Olumlu İfadeler
Yönlendirme
Gerekçe
Olumsuz İfadeler
Bilgilendirme
Katılım
Geri Bildirim
Olumsuz İfadeler

Beta
,366
ΔR2=,134
,362
ΔR2=,131
,378
ΔR2=,143
-,233
ΔR2=,054
,226
ΔR2=,051
,225
ΔR2=,051
,218
ΔR2=,048
,398
ΔR2=,159

İçsel İfşa
t
5.526
F= 30.534
5.466
F= 29.874
5.753
F= 33.101
-3.364
F= 11.315
3.269
F= 10.689
3.249
F= 10.557
3.147
F= 9.904
Kayıtsızlık
6.107
F= 37.295

P
,001
,001
,001
,001
,001
,001
,002

Beta
,358
ΔR2=,128
,334
ΔR2=,112
,324
ΔR2=,105
-,295
ΔR2=,087
,246
ΔR2=,061
,171
ΔR2=,029
,158
ΔR2=,025

Dışsal İfşa
t
5.387
F= 29.024
4.987
F= 24.870
4.817
F= 23.200
-4.350
F= 18.923
3.572
F= 12.760
2.449
F= 5.996
2.255
F= 5.087

P
,001
,001
,001
,001
,001
,015
,025

,001

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Organizasyonlarda bilginin geniş bir insan topluluğuna aktarılmasında örgütsel iletişim,
canlılık ve uyum için çok önemli bir faktördür. İyi bir iletişim, organizasyondaki kişiler
arasındaki sorunların çözülmesinde önemli bir araçtır (Haroon ve Malik, 2018: 140). Bir
organizasyon içindeki yanlış davranışları iç veya dış taraflara bildirme eylemi olan
whistleblowingin içsel olanı bilgilerin organizasyon içindeki bir kaynağa aktarılmasını, dışsal
olanı ise bilgilerin kuruluşun dışına, örneğin medyaya götürülmesiyle oluşur (Eaton ve Akers,
2007: 70).
Yapılan araştırmada, turizm sektöründe görev yapan yönetici ve çalışan konumundaki
kişilerin örgüt içi iletişimlerinin whistleblowing davranışlarına olan etkisi belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmada; örgütsel iletişimin alt boyutları olan olumlu ifade, yönlendirme,
gerekçe, bilgilendirme, katılım ve geri bildirim ile whistleblowingin alt boyutları olan içsel
ifşa ve dışsal ifşa arasında anlamlı ve pozitif yönlü, olumsuz ifadeler ile negatif yönlü bir
ilişkinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca örgütsel iletişimin alt boyutu olan olumsuz ifadeler ile
whistleblowingin alt boyutu olan kayıtsızlık arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin
olduğu görülmüştür. Örgütsel iletişimin diğer alt boyutları ile kayıtsızlık arasında bir ilişkinin
olmadığı gözlenmiştir.
Elde edilen bulgular sonucunda, bağımsız değişken örgütsel iletişimin alt boyutları olan
olumlu ifadeler %13.4, yönlendirme %13.1, gerekçe %14.3, olumsuz ifadeler %5.4,
bilgilendirme %5.1, katılım %5.1 ve geri bildirim %4.8 düzeyinde bağımlı değişken
whistleblowingin alt boyutu olan içsel ifşayı açıklama gücüne sahiptir. Bağımsız değişken
olan olumlu ifadeler %12.8, yönlendirme %11.2, gerekçe %10.5, olumsuz ifadeler %8.7,
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bilgilendirme %6.1, katılım %2.9 ve geri bildirim %2.5 oranında bağımlı değişen olan dışsal
ifşayı açıklama gücüne sahiptir. Yine bağımsız değişken olan olumsuz ifadeler bağımlı
değişken olan kayıtsızlığı %15.9 oranında açıklama gücüne sahip olup, tüm bulgular istatiksel
olarak anlamlıdır. Bu veriler bu konudaki sınırlı sayıdaki araştırmalardan olan Başol ve
Karatuna (2015: 153) ve King (1999: 324) tarafından elde edilen bulgular ile uyumlu
bulunmuştur.
Tüm bu araştırma sonuçlarına göre; organizasyon içerisinde etkin bir örgüt içi iletişimin
kurulması ile örgüt içerisindeki bazı gelişmelerin kurum içi yetkililere iletilmesini veya ifşa
edilmesini pozitif yönde arttırması bir kurum için önemli görülmektedir. Aynı zamanda
kurum içi iyi bir iletişim sisteminin kurulması organizasyon içerisinde ortaya çıkan
olumsuzlukların örgüt dışına aktarılmasını da önlemektedir. Bu bulgular kurum içinde etkin
bir iletişim sisteminin kurulmasının önemini göstermektedir.
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ÖZET
İşletmelerin rakiplerine karşı önemli bir rekabet üstünlüğü elde etmesinde markalaşma
faaliyetlerinde gösterilen başarının etkisi büyüktür. Müşterilerinin gözünde iyi bir marka
imajına sahip olmak ise ilk olarak markanın işletme içerisinde benimsenmesiyle
başlamaktadır. Ayrıca iyi bir marka imajına sahip olmanın tatmin olmuş müşterilerle ilgili
olduğu, tatmin olmuş müşterilerin de tatmin olmuş çalışanlar tarafından oluşturulabileceği
günümüzde bilinen bir gerçektir. Bunu başarmak için işletmelerin çalışanlarına yönelerek
onları bir müşteri gibi değerlendirip yaklaşması daha doğru olacaktır. Bu doğrultuda özellikle
hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de pazarlama ve insan kaynaklarına dayalı
farklı yaklaşım ve uygulamalardan yararlanmaya başlamışlardır. Söz konusu yaklaşım ve
uygulamalar arasında ise içsel pazarlama ile içsel markalaşma da gösterilebilmektedir. Bu
çalışmada içsel markalaşma faaliyetleri üzerinde içsel pazarlamanın etkili olabileceğinden
hareketle bu etkinin tespit edilerek ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Çalışmanın teorik kısmında içsel pazarlama ile içsel markalaşma kavramlarının tanımı,
kapsamı, amacı, yararları ve birbirleriyle ilişkileri işlenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmı
Kütahya’nın Tavşanlı İlçesindeki orta ölçekli lokanta, restoran ve yemek şirketleri üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Veri analizinde ilk olarak değişkenlere faktör analizi ve güvenilirlik
analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda içsel pazarlama ölçeği “destekleme”,
“geliştirme”, “eğitim” ve “ödüllendirme” olmak üzere dört boyuta ayrılmıştır. İçsel
markalaşma ölçeği ise “içsel iletişim ve insan kaynakları katılımı” ile “eğitim ve geliştirme”
olarak iki boyuta ayrılmıştır. İçsel pazarlamanın içsel markalaşma üzerindeki etkisini test
etmek amacıyla da çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Regresyon analizi
sonucunda içsel pazarlamanın destekleme, geliştirme ve eğitim boyutlarının içsel markalaşma
boyutlarından hem içsel iletişim ve insan kaynakları katılımı hem de eğitim ve geliştirme

1

Bu çalışma “İçsel Pazarlamanın İçsel Markalaşmaya Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Uygulama” isimli Yüksek
Lisans tezinden üretilmiştir.
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boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ancak içsel pazarlamanın
ödüllendirme boyutunun ise içsel markalaşma boyutları üzerinde anlamlı bir etkisinin
olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak içsel markalaşma uygulamalarında başarılı olmak isteyen
hizmet işletmelerine çalışanlarıyla iletişim kurması, onlara işletme vizyonunu iletmesi,
onların bir süreç dahilinde eğitilmesi, yetiştirilmesi, hazırlanması, ödüllendirmesi ve onların
farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek esneklikte bir yapıya sahip olması önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Çalışan, İç Müşteri, İçsel Pazarlama, İçsel Markalaşma
ABSTRACT
The success in branding activities has a great effect on companies' gaining a significant
competitive advantage over their competitors. Having a good brand image in the sight of the
customers firstly starts with the adoption of the brand within the business. It is also a common
fact today that having a good brand image is related to satisfied customers, and that satisfied
customers can be created by satisfied employees. In order to achieve this, it will be more
accurate for businesses’ approaching the employees like customers. In this regard, businesses
operating in the service industry have started to benefit from different approaches and
practices based on marketing and human resources. Internal marketing and internal branding
can also be shown among these approaches and practices. In this study, it is aimed to identify
and reveal this effect, considering that internal marketing may be effective on internal
branding activities.
The definition, content, purpose, benefits of internal marketing and internal branding concepts
and their relationship with each other are discussed in the theoretical part of the study. The
application part of the study was carried out on medium sized restaurants and catering
companies in Tavsanli, Kütahya. Firstly, factor analysis and reliability analysis were applied
to variables in data analysis. As a result of the factor analysis, the internal marketing scale is
divided into four dimensions as: “support”, “development”, “training” and “rewarding”. The
internal branding scale is divided into two dimensions as “internal communication and human
resources involvement” and “training and development”. Multiple linear regression analysis
was applied to test the effect of internal marketing on internal branding. As a result of the
regression analysis, it has been determined that the support, development and training
dimensions of internal marketing have a significant effect on both internal communication
and human resources involvement and training and development dimensions of international
branding. However, it was seen that the rewarding dimension of internal marketing did not
have a significant effect on the internal branding dimensions. As a result, it can be suggested
to service businesses that want to be successful in internal branding practices to communicate
with their employees, to convey their business vision to them, to train them within a process,
prepare them, reward and have a flexible structure that can meet their different needs.
Keywords: Employee, Internal Customer, Internal Marketing, Internal Branding
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GĠRĠġ
Yoğun ve sürekli değişen bir rekabet ortamında faaliyetlerini yürütmek zorunda olan
işletmelerin avantajlı konuma ulaşmaları için hem müşteri istek ve ihtiyaçlarına uygun değer
önerileri geliştirerek müşteri tatmini sağlamaları hem de markalaşma çalışmalarına önem
vermeleri gerekmektedir. Müşteri tatmininin gerçekleştirilmesi özellikle hizmet işletmelerinde
tatmini sağlanmış çalışan performansıyla yakından ilişkilidir. Hatta markanın müşteriler
tarafından benimsenmesi de yine öncelikle çalışanlar tarafından benimsenmesiyle
başlamaktadır. Bu doğrultuda çalışan tatmini, müşteri tatmini ve marka imajı kavramlarının
birbirleriyle olan ilgisi düşünüldüğünde içsel pazarlama ve içsel markalaşma faaliyetlerine
yönelen işletmelerin önemli avantajlar elde edeceği akla gelmektedir.
İçsel markalaşma işletme markasının işletme içerisinde tutundurulmasını sağlayarak
çalışanlar tarafından sevilmesi, özümsenmesi ve ortak bir anlayışın oluşturulmasına yönelik
faaliyetlere odaklanmaktadır. İçsel pazarlama da müşteri memnuniyetini artırmak için bir
işletmedeki tepe yönetiminden en alt kademedeki tüm çalışanlara kadar ortak bir pazarlama
kültürünün oluşturulmasına çalışmaktadır. Bu doğrultuda işletme tarafından çalışanlarına
güncel ve planlanan pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgilerin iletilmesi sağlanmaktadır.
Markalaşma çabalarında pazarlama eylemlerinin öneminden hareket ederek bu çalışmada da
lokanta, restoran ve yemek şirketlerinin yer aldığı hizmet sektöründe içsel pazarlamanın içsel
markalaşmada etkili olup olmadığını araştırmak ve bu konudaki literatüre katkı sağlamak
amaçlanmıştır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Ġçsel Pazarlama
Geleneksel pazarlamada karşılaşılan sorunlar ve aksaklıklar sonucu gerekliliği ortaya çıkan
hizmet pazarlaması, 1980 yıllarından itibaren yaygınlaşmaya başlamış ve beraberinde de içsel
pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır (Mucuk, 2012). Diğer taraftan içsel pazarlamanın
Leonard Berry ve arkadaşları tarafından ilk olarak 1976 yılında hizmet kalitesi problemlerini
çözmek amacıyla ortaya atıldığı ve 1981 yılından itibaren de pazarlama literatüründe ele
alınmaya başlandığı ifade edilmektedir (Rafiq ve Ahmed, 2000).
İşletme faaliyetlerinin odak noktasında dış müşteriler bulunmaktadır. İçsel pazarlama da dış
müşteri tatmini sağlamak için öncelikle işletmelerin kendi iç müşterilerine yani çalışanlarına
ulaşmasını amaçlamaktadır. Çünkü iç müşterinin tatmini, dış müşterilerin işletmeye
çekilmesini sağlayacaktır (Kaya, 2014). İçsel pazarlama, bir işletmenin müşterilerini dış
müşteri, çalışanlarını da iç müşteri şeklinde ele alıp çalışanlarına dış müşterilerle aynı
derecede önem vermesi olarak tanımlanmaktadır (Türköz, 2006).
İçsel pazarlamanın temelinde çalışanların iç müşteri olarak ele alınması ve dış müşterileri
etkileyeceği düşüncesi yatmaktadır. Çünkü dış müşterilere daha etkin hizmet sağlamak, iç
müşterilerin mutluluğuna bağlıdır. İçsel pazarlama da, işletme içinde yüksek kalitede bir
çalışma olanağı sunarak çalışanların dikkatini çekme çabası içerisindedir (Pitt ve Foreman,
1999).
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Bilgi ekonomisine geçişle birlikte içsel pazarlama stratejileri hizmet işletmelerinin ötesinde
artık bütün işletmeler için öncelikli bir konu haline gelmiştir. Çünkü içsel pazarlama
sayesinde çalışanların fikirlerine değer verilmekte, alınacak kararlarda çalışan katılımı
sağlanabilmekte ve hatta çalışan devir hızının azaltılmasıyla ciddi maliyet avantajları elde
edilebilmektedir (Arslanoğlu, 2018). Daha geniş bir şekilde içsel pazarlama sayesinde elde
edilebilecek yararlar şunlardır (Varinli, 2008; Tuncay, 2018):


Çalışan devir hızını düşürme



Çalışan tatmininde artış sağlama



Çalışan memnuniyetini arttırma



Hizmet kalitesinde artış elde etme



İşletme içi etkili iletişim sağlama



İşletme dinamizmini arttırma



Organizasyonel değişime karşı tepkilerin azaltılmasını sağlama

 İyi bir performansın elde edilmesinde çalışanların teşvik edilmesi
İyi planlanmış içsel pazarlamada, farklı kültürlere sahip çalışanların ortak bir amacın etrafında
birleşmeleri söz konusu olup ödüllendirme ve motivasyon sistemine önem verilmesi
gerekmektedir (Tuncay, 2018). İşletmeler çalışanlarından verimlilik beklerken çalışanlar da
takdir ve destek görmek istemektedir. İster maddi olsun isterse de manevi olsun ödüllendirme
güçlü bir motivasyon kaynağıdır ve çalışanları işletmeye bağlamaktadır (Varey, 1995).
Çalışanların performansı, yetkinlikleri, katkısı ve yetenekleri finansal ödüllerle doğru orantılı
olmasına karşın çalışanlar aslında öncelikle takdir görmek istemektedir. Çalışanların kişisel
yazılı teşekkür alması ve diğer çalışanların huzurunda övülmesi gibi kolay ve ucuz şeyler
aslında en fazla motivasyon sağlayan ödüllerdir (Urk, 2015). Dolayısıyla içsel pazarlamada, iç
ve dış müşterilerin isteklerini anlayıp ihtiyaçlarını karşılamak onları motive etmenin en etkili
yolu olacaktır (Varey, 1995).
Etkili bir motivasyon için çalışanların ihtiyaçlarını, isteklerini, şikayetlerini, önerilerini
dinlemek ve çalışanların ihtiyaçlarını gidermek adına işletmelerde toplantılar yapılması
gerekmektedir. Bu durum içsel iletişimin işletme içerisindeki önemini ortaya koymaktadır
(Urk, 2015). İçsel iletişim de işletme ile çalışanlar arasındaki sağlıklı iletişim sayesinde ortaya
çıkabilmektedir. Çalışanların birbirleriyle ve yönetimle ilişkilerinde, işletme kararlarına
katılımlarında, kendilerinden beklenilenlerin iletilmesinde ve hem doğru hem de hızlı bilgi
akışının sağlanmasında etkili iletişime ihtiyaç duyulmaktadır (İşler ve Özdemir, 2010). Hatta
çalışanlar arası işbirliği ve koordinasyon ile kişisel amaçlarla işletme amaçlarının ortak hale
getirilmesi de etkili iletişimle sağlanmaktadır (Ergün, 2013). İletişim eksikliği veya
yetersizliği işletmede belirsizliklere neden olup çalışanların iş tatminsizliğine, strese
girmelerine, işletmeye karşı güvensizliğe, işletme bağlılığının düşmesine ve devamsızlığa
neden olabilmektedir (Çetin, 2013).
İçsel pazarlamanın etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamada doğru özelliklere sahip
çalışanların sistematik bir şekilde seçilmesi ve doğru işlerde görevlendirilmesi yüksek önem
arz etmektedir. Burada yapılacak bir hata çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir.
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Örneğin çalışan devri yükseldikçe işletme aidiyeti, işletme kültürü, içsel pazarlama ve dış
müşteri de olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla hem örgüt başarısı hem de içsel pazarlamada
insan kaynaklarının yeterliliği ve etkin olarak yönetilmesi önemli rol oynamaktadır (Urk,
2015).
Ġçsel MarkalaĢma
İşletmeler genellikle faaliyet gösterdikleri pazarda oluşan marka imajına önem vererek dışsal
markalaşma faaliyetlerine odaklanmaktadır. Ancak markalaşma, işletme içerisinde de
yürütülmesi gereken bir faaliyettir (Mahnert ve Torres, 2007). Çalışanların da işletme
markasına bağlılığı ön planda tutulmalı, vaatlerin çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve dış
müşterilere nasıl aktarıldığı üzerinde önemle durulmalıdır (Tatlıdil, 2010; Ay, Kartal ve
Çevikoğlu, 2007). İşletmelerin marka vaadini yerine getirebilmeleri markalama stratejilerinin
çalışanlar tarafından bilinmesine ve anlaşılmasına bağlıdır. İşletme içerisindeki çalışanların
markanın önemini anlamasında da içsel markalaşma faaliyetleri yüksek katkı sağlamaktadır
(Mahnert ve Torres, 2007).
İçsel markalaşma; müşterilerin beklentilerini karşılayabilecek marka vaadlerine ve markanın
karakteristik özelliklerine uygun çalışan davranışlarının sergilenmesini sağlamak için işletme
yönetimi tarafından üstlenilen faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir (Taşkın ve Düger,
2016). İçsel markalaşma marka oluşturmanın öncelikle işletme içinde gerçekleştirilmesini ve
bunun sürdürülmesinde de çok yönlü iletişimi gerektirmektedir. Böylece çalışanların dış
müşterilere ulaşmaları ve dış müşterilerde marka bağlılığı oluşturulması daha kolay olacaktır
(Tatlıdil, 2010). İçsel markalaşma uygulamalarında bulunan işletmelerin elde edebilecekleri
yarar şunlardır (King ve Grace, 2008; Kahraman, 2011):


Çalışanlar tarafından marka kabulünün sağlanması



Çalışanlarda marka bağlılığı oluşturma



Marka değerleriyle uyumlu çalışan davranışların oluşması



Marka vaadinin gerçekleştirilmesini sağlama



Müşteri memnuniyetinin gerçekleştirilmesi

 İşletme stratejilerinin uygulanmasına bağlı işletme katkısı elde etme
İçsel markalaşma çalışan davranışlarıyla ilgili olduğu için işletme kültürü ile iç içe bir
kavramdır. İşletme kültürü çalışan davranışlarını ve dolayısıyla da içsel markalaşmayı
doğrudan etkilemektedir (Polatcı ve Cindiloğlu, 2013). İşletme kültürü çalışanların marka
değerini benimsemesini, o değeri yansıtmasını ve marka ile çalışan değerleri arasındaki
uyumu sağlamaktadır (Uzoğlu, 2001).
İşletme kültürünün yansıtılmasında lider davranışları önemli olup müşteriyle karşı karşıya
gelen çalışanların davranışlarında liderlik yönetimi başarı için kilit rol üstlenmektedir.
Liderlerin davranışları ve çalışanlarla iletişimi hem çalışanların markaya ve işletmeye
bağlılıklarını arttıracak hem de onlardan istenilen davranışların ortaya çıkmasını sağlayacaktır
(Gökdemir, 2017).
Markanın anlattıklarını ve vaat ettiklerini çalışanlara iletmede içsel iletişimin sağlanması
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gerekmektedir (Thomson, Arganbrigh ve Khan, 1999). İçsel iletişim uygulamaları sayesinde
çalışan davranışlarının marka değeriyle uyumlu olması sağlanabilecektir (Argenti, 1996). Bu
uyumun sağlanması için içsel iletişimin yanı sıra insan kaynakları uygulamaları da gereklidir.
Marka vaadinin çalışan davranışları ile yansıtılmasında içsel iletişim tek başına yeterli
olmayıp çalışanlar tarafından işletme kültürünün benimsenmesi, marka vizyonunun
paylaşılması ve marka değeri hakkında bilgi sahibi olunması gibi noktalarda insan kaynakları
uygulamaları ile desteklenmesi gereklidir (Gökdemir, 2017).
İçsel markalaşmada işletmedeki çalışan deneyim ve algılarını yönetmek için çalışanların ilk
müşteri şeklinde ele alınarak marka kimliğiyle uyumlu davranışlar sergilemeleri ve markaya
bağlılıklarının arttırılması sağlanmaktadır. Çalışanların çalıştıkları işletmenin markasını
benimsemeleri işletmeyi de benimsemelerine ve işletmeye olan bağlılıklarını arttırmaya
yardımcı olacaktır (Kahraman ve Ay, 2015; Khan, 2009). İşletme markasının çalışanlar
tarafından benimsenerek markaya uygun davranışların sergilenmesi için içsel iletişim, eğitim
teşviği, liderlik uygulamaları, ödüllendirme ve tanıma, işe alım şekilleri ve sürdürülebilirlik
faktörleri gibi içsel markalaşma uygulamaları kullanılmaktadır. Bu uygulamalarla da içsel
pazarlama teknikleri kullanılarak markanın çalışanlar tarafından bilinir ve benimsenir hale
getirilmesi amaçlanmaktadır (Taşkın ve Düger, 2016).
ARAġTIRMA VE BULGULAR
ARAġTIRMANIN AMACI, ÖNEMĠ, KAPSAMI VE YÖNTEMĠ
İçsel markalaşma ve içsel pazarlama zaman zaman birbirinin yerine kullanılan iki kavramdır
(Efe, 2016). Ancak içsel markalaşma içsel pazarlama kavramıyla birlikte ortaya çıkmış olup
içsel pazarlama uygulamalarının geniş bir bölümünü oluşturmakta ve içsel pazarlama
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan bir araç olarak ele alınmaktadır (Kahraman ve
Ay, 2015).
İçsel markalaşma içsel pazarlama aracılığıyla üretilen ve marka vaadini müşteri beklentilerini
karşılayacak şekilde çalışanlar tarafından iletilmesini sağlayan bir araçtır. Gapp ve
Merrilees’in çalışmalarına göre içsel marka iletişimi konusunda uygun bir yöntem olarak içsel
pazarlamanın öne çıktığı belirtilmektedir. Organizasyonun iç dinamikleri anlaşıldığında içsel
pazarlama sayesinde markalaşma uygulamaları geliştirilebilir (Efe, 2016). Bu açıklamalar ve
literatür bulgularından hareket ederek içsel pazarlama ile içsel markalaşmanın bir nedensellik
ilişkisine sahip olup olmadığı hizmet sektörü bünyesindeki büyük lokanta, restoran ve yemek
firmalarındaki çalışanlar üzerinden gerçekleştirilen bir uygulamayla araştırılmak istenmiştir.
Dolayısıyla bu çalışma her iki konunun birlikte ele alındığı nadir araştırmalardan biri olması
ve çalışanlardan elde edilen verilerle farklı bir hizmet sektöründe ilk kez uygulanması
nedeniyle önem taşımaktadır.
Araştırmaya ilişkin ana hipotez ve alt hipotezleri şöyledir:
H1: İçsel pazarlamanın içsel markalaşma üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır.
H11a: İçsel pazarlamanın destekleme boyutunun içsel markalaşmanın içsel iletişim ve insan
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kaynakları katılımı boyutu üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır.
H11b: İçsel pazarlamanın geliştirme boyutunun içsel markalaşmanın içsel iletişim ve insan
kaynakları katılımı boyutu üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır.
H11c: İçsel pazarlamanın eğitim boyutunun içsel markalaşmanın içsel iletişim ve insan
kaynakları katılımı boyutu üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır.
H11d: İçsel pazarlamanın ödüllendirme boyutunun içsel markalaşmanın içsel iletişim ve insan
kaynakları katılımı boyutu üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır.
H12a: İçsel pazarlamanın destekleme boyutunun içsel markalaşmanın eğitim ve geliştirme
boyutu üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır.
H12b: İçsel pazarlamanın geliştirme boyutunun içsel markalaşmanın eğitim ve geliştirme
boyutu üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır.
H12c: İçsel pazarlamanın eğitim boyutunun içsel markalaşmanın eğitim ve geliştirme boyutu
üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır.
H12d: İçsel pazarlamanın ödüllendirme boyutunun içsel markalaşmanın eğitim ve geliştirme
boyutu üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır.
Yapılan literatür çalışması ve araştırma hipotezleri doğrultusunda oluşturulan araştırma
modeli şekil 1’de gösterilmiştir.
ġekil 1. Araştırmanın Modeli

İçsel İletişim ve
İnsan Kaynakları
Katılımı

Geliştirme

Eğitim

Eğitim ve
Geliştirme

İçsel Markalaşma

İçsel Pazarlama

Destekleme

Ödüllendirme

Araştırmanın ana kütlesi Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren 10 kişi ve üzeri
çalışanı olan lokanta, restoran ve yemek şirketleri ile çalışanları oluşmaktadır. Çalışmaya
ilişkin uygulamanın Tavşanlı’da gerçekleştirilmesi Tavşanlı’nın yemekleri ve yemek kültürü
ile öne çıkması ve Kütahya’nın en büyük ilçesi olmasından kaynaklanmaktadır.
Araştırmanın verileri toplanırken anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket formu
hazırlanırken Matanda ve Ndubisi (2013) tarafından geliştirilen ve 13 ifadeden oluşan içsel
markalaşma ölçeği ile Foreman ve Money (1995) tarafından geliştirilen ve 15 maddeden
oluşan içsel pazarlama ölçeğinden yararlanılmıştır. İçsel pazarlama ve içsel markalaşmaya ait
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ifadelerin yer aldığı ölçeklerde 5’li likert kullanılmıştır. Veriler 03.07.2019-25.07.2019
tarihleri arasında uygulanan anket çalışması ile 10 ve üzeri çalışana sahip olan 7 lokanta,
restoran ve yemek şirketinden elde edilmiştir. Bu kapsamda 245 çalışanın tamamına anket
formu dağıtılmış ama bunlardan 33 çalışan geri dönüş gerçekleştirmemiştir. Böylece
çalışanların büyük kısmına ulaşılarak %87 oranında ulaşma başarısı elde edilmiştir. Diğer
taraftan geri dönüş gerçekleştiren anketlerden de 8 tanesi eksik ve tutarsız olduğu için
analizler 204 anket formu üzerinden yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 19.0 paket
programı kullanılmış ve elde edilen verilere öncelikle frekans analizleri yapılmış daha sonra
faktör analizi, güvenirlik analizi ve hipotezlerin test edilmesi amacıyla da çoklu doğrusal
regresyon analizleri uygulanarak yorumlanmıştır.
VERĠLERĠN ANALĠZĠ VE BULGULAR
Katılımcıların Demografik Özellikleri
Veri analizinde ilk olarak araştırmanın uygulandığı örneklemin genel özelliklerini ortaya
koymak amacıyla tanımlayıcı istatistikler kapsamında frekans ve yüzde dağılımlarına yer
verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri Açısından Betimleyici İstatistiklere
İlişkin Bulgular
Cinsiyet
YaĢ

Medeni Durum
Eğitim Durumu

Çalışma Süresi

İşletmedeki Pozisyonu

Gelir Durumu

Erkek
Kadın
Toplam
18-25 yaş
26-35 yaş
36-45 yaş
46 ve üzeri
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Lise ve altında
Önlisans
Lisans ve üzeri
Toplam
5 yıl ve altında
6-10 yıl arası
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
Toplam
Yönetici
Sorumlu
İşçi
Toplam
3000 TL altında
3001-4000 TL arasında
4001-5000 TL arasında
5001 TL üzeri
Toplam

Sıklık
136
68
204
55
82
23
44
204
111
93
204
107
45
52
204
96
52
38
18
204
20
34
150
204
79
69
38
18
204
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Yüzde
66,7
33,3
100
27,0
40,2
11,3
21,6
100
54,4
45,6
100
52,5
22,1
25,5
100
47,1
25,5
18,6
8,8
100
9,8
16,7
73,5
100
38,7
33,8
18,6
8,8
100
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Tablo 1’de araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş, medeni durumu, eğitim durumu, çalışma
süresi, işletmedeki pozisyonu ve gelir durumu değişkenlerine ilişkin betimleyici istatistiklere
yer verilmiştir. Toplam 204 katılımcının 136’sının erkek, 68’inin kadın çalışan olduğu
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan çalışanların yaşları ve medeni durumları incelendiğinde
%40,2’lik oranla 26-35 yaş arasında bulunan ve %54,4 oranıyla da evli olan çalışanların
katılımcılar arasında daha fazla çoğunluğa sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların
%52,5’lik oranla en fazla lise ve altı eğitim durumuna sahip olduğu, %47,1’lik oranla en fazla
5 yıl ve daha az süredir çalıştıkları, %73,5’lük oranla genel olarak vasıfsız çalışanlardan
oluştuğu ve %38,7’lik oranla en fazla 300 TL ve altında gelir durumuna sahip oldukları
sonucuna ulaşılmıştır.
AraĢtırmada Kullanılan Ölçeklere iliĢkin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizleri
Araştırma kapsamında hem içsel pazarlama hem de içsel markalaşma ölçeklerinin yapı
geçerliliğini test etmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizinde
faktörleştirme veya faktör çıkarma tekniği olarak temel bileşenler tekniği, faktör döndürme
işlemi uygulanırken ise eğik döndürme metotlarından direct oblimin yöntemi kullanılmıştır.
Tablo 2. İçsel Markalaşma Ölçeği İçin İfadeler ve Faktör Analizi

Müşterilerle ilgilenirken şirketin marka değerini hep göz önünde tutarım.
Çalışırken şirketin marka kimliğiyle ilgili olarak bilgi ve tecrübelerimi
kullanırım.
Personel departmanı, çalışanları düzenli olarak bilgilendirir.
Çalıştığım şirket genel politikaları ve hedefleri hakkında beni bilgilendirir.
Şirkette meydana gelen önemli değişiklikler çalışanlara düzenli olarak
bildirilir.
Şirketin sunduğu eğitim olanağı, şirketin marka vaadini daha iyi yerine
getirebilmemde bana yardımcı olur.
Bize sunulan eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde şirketin marka değeri de
anlatılmaktadır.
Çalışanlar, Kurumu geliştirici yeni fikrin özgürce söylenmesi konusunda
teşvik edilir.
Çalışanlar, şirketi geliştirici önerileri söylemeleri konusunda teşvik edilirler.
Şirket, çalışanlarla alakalı olumlu ya da olumsuz konularda bilgilendirme
yaparken nezaket kurallarına uyar.
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği
Bartlett Küresellik Testi

Faktörler
İçsel iletişim ve
insan kaynakları
Eğitim ve
katılımı
geliştirme
,857
,791
,780
,714
,532
-,877
-,817
-,741
-,721
-,586

,832

Approx. Chi-Square
Df

1095,066
45

Sig.

,000

Toplam Açıklanan Varyans

%63,526

İçsel markalaşma ölçeğinin KMO değerinin 0,832 olması örneklemin faktör analizi için
yeterli olduğunu ve Barlett küresellik testinin anlamlılık düzeyinin ise 0,05’ten küçük olması
veriler ile faktör analizinin uygulanabileceğini göstermektedir. Faktörler belirlenirken özdeğer
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ölçütüne göre 1’den büyük özdeğere sahip faktörler dikkate alınmıştır. Faktör yükleri
matrisine ulaşılırken 0,50’den büyük faktör yüküne sahip maddelerin faktörü yeterince iyi
açıklayabilen maddeler olduğu kabul edilerek 0,50’den daha az faktör yüküne sahip maddeler
analiz kapsamına alınmamıştır. Bu sebeple 0,50’den daha az faktör yüküne sahip olan
“Çalıştığım şirket finansal durumu hakkında beni bilgilendirir.”, “Yapılacak iş konusunda
şirket içinde yeterli derecede yazılı bildirim yapılır.” ve “Müşterilere şirketin marka değerini
daha iyi sunabilmek için hangi becerilere sahip olmam gerektiğinin farkındayım.” ifadeleri
analizden çıkarılmıştır.
Tablo 3. İçsel Pazarlama Ölçeği İçin İfadeler ve Faktör Analizi
Bu kurum, çalışanların farklı ihtiyaçlarına uyum
sağlayabilecek esnekliğe sahiptir.
Bu kurum, çalışanlarıyla iletişim kurmaya büyük önem
vermektedir.
Bu kurumdaki çalışanlar hizmet rollerini yerine getirmek
için uygun şekilde yetiştirilirler.
Bu kurum, mükemmel hizmet sunan çalışanlarını
çabalarından dolayı ödüllendirir.
Bu kurum, çalışanlarını işyerinde iyi performans
göstermesi için hazırlar.
Bu kurum, vizyonunu çalışanlarına eksiksiz bir şekilde
iletir.
Bu kurum, çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirmeyi
bir maliyetten ziyade yatırım olarak görür.
Bu kurum, çalışanlarına sadece “işlerin nasıl yapılması
gerektiğini” değil, “niçin yapılması gerektiğini” de
öğretir.
Bu kurumda çalışmanın ötesine geçilmekte ve çalışanlar
da eğitilmektedir.
Bu kurumda çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek,
devam eden bir süreç olarak gerçekleştirilmektedir.
Bu kurum, organizasyon stratejisini geliştirmek ve
çalışanların işlerini iyileştirmek için çalışanlardan
topladığı verileri kullanır.
Bu kurum, çalışanlarına hizmet rollerinin önemini anlatır.
Bu kurum, vizyona en çok katkıda bulunan çalışanların
performanslarını ölçer ve değerlendirir.

Faktörler
Destekleme Geliştirme
Eğitim
,943

Ödüllendirme

,832
,759
,532

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği
Bartlett Küresellik Testi
Approx. Chi-Square
Df
Sig.
Toplam Açıklanan Varyans

,871
,801
,531
,789

,729
,662
,868

,795
,570

,842
1592,813
78
,000
%76,129

İçsel pazarlama ölçeğinin KMO değerinin 0,842 olması örneklemin faktör analizi için yeterli
olduğunu göstermektedir. Barlett küresellik testi anlamlılık düzeyinin de 0,05’ten küçük
olması veriler ile faktör analizinin uygulanmasında sorun olmadığını göstermektedir.
Faktörler belirlenirken özdeğer ölçütüne göre 1’den büyük özdeğere sahip faktörler dikkate
alınmış ve 0,50’den daha az faktör yüküne sahip olan “Bu kurum çalışanlarına
inanabilecekleri bir vizyon sunar.” ve “Bu kurumda performans ölçüm ve ödül sistemleri
çalışanları birlikte çalışmaya teşvik eder.” ifadeleri analizden çıkarılmıştır.
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Faktör analizi sonrasında tespit edilen faktörlere güvenirlik analizi uygulanmıştır. Bu analize
ilişkin Cronbach Alpha katsayıları Tablo 4’ verilmiştir.

Tablo 4. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Değerleri
Ölçekler

Faktörler

Cronbach α katsayısı

İçsel markalaşma
ölçeği alt boyutları

İçsel iletişim ve insan
kaynakları katılımı
Eğitim ve geliştirme
Destekleme
Geliştirme
Eğitim
Ödüllendirme

0,833

Faktörde yer alan soru
sayısı
5

0,859
0,887
0,827
0,794
0,794

5
4
3
3
3

İçsel
pazarlama
ölçeği alt boyutları

Tablo 4’de yer alan içsel markalaşma ve içsel pazarlama alt boyutlarına ilişkin Cronbach
Alpha katsayılarının 0,70 ile 0,90 arasında olması her bir boyutun yüksek güvenirliğe sahip
olduğunu göstermektedir.
AraĢtırma Modelinin Test Edilmesi ve Bulguları
Araştırmanın amacı doğrultusunda içsel markalaşma üzerinde içsel pazarlamanın etkili
olduğu yönünde kurulan araştırma modelinin testi için çoklu doğrusal regresyon analizine
başvurulmuştur. Ancak bu çerçevede öncelikle çoklu doğrusal regresyon modellerine ilişkin
varsayımların sağlanması gerekmektedir. Çoklu doğrusal regresyon analizlerine ilişkin olarak
elde edilen VIF değerlerinin 10’dan küçük ve hatta tolerans değerlerinin 0,10’dan büyük
olması çoklu doğrusal bağımlılık probleminin olmadığını göstermektedir. Ayrıca DurbinWatson değerlerinin de 1,5 ile 2,5 arasında olması aynı zamanda otokorelasyon sorununun da
bulunmadığını ifade etmektedir.
İçsel pazarlama alt boyutlarının içsel markalaşmanın içsel iletişim ve insan kaynakları
katılımı alt boyutu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla uygulanan çoklu doğrusal
regresyon analizine ilişkin bulgular Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. İçsel Pazarlamanın İçsel İletişim ve İnsan Kaynakları Katılımına Etkisi
Model
Standardize Edilmemiş
katsayı
(Sabit)
Destekleme

B
,784
,188

Std. Hata
,241
,070

Geliştirme

,220

Eğitim

Standardize
Edilmiş
Katsayı

Collinearity Statistics

Beta
,180

t
3,255
2,692

Sig. Tolerance
,001
,008
,524

,055

,251

3,988

,000

,594

1,682

,386

,064

,411

6,071

,000

,514

1,945

Ödüllendirme

,032

,072

,028

,436

,663

,589

1,699

R

,729
,532

F istatistiği

Düzeltilmiş R

,523

Sig.(P)

Standart hata

,60885

2

R

2
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Durbin Watson

1,896

Bağımlı Değişken: İçsel İletişim ve İnsan Kaynakları Katılımı

İçsel pazarlamanın içsel iletişim ve insan kaynakları katılımına etkisi üzerine kurulan
regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlı (P=0,000) olup içsel pazarlama boyutları içsel
iletişim ve insan kaynakları katılımındaki değişimin %52,3’ünü açıklamaktadır. İçsel
pazarlamanın boyutları ile içsel iletişim ve insan kaynakları katılımı arasında yüksek derecede
pozitif bir ilişki bulunmaktadır. İçsel pazarlama boyutlarının içsel iletişim ve insan kaynakları
katılımına birlikte etkisi incelendiğinde destekleme, geliştirme ve eğitim boyutlarının
istatistiksel olarak 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif bir etkisi söz konusudur. Ancak
ödüllendirme boyutunun ise içsel iletişim ve insan kaynakları katılımı üzerinde istatistiksel
olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
İçsel pazarlama alt boyutlarının içsel markalaşmanın eğitim ve geliştirme alt boyutu
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla uygulanan çoklu doğrusal regresyon analizine ilişkin
bulgular Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. İçsel Pazarlamanın Eğitim ve Geliştirmeye Etkisi
Model
Standardize Edilmemiş
katsayı
(Sabit)
Destekleme

B
1,381
,194

Std. Hata
,236
,069

Geliştirme

,241

Eğitim

Standardize
Edilmiş
Katsayı
Beta

Collinearity Statistics

,207

t
5,845
2,836

,054

,307

4,467

,000

,594

1,682

,169

,062

,200

2,716

,007

,514

1,945

Ödüllendirme

,121

,071

,118

1,708

,089

,589

1,699

R

,666
,443

F istatistiği

Düzeltilmiş R

,432

Sig.(P)

Standart hata

,59679

Durbin Watson

1,955

2

R

2

Sig. Tolerance
,000
,005
,524

VIF
1,907

39,556
,000

Bağımlı Değişken: Eğitim ve geliştirme

İçsel pazarlamanın eğitim ve geliştirmeye etkisi üzerine kurulan regresyon modeli istatistiksel
olarak anlamlı (P=0,000) olup içsel pazarlama boyutları eğitim ve geliştirmedeki değişimin
%43,2’sini açıklamaktadır. İçsel pazarlamanın boyutları ile eğitim ve geliştirme arasında orta
derecede pozitif bir ilişki bulunmaktadır. İçsel pazarlama boyutlarının eğitim ve geliştirmeye
birlikte etkisi incelendiğinde destekleme, geliştirme ve eğitim boyutlarının istatistiksel olarak
0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif bir etkisi söz konusu iken ödüllendirme boyutunun
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.
İçsel Pazarlamanın içsel markalaşma üzerindeki etkisini test etmek için gerçekleştirilen
regresyon analizleri değerlendirildiğinde H11d ve H12d hipotezleri reddedilirken, diğer
hipotezler ise kabul edilmiştir. Bunun anlamı ise içsel pazarlama boyutlarından destekleme,
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geliştirme ve eğitim boyutlarının içsel markalaşma boyutları üzerinde pozitif ve anlamlı bir
etkiye sahip olduğu yönünde ifade edilebilir.

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Pazarlamanın evrilerek geldiği son noktada müşterilerle uzun dönemli değer temelli değişim
ilişkilerinin öne çıktığı bir dönem yaşanmaktadır. Özellikle hizmet sektöründe de ürünün
müşteri ve çalışan etkileşimiyle birlikte üretildiği bilinmektedir. O halde müşteri ile ilişkilerin
hizmet sektöründe daha önemli olduğu ve üzerinde özenle durulması gerekmektedir. Çünkü
bu interaktif ilişkiler müşteri memnuniyeti ve müşterilerin marka algısı üzerinde doğrudan
etkili olmaktadır. Hatta müşterilerin tatmininin çalışan tatmininden geçtiği söylenmektedir.
Bu sebeple artık işletmeler çalışanlarını birer müşteri gibi kabul ederek pazarlama
faaliyetlerini onlar üzerinde uygulayıp işletme markasının öncelikle onlar tarafından
benimsenmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. İşletmenin ve marka vaadinin çalışanlar
tarafından benimsenmesiyle müşteriler gözünde daha başarılı bir temsil gerçekleşecek ve
markanın müşteriler tarafından da benimsenmesi sağlanabilecektir. Bu kapsamda içsel
pazarlama ve içsel markalaşma kavramları daha fazla öne çıkmış ve işletmeler tarafından
daha fazla önem verilen kavramlar haline gelmiştir.
Bu çalışmada da içsel pazarlama ve içsel markalaşma kavramları birlikte ele alınarak
birbirleriyle nedensel bir ilişkiye sahip olup olmadıkları araştırılmak istenmiştir. Araştırmada
ilk olarak araştırmaya katılanlara ilişkin tanımlayıcı analizler yapılmıştır. Buna göre
araştırmaya katılanlardan %66,7’si erkek iken %33,3’ü kadınlardan oluşmaktadır.
Katılımcıların %67,2’sinin 18-35 yaş aralığında olduğu ve %54,4’ünün evli oldukları tespit
edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %52,5’ini lise ve altı eğitim düzeyine sahip kişiler
oluşturmaktadır. Çalışma süresi açısından katılımcıların %72,6’sının 10 yıl ve daha az süredir
çalışmakta olduğu ve katılımcılardan 150 çalışanın vasıfsız, 34 çalışanın sorumlu ve 20
çalışanın da yönetici pozisyonunda bulunduğu belirlenmiştir. Gelir düzeyi açısından inceleme
yapıldığında da katılımcıların büyük çoğunluğunun %72,5’inin 4000 TL’den daha az gelir
düzeyine sahip çalışanlardan olduğu görülmüştür.
Araştırmada kullanılan içsel markalaşma ve içsel pazarlama ölçeklerine geçerlilik ve
güvenirlik analizleri kapsamında öncelikle açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör
analizi sonucunda içsel markalaşma ölçeği içerdiği ifadeler göre “eğitim ve geliştirme” ile
“içsel iletişim ve insan kaynakları katılımı” şeklinde iki boyuttan oluşmuştur. İçsel pazarlama
ölçeğinin ise “destekleme”, “geliştirme”, “eğitim” ve “ödüllendirme” olmak üzere 4 boyuttan
oluştuğu tespit edilmiştir. Faktör analizinin ardından yapılan güvenilirlik analizi sonucunda
her iki ölçeğin de yüksek derecede güvenilir olduğu görülmüştür. İçsel pazarlamanın içsel
markalaşma üzerinde etkili olduğuna yönelik oluşturulan araştırma modelinin test edilmesi
amacıyla da çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda içsel
pazarlamanın destekleme, geliştirme ve eğitim boyutlarının içsel markalaşma boyutlarından
hem içsel iletişim ve insan kaynakları katılımı hem de eğitim ve geliştirme boyutları üzerinde
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pozitif bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. İçsel pazarlamanın ödüllendirme boyutunun
ise içsel markalaşmanın iki boyutu üzerinde de anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit
edilmiştir.
Araştırma sonucu elde edilen bulgular ışığında içsel markalaşma faaliyetlerinde başarılı
olmak isteyen hizmet işletmelerine vizyonlarını çalışanlarına eksiksiz iletmeleri, onlarla
iletişim kurmaya önem vermeleri, işlerin niçin yapılması gerektiğini onlara öğretmeleri,
onların eğitimine de önem vermeleri, görevlerine uygun bilgi ve becerilere sahip olmaları
yönünde bir sürece dayalı olarak onları yetiştirmeleri ve bunu bir yatırım olarak görmeleri,
onları ödüllendirmeleri, onların performansını iyileştirmeye çabalamaları ve onların
ihtiyaçlarına uygun bir esnekliğe sahip olmaları gerektiği önerilebilir. Diğer taraftan bu
çalışmanın uygulama kısmı lokanta, restoran ve yemek şirketlerinden elde edilen veriler ile
gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple gelecek çalışmalarda farklı hizmet işletmelerinde veya hizmet
sektörünün dışındaki işletmelerde de çalışma tekrarlanarak karşılaştırılabilir. Böylece
sonuçların genelleştirilmesine önemli katkılar sağlanabilir.
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SELÇUKLU GAZNELİ MÜCADELESİNDE HORASAN BÖLGESİNİN
ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF KHORASAN REGION IN STRUGGLE BETWEEN THE
GHAZNAVIDS AND SALJUQIDS
Doç. Dr. İsmail PIRLANTA,
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Siyeri Nebi ve İslam Tarihi ABD., ipORCİD NO: 0000-0002-8689-3991

ÖZET
Güneş ülkesi anlamına gelen Horasan1 doğu yönünden Huttel, Gur ve Sistan‟ın bir bölümü;
güney yönünden Deştilût ve Fars toprakları (Kirman ile Rey arasındaki); batı yönünden
Deştikevîr‟in batı tarafı, Taberistan ve Cürcan; kuzey yönünden de günümüz Türkmenistan‟ın
bir kısmı, Hârizm ve Mâverâünnehir ile sınırlandırılmıştır.2 Böylesine geniş bir coğrafya
parçası tarih içerisinde devamlı istila ve saldırılara maruz kalmıştır. Yer altı ve yer üstü
zenginliğinin yanında göç, istila ve ticaret bağlamında önemli bir kavşak noktası olması da
bölgenin cazibe merkezi olma özelliğini en üst noktaya taşımıştır.
Horasan İslamî dönem Türk tarihi açısından da elbette söz konusunu önemini devam
ettirmiştir. Nitekim bölge X. yüzyılın sonlarına doğru Gaznelilerin kontrolüne geçmiştir.
Gazneliler Horasan‟ı büyük ölçüde özellikle Hindistan fetihleri açısından finans kaynağı
olarak görmüşlerdir. Bu durumu ahaliden alınan orantısız vergiler doğrular mahiyettedir.
Onların bu politikaları sonraki dönemde bölgenin kontrolden çıkmasına vesile olmuştur.
Sultan Mahmud‟un kudretli idaresi altında işler yolunda giderken ondan sonra gelen Mesud
maalesef babasının bu şaşalı yönetimini devam ettirememiştir. Bunda 1025 yılında Horasan‟a
yerleşen Arslan Yabgu emrindeki Türkmenlerin ve akabinde 1035 yılında Hârizm‟den gelen
Tuğrul ve Çağrı beye bağlı birliklerin faaliyetlerinin etkisi büyük olmuştur. Sonuçta
Gazneliler 8 Ramazan 431/23 Mayıs 1040 tarihinde Dandanakan kalesi yakınlarında Tuğrul
ve Çağrı beye bağlı Türkmenler karşısında büyük bir yenilgiye uğramışlar ve bu yenilgiden

1
2

3

Osman Çetin, “ Horasan ”, İA., TDV., XVIII, İstanbul 1998, s. 234.
İbn Havkal, Ebu‟l-Kasım Muhammed, Sûretu’l-Arz, thk. M. J. Geoje, Leyden 1938, s. 426 ; Yakut elHamevî, Şihâbüddîn Ebû Abdullah b. Abdullah, Mu‘cemu’l-Buldan, I-VI, Beyrut trz., II, s. 350.
Recep Uslu, Hicrî I – II. Yüzyıllarda Horasan Tarihi, Basılmamış Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997, s. 18.
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sonra Horasan‟ı tamamen kaybetmişlerdir. Böylelikle bölge Selçuklu devletinin kurulduğu bir
yer olmuştur.
Yukarıda anlatılan hususlar çerçevesinde şekillenen bildiri metnimiz Selçuklu Gazneli
mücadelesinde Horasan bölgesinin yeri ve önemini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gazneliler, Selçuklular, Horasan, Merv, Nişabur
ABSTRACT
Khorasan region, which means the land of the sun, is bordered by Huttal, Gur and Sistan from
the east; Deştilût and Persian lands (between Kirman and Rey) from the south; west side of
Deştikevîr, Taberistan and Curcan from the west; a part of present-day Turkmanistan Harism
and Transoxiana from the north. Such a large piece of geography has been subjected to
constant invasion and attacks throughout history. In addition to its underground and
aboveground wealth, it is an important junction point in terms of migration, invasion and
trade, making the region the center of attraction.
Of course, the Khorasan continued its importance in terms of Turkish history in Islamic
period. As a matter of fact, the region passed under the control of the Ghaznavids towards the
end of the 10th century. Ghaznavids thought of Khorasan as a source of finance especially for
the conquests of India. This situation is justified by the disproportionate taxes collected from
the people. These policies of theirs caused the region to get out of control in the following
period. While things were going smoothly under the mighty rule of Sultan Mahmud, Mesud,
unfortunately, could not continue this magnificent rule of his father. In this, the activities of
the Turkmens under the command of Arslan Yabgu who settled in Khorasan in 1025 and the
units affiliated to Tuğrul and Çağrı bey from Harizm in 1035 had a great effect on this. As a
result, the Ghaznavids suffered a great defeat against the Turkmens of Tuğrul and Çağrı bey
near Dandanakan castle on 8 Ramadan, 431/23 May 1040 and after this defeat they lost
Khorasan completely. Thus, the region became a place where the Saljuqids state was
established.
Our declaration text, which was shaped within the framework of the above-mentioned issues,
aims to reveal the place and importance of the Khorasan region in the Saljuqids Ghaznavids
struggle.
Key Words: Ghaznavids, Saljuqids, Khorasan, Merv, Nishapur

Page 126

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

1. GAZNELİ VE SELÇUKLU DEVLETLERİ AÇISINDAN HORASAN BÖLGESİNİN
ÖNEMİ
Horasan jeopolitik yapısı, barındırdığı yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle Türk devletlerinin
ilgisini çekme noktasında öncelik taşımaktaydı. Nitekim Gazneliler devletinin ikinci
hükümdarı Sebüktegin hizmetlerine karşılık Sâmânî Emîri II. Nûh‟un kendisini Horasan
Sipehsâlârlığına (ordu komutanlığı) atamasıyla bölgeyi idaresi altına aldı. Bölge önemine
binaen bundan böyle Gazneli idarecilerinin üzerinde hassasiyetle durdukları bir yer oldu. Bu
bağlamda Mahmud babasından sonra Horasan‟da güçlü bir yönetim tesis etti.3 Sâmânîler
kendilerine yapmış oldukları hizmet karşılığında Gazneli idarecilerine bıraktıkları bu stratejik
bölgeyi geri almak hususunda her fırsatı değerlendirmek istemekteydiler. Aradıkları fırsatı
Mahmud‟un 387/997 yılında ölen babasının yerine geçmek için Horasan‟ı beraberindeki
birliklerle terk etmesi üzerine yakaladılar.4
Mahmud kardeşi İsmail ile bir taht mücadelesi içerisine girmişti. Sâmânî emiri II. Nûh‟un
ölümü üzerine yerine geçen oğlu II. Mansûr Horasan‟ın Mahmud tarafından boşaltılması
üzerine kendi kumandanlarından Begtüzün‟ü onun yerine sipehsâlâr olarak atadı. Kardeşini
bertaraf edip Gazneli tahtına oturan Mahmud, bu oldubittiyi kabul etmeyerek Sâmânî
hükümdarına bir elçi gönderdi ve Horasan‟ın yeniden kendisine verilmesini talep etti.
İsteğinin kabul görmemesi üzerine harekete geçen Mahmud Horasan‟ı kontrol etmek üzere
bizzat Nîşâbur üzerine yürüdü. Bu sırada Sâmânî payitahtında işler karışmıştı. Zira Begtüzün
diğer bir komutan Fâik ile anlaşıp II. Mansûr‟u tahttan indirmişler ve Abdülmelik b. Nûh‟u
tahta çıkarmışlardı. Bu gelişmeler Mahmud‟un onlar üzerine harekete geçmesine yol açtı.
Yapılan savaşta Sâmânî kuvvetlerini yenilgiye uğratan Mahmud 27 Cemâziyelevvel 389/16
Mayıs 999 yılında Horasan‟ı ele geçirdi. Kardeşi Nasr‟ı bölgenin idaresi ile görevlendirdi.
Mahmud artık her yönden otoritesinin tanınmasını istemekteydi. Bunun üzerine Abbâsî
Halifesi Kâdir-Billâh‟a zaferini bildiren bir elçi gönderip hükümdarlığının tescil edilmesini
istedi. Halife, onun isteğini kabul edip saltanatını tasdik etti ve ona “Yemînüddevle ve
emînü‟l-mille” lakabını verdi.5 Bu arada Karahanlılar‟ın Buhara‟ya girip Sâmânî idaresine

3

4
5

Gerdîzî, Ebû Sa„îd „Abdülhayy b. el-Dahhâk İbn Mahmûd, Zeynü’l-ahbâr, haz.„Abdülhayy Habîbî, Tahran
1347 hş., s. 182.
Gerdîzî, Zeynü’l-ahbâr, s. 183.
Gerdîzî, Zeynü’l-ahbâr, s. 182.
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son vermeleri Mahmud‟un elini daha da güçlendirmişti. Zira o, merkez Gazne olmak üzere
Horasan ve Sistan gibi önemli bölgelere hâkim bir devletin idarecisi konumuna yükselmişti.
Sâmânîlerin tarih sahnesinden silinmeleri Horasan bölgesi bağlamında Sultan Mahmud‟a yeni
bir rakip çıkarmıştı. Yeni rakip Karahanlılardı. Horasan sahip olduğu tüm zenginliğiyle
onların da ilgisini çekmişti. Nitekim Mahmud‟un Hindistan topraklarındaki seferini fırsat
bilen Karahanlı emiri Nasr b. Ali 396/1006 tarihinde Horasan‟ı kontrol etmek için bölgeye
geldi. Bölgeyi fazlasıyla önemseyen Mahmud seferini yarıda kesip geri döndü ve burayı
yeniden otoritesi altına aldı.6 Horasan bölgesindeki hâkimiyetini iyice perçinleştiren Sultan
Mahmud 421/1030 yılında ölünceye kadar bölgeyi kontrolünde tutmayı başardı. Ondan sonra
Gazneli hükümdarı olan oğlu Mesud için de Horasan paylaşılamaz bir konumdaydı. Bundan
dolayı babasının yerleşmelerine izin verdiği Selçuklu Türkmenlerini bölgeden uzaklaştırmak
için çok uğraştı. Ancak bunu başaracak ne babası kadar siyasi ve askeri becerisi vardı ne de
Gazneli devleti hem bürokratik hem de askeri anlamda eski gücündeydi. Nitekim tahta
geçmesinden on yıl sonra Horasan‟ı Selçuklulara terk etmek durumunda kaldı.
Gazneli yöneticiler Horasan‟ı büyük oranda devletlerini finanse eden bir bölge olarak
görmekteydiler. Buradan 40 milyon dirhemin üzerinde toplanan vergi onların iştahını
kabartmaktaydı. Aynı zamanda Horasan gelirleri Sultan Mahmud zamanında başta Hindistan
olmak üzere yapılan seferlerin en önemli kaynağı durumundaydı. Horasan‟ın Gazneliler
indinde bu anlamdaki önemi özellikle Mesud zamanında bozulan ekonominin düzeltilmesi
adına bölge insanına ölçüsüz vergiler konmasını da beraberinde getirdi. Ağır vergiler altında
zor durumlara düşen ahali artık Gazneli yönetiminden iyice bunalmıştı. Bundan dolayı onlar
Gazneli Selçuklu kapışmasında can hıraş biçimde Gazneliler tarafında yer almadı.
Selçuklular açısından Horasan bir çıkış noktasıydı. Buraları bir nevi Allah‟ın onlara
kurtuluşları için bahşettiği topraklardı. Selçuklular önce Horasan‟a istekleri dışında geldiler.
Zira Gazneli Sultanı Mahmud kendi hâkimiyet sahasında yavaş yavaş siyasi bir güç haline
gelen Arslan Yabgu‟yu etkisiz kılmak istedi. Onu ve kendisine bağlı Selçuklu Türkmenlerini
kontrol altında tutmak maksadıyla Horasan‟a yerleştirdi. Arslan Yabgu‟yu devre dışı
bıraktıktan sonra ona bağlı Türkmenleri ufak tefek sorunlar çıkarsalar da Horasan‟da etkisiz
kılmak Mahmud için hiç de zor olmadı.7
Tuğrul ve Çağrı Beyler yurt tutma adına şanslarını denedikleri Hârizm‟den emrindeki
Türkmenlerle siyasi etkenler ve mecburiyete binaen daha önce gelmek istemedikleri Horasan
6
7

Gerdîzî, Zeynü’l-ahbâr, s. 185.
Gerdîzî, Zeynü’l-ahbâr, s. 189-190; Ravendî, Rahatü’s-sudûr ve Âyetü’s-sürûr, I, s. 89.
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bölgesine geldiler.8 Başlangıçta onların ve beraberindeki Türkmenlerin derdi hayvanları için
verimli otlaklar bulmaktı. Ancak Gaznelilerin onlara karşı takındıkları düşmanca tavır ve ne
pahasına olursa olsun onları Horasan‟dan çıkarma isteği Selçukluların direnmelerine neden
oldu. Gazneli birliklerinin her saldırısını püskürten ve böylelikle kendilerine güveni gülen
Selçuklular için Horasan sadece hayvanlarını otlatacakları yer olmaktan çıkmıştı. Nitekim
bütün zenginliğiyle bölge artık Selçuklu devletinin temellerinin atıldığı bir yer
konumundaydı.
2. SELÇUKLULAR’IN HORASAN BÖLGESİ İLE TANIŞMASI
Selçukluların Horasan bölgesi ile tanışmaları önceki bölümde de kısaca temas edildiği gibi
Gazneli sultanı Mahmud vasıtasıyla olmuştur. O, Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadır Han ile
416/1025 yılında Semerkand yakınlarında bir araya gelerek yapmış oldukları anlaşma
çerçevesinde9 Selçuklu Türkmenlerini kendisinin Horasan valisi Arslan Cazib‟in tüm
muhalefetine rağmen Horasan‟a yerleştirdi.10 Tabiatları gereği kaplarına sığmayan ve devamlı
hareket halinde olan Selçuklular Nesâ, Bâverd ve Ferâve başta olmak üzere yeni yerleşim
yerlerinde çeşitli nedenlerle huzursuzluk çıkararak yağma faaliyetlerinde bulunmaya
başladılar. Onların bu hali Arslan Cazib‟in harekete geçmesi ve Selçukluların Balhan Dağları,
Dihistan ve Azerbaycan taraflarına çekilmeleri sonucunu doğurdu.11
Horasan‟da faaliyet gösteren bu Türkmenler Selçukluların tamamını teşkil etmemekteydiler.
Bu grup, Selçuk Bey‟in oğlu Arslan yabgu‟ya bağlı olan gruptu. Bunlar, Arslan Yabgu‟nun
Sultan Mahmud tarafından kendi otağına davet edilmesi, onuruna verilen yemek sonunda
tutuklanıp oğlu Kutalmış ve bazı yakın arkadaşları ile Kalincar Kalesi‟ne hapsedilmesinin12
ardından grubun yönetiminde söz sahibi olan Kızıl, Yağmur, Göktaş, Boğa, Mansur ve
Anasıoğlu gibi beylerin idaresinde bulunmaktaydı. Zikrettiğimiz gruptan başka Selçukluların
Tuğrul ve Çağrı Beylere bağlı olan bir kolu daha vardı.

8
9

10

11

12

Beyhakî, Târîh-i Beyhakî,s. 563-565.
Gerdîzî, Zeynü’l-ahbâr, s. 187-188; Zahîrüddîn Nîsâbûrî, Selçuknâme, nşr. A. H. Morton, Berlin 2004, s. 5-6;
Râvendî, Muhammed b. Ali b. Süleyman, Rahatü’s-sudûr ve Âyetü’s-sürûr, nşr. Muhammed İkbâl, Tahran
1364 hş. /çev. Ahmed Ateş, TTK, I-II, Ankara 1957, 1960, I, s. 86-87; el-Hüseynî, Sadreddîn, Ahbârü’dDevleti’s-Selcukiyye (Zübdetü’ttevârih), nşr. Muhammed İkbal, Lahor 1933 / çev. Necati Lugal, TTK,
Ankara 1999, s. 2; Bundarî, el-Feth b. Ali b. Muhammed, Zübdetü’n-nusra ve Nuhbetü’l-usra, nşr. M. Th.
Houtsma, Leiden 1889 / çev. Kıvameddin Burslan, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, TTK, Ankara 1999,
s. 2; İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-a‘yân ve enbâu ebnai’z-zamân, nşr. İhsan Abbas, I-IV, Beyrut 1968, III, s. 225.
Gerdîzî, Zeynü’l-ahbâr, s. 189-190; Zahîrüddîn Nîsâbûrî, Selçuknâme, s. 8-9. ; Ravendî, Rahatü’s-sudûr ve
Âyetü’s-sürûr, I, s. 88-89, 91 ; el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye (Zübdetü’ttevârih), s. 2.
Gerdîzî, Zeynü’l-ahbâr, s. 190 ; Beyhakî, Ebu‟l-Fazl Muhammed b. Hüseyin, Târîh-i Beyhakî, nsr. Ali Ekber
Feyyaz, Tahran 1326 hş., s. 445.
Gerdîzî, Zeynü’l-ahbâr, s. 189-190; Ravendî, Rahatü’s-sudûr ve Âyetü’s-sürûr, I, s. 89.
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Tuğrul ve Çağrı Beyler dedeleri Selçuk Bey ile beraber Cend‟de oturmaktaydılar. Dedelerinin
ölümünün ardından (397/1007) kendilerine bağlı gruplarla Cend‟de bir müddet daha kalmaya
devam ettiler.13 Ancak Oğuz Yabgu Devleti‟nin şiddeti giderek artan baskılarına
dayanamadılar ve beraberindekilerle Buhara yakınındaki Nur Ata‟ya geldiler. Maksatları
kendilerinden önce buraya gelip yerleşen Arslan Yabgu‟ya bağlı Selçuklularla birleşmek olan
Tuğrul ve Çağrı Beyler umduklarını çok da fazla bulamadılar. Kendisine rakip olarak gördüğü
Tuğrul ve Çağrı Beylere gerekli ilgiyi göstermeyen Arslan Yabgu, bu da yetmiyormuş gibi
bölgede hâkim vaziyette olan Karahanlı idarecilerini de onlara karşı kışkırttı. Neticede onlar
önce Buhara hâkimi İlig Nasr Han‟ın düşmanca tutumuyla karşılaştılar, bir ara Karahanlı
hükümdarı Buğra Han‟ın hizmetine girdiler ama Buğra Han‟ın kendilerini ortadan kaldırmak
istediğini görünce tekrar Buhara‟ya geri döndüler. Buhara‟yı ele geçirip burada bağımsız
hareket eden Karahanlı şehzadesi Ali Tekin, beraber hareket ettiği Arslan Yabgu‟nun da
tesiriyle Tuğrul ve Çağrı beylere rahat yüzü göstermeyince bu iki Selçuklu beyi ve
beraberindekiler iyice çaresiz kaldılar. Sonuç olarak iki kardeş kendilerine yeni yurtlar
aramak zorunda kaldı ve bu bağlamda Tuğrul Bey çöllere çekilirken, Çağrı Bey Doğu
Anadolu seferine çıktı.14
3. SELÇUKLU VE GAZNELİLERİN HORASAN’DA HÂKİMİYET MÜCADELESİ
Yersiz yurtsuz kalan Tuğrul ve Çağrı Beyler ve beraberindeki Selçuklulara Gazneli Sultanı
Mahmud Horasan‟da yeni yurt verme teklifinde bulundu. Mahmud‟un kendilerini kontrol
altında tutmak için böyle bir teklifte bulunduğunun ve Arslan Yabgu‟nun başına gelenleri de
düşünerek ona güvenemeyeceklerinin farkında olan Tuğrul ve Çağrı Beyler bu öneriyi kabul
etmediler. Bu arada Selçuklulara bir ittifak teklifi geldi. Buhara‟yı kontrolü altında
bulunduran Ali Tekin‟in yapmış olduğu ittifak teklifi onun daha önce Tuğrul ve Çağrı Beylere
karşı göstermiş olduğu düşmanca tavır nedeniyle onlar tarafından olumlu karşılanmadı. Bu iki
teklifin reddedilmesi doğal olarak onlar üzerindeki baskının daha da artmasına yol açtı.
Nitekim Ali Tekin‟in tazyikleri artmaya başladı. Bunun üzerine Tuğrul ve Çağrı Beyler çareyi
Hârizm‟e gitmekte buldular.15

13

14

15

el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye (Zübdetü’ttevârih), s. 2; ayrıca bkz: Cihan Piyadeoğlu, Büyük
Selçuklular Döneminde Horasan ( 1040-1157 ), Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, İstanbul 2008, s. 15.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz: Mehmet Altay Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, Kültür Bakanlığı Yay.,
İstanbul 1976, s. 1; Piyadeoğlu, Büyük Selçuklular Döneminde Horasan ( 1040-1157 ), s. 15.
Beyhakî, Ebu‟l-Fazl Muhammed b. Hüseyin, Târîh-i Beyhakî, nsr. Ali Ekber Feyyaz, Tahran 1326 hş., s.
563.
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421/1030 yılında Gazneli tahtına oturan Mesud bir süre sonra kendisi için tehlike olarak
gördüğü Ali Tekin‟in üzerine Hârizm valisi Altuntaş‟ı gönderdi. Ancak Altuntaş 423/1032
yılında Debûsiye‟de yapılan savaşta öldü. Bunun üzerine oğlu Harun, Hârizm‟e vali olarak
atandı. Harun babası gibi Gaznelilere itaat etmeye niyetli değildi. Nitekim kısa bir süre sonra
Gazneli idaresine karşı isyana kalkıştı ve nihayetinde de bağımsızlığını ilân etti. Bu olan
bitenlerin yanında Oğuz Yabgusu‟nun oğlu Cend Emîri Şah Melik‟te askeri sefer yapma
hazırlığındaydı. Çok geçmeden onun kimler üzerine bir sefere çıkacağı netlik kazandı. Şah
Melik öteden beri düşman gördükleri Tuğrul ve Çağrı Beylere bağlı Türkmenler üzerine ani
bir baskın yaptı. Bu baskın sonucunda Selçuklular hem mal hem de can olarak büyük kayıplar
verdiler. Yaşanan gelişmeler üzerine Tuğrul ve Çağrı Bey iyice çaresiz kalmıştı. Onlar,
Hârizm‟in kendileri için tehlikeli olduğunu düşünmekteydiler. Zira sözde ittifak ettikleri
Harun‟un ne yapacağını kestirememekteydiler. Ayrıca Cend emirinin bir saldırısını daha
kaldırabilecek durumda değillerdi. Sonuçta bölgeden ayrılmanın en doğru bir hareket
olacağını düşünerek bu fikirlerini uygulamaya koydular. Ceyhun‟u geçerek Ribât-ı Nemek‟e
kadar geldiler. Bunun üzerine Gaznelilere karşı bulabildiği en önemli müttefiklerini yitirdiğini
gören Harun derhal harekete geçti. Onlara yetişip Tuğrul ve Çağrı Beyleri Hârizm‟e geri
dönmeye ikna etti. Ancak bölgede yeni gelişmeler yaşanmaktaydı. Bu bağlamda, Karahanlı
emirlerinden Ali Tekin 426/1035 yılında öldü. Hemen akabinde de bir suikast sonucu Harun
öldürüldü. Selçuklular için Hârizm‟de durmanın bir anlamı kalmamıştı. Ayrıca Cend emirinin
birlikleri her an bir saldırı daha düzenleyebilirdi. Böyle bir durumda ittifak sağlayacakları bir
güçte bulunmamaktaydı. İyice bunalan ve ne yapacaklarını bilemez bir durumda olan
Selçuklular Tuğrul, Çağrı ve Musa Yabgu‟nun önderliğinde 700 ila 900 arasında değişen
atlılar halinde16 Hârizm‟den 426/1035 yılında Horasan bölgesine intikal ettiler.17
Gazneliler‟in bilgisi ve izni alınmadan yapılan bu göçten sonra Selçuklular işi meşrulaştırma
telaşına düştüler. Gaznelilerin Horasan Divanı Başkanı Sûrî‟ye haber göndererek yardım
istediler ve ona bir teklifte bulundular. Teklife göre Selçuklular, Hârizm ve Ceyhun yönünden
gelebilecek Türkmen saldırılarını bertaraf edeceklerdi. Gazneliler ise onlara Merv, Serahs ve
Ferâve‟yi yurt olarak vereceklerdi. Gazne Sultanı Mesud durumu öğrenince bu oldubittiyi
kabul etmediği gibi, Selçukluları Horasan‟dan çıkarmak için Beydoğdu komutasında bir

16

17

Agacanov, Sergey Grigoreviç, Oğuzlar, çev. Ekber N. Necef-Ahmet Annaberdiyev, İstanbul 2002, s. 299.
Beyhakî, Târîh-i Beyhakî,s. 563-565; İbnü‟l-Esîr, Ebu‟l-Hasan İzzeddîn Ali b. Muhammed b. Abdülkerîm,
el-Kâmil fi’t-tarih, nşr. C. J. Tornberg, I-XIII, Beyrut 1979, IX, s. 364; Cüzcânî, Kadı Minhâc-ı Sirâc,
Tabakāt-ı Nâsırî yâ Tarih-i Îrân ve’l-İslâm, nşr. „Abdülhayy Habîbî, Tahran 1363 hş, s. 247; Köymen,
Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 4-6; Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, TTKY, Ankara 1995, s.
22; Piyadeoğlu, Büyük Selçuklular Döneminde Horasan ( 1040-1157 ), s. 17.
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orduyu onların üzerine gönderdi. Nesâ civarında Şaban 426/Haziran 1035 yılında yapılan
savaşı Selçuklular kazandı ve iki taraf arasında bir barış anlaşması yapıldı. Gazneliler
Selçukluların savaş öncesi tekliflerini kabul etmemişlerdi. Ancak bu anlaşmayla Merv ve
Serahs haricinde Selçuklular istediklerini almış oldular. Nitekim Nesâ, Tuğrul Bey‟e,
Dihistan, Çağrı Bey‟e ve Ferâve de Musa Yabgu‟ya yurt olarak verildi.18
Nesâ‟da kazanmış oldukları zafer Selçukluların kendilerine olan güvenlerinin iyice
kuvvetlenmesine vesile oldu. Yenilmez olarak düşündükleri Gazneli ordusunun da
yenilebildiği gerçeği onlarda, yapmış oldukları barış anlaşmasıyla elde ettikleri yerlerle
yetinmeme ve daha fazla yer talep etme isteği uyandırdı. Nitekim Selçuklular Horasan‟ın
diğer yerleşim birimlerine akınlar yapmaya başladılar ve gönderdikleri elçi vasıtasıyla
Gaznelilerden Merv, Serahs ve Bâverd‟in de kendilerine tahsis edilmesini istediler.
Horasan‟ın tamamını elde etme fikri onların kafasında o kadar fazla yer etmişti ki, bölge daha
ellerine geçmeden beyler arasında taksimat bile yapılmıştı. Buna göre; Nişabur‟u Tuğrul Bey,
Merv‟i Çağrı Bey ve Serahs‟ı da Musa Yabgu kontrol edecekti. Bu taksimatı uygulama
sahasına ilk koyan Çağrı Bey oldu. O, ani bir baskınla Merv‟i ele geçirdi ve 428 yılı Receb
ayının ilk Cuma günü/22 Nisan 1037 tarihinde hutbeyi kendi adına okuttu.19
Gazneli Sultanı Mesud durumdan haberdar olunca Subaşı‟ndan emrindeki kuvvetlerle derhal
olaya müdahale etmesini istedi. Daha önce bölgeye gelmiş olan Subaşı aldığı emir
doğrultusunda Merv‟e doğru harekete geçti. Öte yandan Sultan Mesud Subaşı‟na takviye
birlikler de göndermeyi ihmal etmedi, bu bağlamda bir ordu da Herat‟ta konuşlandırıldı. Çağrı
Bey, her ne kadar Gazneli ordusunu yenmiş olsalar da rakibin gücünün farkındaydı ve
Subaşı‟nın üzerine geldiğini öğrendiği zaman tedbir amacıyla beraberindekilerle Merv‟i terk
ederek çöle doğru çekildi. Ancak onun aklı Merv‟de kalmıştı. Burayı Gaznelilere bırakmak
istemiyordu. Şehir ileri gelenlerinin ve ahalinin kendisine yardım edeceğini ummaktaydı.
Birlikleriyle şehre yeniden döndü. Ahaliyle görüştü ve onlardan Gaznelilere karşı kendisinin
yanında olacaklarına dair söz aldı. Bu söz üzerine rahatlayan ve Merv‟i güvence altına alan
Çağrı Bey Serahs yakınlarında Gazneli ordusunu karşıladı. Şaban 429/Mayıs-Haziran 1038
tarihinde meydana gelen savaşı bir kez daha Selçuklular kazandı. Geri çekilen Subaşı‟nı bir

18

19

Beyhâkî, Târîh-i Beyhakî, s. 609-612; Ravendî, Rahatü’s-sudûr ve Âyetü’s-sürûr, I, s. 92-94; el-Hüseynî,
Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye (Zübdetü’ttevârih), s. 3-4; Bundarî, Zübdetü’n-nusra ve Nuhbetü’l-usra, s. 4;
Seyyid Muhammed b. Burhâneddîn Hâvendşah Mîrhând, Tarih-i Ravzâtü’s-safâ, Müessese-i Hayyâm ve
İntisârât-ı Pîrûz, I-VII, Tahran 1339 hş., IV, s. 244-245.
Zahîrüddîn Nîsâbûrî, Selçuknâme, s. 12-13; el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye (Zübdetü’ttevârih), s.
6; Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 10-11; Sevim-Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 24; Piyadeoğlu,
Büyük Selçuklular Döneminde Horasan ( 1040-1157 ), s. 18-19.
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müddet daha takip eden Çağrı Bey Tûs‟a geldi ve burada kendisine itaatlerini sunmak için
gelen Nişabur‟un ileri gelenlerini kabul etti.20
Nişabur ileri gelenlerinin Çağrı Bey‟e tazimlerini sunmuş olmaları, bu şehrin de çok fazla
zorluk çıkarmadan Selçuklu hâkimiyeti altına gireceğini ortaya koymaktaydı. Nitekim kısa bir
müddet sonra İbrahim Yınal‟ın şehri Tuğrul Bey adına teslim alma isteği üzerine halk, bir
süre tereddüt etse de yapılan görüşmeler sonucunda Şaban 429/Mayıs-Haziran 1038 tarihinde
şehri teslim ettiler ve İbrahim Yınal da hutbeyi Tuğrul Bey adına okuttu.21 Adına hutbe
okunan Tuğrul Bey bir müddet sonra törenle şehre girdi ve otoriteyi eline aldı. O, gaddar bir
yönetici olmadığını, adaleti hiçbir zaman elden bırakmayacağını yapmış olduğu
uygulamalarla hemen gösterdi. Bu bağlamda Mezâlim divânını oluşturup halkın sorunlarını
dinledi, onlara çözümler getirdi. Çağrı Bey‟in şehri yağma etme isteğini kabul etmeyerek
şiddetle karşı çıktı. Bunun yanında kendisine vezirler atadı ve teşekkül arefesinde olan
devletin yapılanması için çalışmalar başlattı. Kurmuş olduğu devletin resmi olarak tanınması
için Abbâsî halifesine bağlılığını da arz eden Tuğrul Bey, halifenin onaylaması ile resmen
Horasan hâkimi oldu.22
Tuğrul Bey‟in Nişabur‟u hâkimiyeti altına alıp kendi adına hutbe okutması ve onun bu
hâkimiyetini Abbâsî halifesinin tanıması Selçukluların lehine her şeyin bittiği anlamına
gelmemekteydi. Zîrâ Gazneli ordusu Selçuklulara karşı önemli mücadeleleri kaybetmiş olsa
da gücünü hâlâ muhafaza etmekteydi. Nitekim Sultan Mesud Horasan‟ı kurtarmak için
adamlarına derhal hareket etme emri verdi. Bu bağlamda kendisi de Cend emîri Şahmelik ile
Selçuklulara karşı ittifak yaptı ve beraberindeki ordusuyla Belh‟e doğru harekete geçti. Onun
Belh‟i seçmesinde veziri Ahmed b. Abdüssamed‟in kuvvetli bir orduyla bu şehirde
bulunmasının etkisi büyüktü.23 Belh‟ten Serahs istikâmetine ilerleyen Sultan Mesud oradan da
Merv‟e geçmek niyetindeydi. Sultan Mesud‟un kendi üzerlerine güçlü bir ordu ile geldiğini
yeni yerler fethetmek için yapmış olduğu askerî harekât sırasında öğrenen Çağrı Bey Serahs‟a
geri döndü ve kurmaylarıyla yaklaşan Gazneli ordusuna karşı nasıl bir tedbir alacaklarına dair
istişâre yaptı. İstişâre sonucunda ortaya çıkan Gazneli ordusuna karşı Horasan‟ın batısına
çekilme düşüncesini benimsemeyen Çağrı Bey savaşı düşünmekteydi. Birçok defa yendiği
20

21
22

23

el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye (Zübdetü’ttevârih), s. 6-7; İbnü‟l-Esîr, el-Kâmil fi’t-tarih, IX, s.
349-350; Cûzcânî, Tabakāt-ı Nâsırî yâ Tarih-i İrân ve’l-İslâm, s. 249; Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 11;
Piyadeoğlu, Büyük Selçuklular Döneminde Horasan ( 1040-1157 ), s. 19.
İbnü‟l-Esîr, el-Kâmil fi’t-tarih, IX, s. 350; Beyhakî, Târîh-i Beyhakî,s. 731.
Beyhakî, Târîh-i Beyhakî,s. 731; el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye (Zübdetü’ttevârih), s. 7; İbnü‟lEsîr, el-Kâmil fi’t-tarih, IX, s. 350; Bundarî, Zübdetü’n-nusra ve Nuhbetü’l-usra, s. 4; Cûzcânî, Tabakāt-ı
Nâsırî yâ Tarih-i İrân ve’l-İslâm, s. 248-249; Mîrhând, Tarih-i Ravzâtü’s-safâ, IV, s. 251 vd.
Beyhakî, Târîh-i Beyhakî,s. 734.
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Gazneli ordusunu iyi bir taktikle yine yenebileceğini düşünmekteydi. Sonunda kurmay heyeti
kabına sığmaz bir tabiatta olduğunu bildikleri ve bu tabiatı gereği hâkimiyetini tanımayarak
kendisini şehre almayan Mervlileri yeniden kontrol altına almak için derhal harekete geçen
Çağrı Bey‟in fikrini Gazneli ordusunun harekete geçmesi üzerine onaylamak mecburiyetinde
kaldılar. İki ordu Şaban 430/Mayıs 1039 tarihinde karşı karşıya geldi ve savaşı Gazneliler
kazandı. Sultan Mesud kazandığı zaferin verdiği güven ile Serahs‟a doğru yola çıktı. Çağrı
Bey ise aldıkları mağlubiyete rağmen ne pahasına olursa olsun savaşma arzusundaydı, dağılan
birlikleri toparladı ve Gazneli ordusuna vur-kaç taktiğiyle saldırılar düzenlemeye başladı.
Selçukluların savaşma konusundaki yılmaz irade ve kararlılıkları ve Gazneli ordusu üzerinde
uyguladıkları yıpratma taktikleri başarılı olunca Sultan Mesud barışı kabul etmekten başka
çare bulamadı. Neticede varılan anlaşma çerçevesinde Selçuklular sahip oldukları yerleri
ellerinde tutmayı başardılar. Sultan Mesud ise Nişabur‟a geldi.24 Şehir ahalisi Mesud‟un
geldiğini öğrendikleri zaman çoktan Selçukluları şehirden çıkarmıştı.
Selçukluları kesin olarak etkisiz kılma düşüncesinde olan Gazneli Sultanı Mesud, kışı
geçirmek üzere geldiği Nişabur ve havalisinden bahara doğru tekrar harekete geçti. Gazneli
birliklerinin harekete geçmesine karşın kışı çölde geçiren Selçuklu cephesinde işler hiç de
yolunda gitmemekteydi. Kış öncesinde Gaznelilerle yapmış oldukları anlaşmaya rağmen
Nişabur ve civarını kaybetmişlerdi. Bunun yanında askerlerin bir kısmı ölmüş, diğerleri ise
hem bitkin hem de moralsiz bir durumda kalmışlardı. Durumun kendi cihetleri açısından iç
açıcı olmadığını gören Selçuklu kurmay heyeti, Sultan Mesud‟un bu yeni taarruzu karşısında
nasıl davranacaklarına bir türlü karar veremediler. Bu kararsızlığı her zaman olduğu gibi yine
Çağrı Bey ortadan kaldırdı. Diğer emirlerin savaşmak yerine yeni yurt bulmak için batıya
doğru gitme fikrine karşı, Çağrı Bey ısrarla savaşmaktan yana görüş bildirdi, ortaya koymuş
olduğu savaş stratejisi ile onları ikna etmeyi başardı.25
Çağrı Bey‟in planına göre çöl yolundan gelen Gazneli ordusu harap ve bîtap kalacağından
ötürü şiddetli bir Selçuklu baskınına karşı koyamayacaktı. Nihayet Selçuklu birlikleri çölde
görünen Sultan Mesud‟un ordusuna baskınlar yapmaya başladılar. İşler Çağrı Bey‟in
öngördüğü şekilde gelişmekteydi. Zîrâ Gazneli ordusunda susuzluk baş göstermiş,
hayvanların yemleri bitmişti. Selçuklu askerleriyle yapılan uzun çarpışmalardan sonra
24

25

el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye (Zübdetü’ttevârih), s. 8 ; Cûzcânî, Tabakāt-ı Nâsırî yâ Tarih-i
İrân ve’l-İslâm, s. 250 ; Ahmed b. Mahmud, Selçuk-Nâme, haz. E. Merçil, I-II, İstanbul 1977, I, s. 24-25;
İbnü‟l-Esîr, el-Kâmil fi’t-tarih, IX, s. 354; Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 13-14; Piyadeoğlu, Büyük
Selçuklular Döneminde Horasan ( 1040-1157 ), s. 22.
Ravendî, Rahatü’s-sudûr ve Âyetü’s-sürûr, I, s. 99; el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye
(Zübdetü’ttevârih), s. 8; Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 15; Sevim-Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, s.
26; Piyadeoğlu, Büyük Selçuklular Döneminde Horasan ( 1040-1157 ), s. 22.
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Dandanakan kalesi önlerine gelebilen Gazneli ordusu, artık iyice tükenmiş ve savaşamayacak
bir hale gelmişti. Selçuklular için Gazneli ordusuna son darbeyi vurma zamanı gelmiş gibi
görünüyordu. Bu darbe 8 Ramazan 431/23 Mayıs 1040 tarihinde Dandanakan kalesi
yakınlarında indirildi ve yapılan savaşı Selçuklular kazandı. Savaşın sonunda Sultan Mesud
ve pek çok komutanı savaş alanından zorlukla kaçabildi.26 Bu büyük zaferden sonra
Horasan‟a tam manasıyla yerleşen Selçuklular, tarihte önemli roller oynayacak olan Büyük
Selçuklu Devleti‟ni kurdular.
SONUÇ
Horasan bölgesinin Selçuklu Gazneli mücadelesinde sahip olduğu önemi ortaya koymaya
yönelik kaleme aldığımız bildirimizde elde ettiğimiz tespitleri şu şekilde sıralamamız
mümkündür:
1. Horasan sahip olduğu zenginlikler ve jeopolitik konumu ile İslamî dönemde Türk
devletlerinin ilgisini çekti. Bu bağlamda bölge X. yüzyılın sonlarına doğru Gaznelilerin
kontrolüne geçti.
2. Gazneli idaresince özellikle Hindistan fetihleri başta olmak üzere yapılan fetih hareketleri
açısından finans kaynağı olarak görülen Horasan bölgesinde ahaliden orantısız vergiler alındı.
Bu durum sonraki dönemde bölgenin kontrolden çıkmasına yol açtı.
3. Selçuklular Horasan bölgesini kendileri için bir çıkış noktası olarak gördüler. En çaresiz
zamanlarında Allah onlara kurtuluşlarına vesile olması hasebiyle bu toprakları bahşetti.
4. Selçukluların Horasan‟a ilk gelişleri istekleri dışında gelişti. Yavaş yavaş siyasi bir güç
haline gelen Arslan Yabgu ve beraberindeki Türkmenleri Gazneli Sultanı Mahmud kendi
hâkimiyet alanı için tehlikeli görmekteydi. Bir şekilde onları etkisiz kılmak istedi. Bu nedenle
Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadır Han ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Arslan Yabgu‟ya
bağlı Selçuklu Türkmenlerini Horasan‟a yerleştirdi.
5. Arslan Yabgu‟nun tutuklanıp Kalincar kalesine hapsedilmesinden sonra Kızıl, Yağmur,
Göktaş, Boğa, Mansur ve Anasıoğlu gibi beylerin idaresinde bölgede faaliyet gösteren
Türkmenler Gaznelilerin Horasan valisi Arslan Cazib‟in askeri bir sefer başlatması üzerine
Balhan Dağları, Dihistan ve Azerbaycan taraflarına çekilmeye mecbur kaldılar.

26

Ravendî, Rahatü’s-sudûr ve Âyetü’s-sürûr, I, s. 99; el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye
(Zübdetü’ttevârih), s. 8-9; Ahmed b. Mahmud, Selçuk-Nâme, I, s. 27; Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, s. 1516; Piyadeoğlu, Büyük Selçuklular Döneminde Horasan ( 1040-1157 ), s. 23.
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6. Selçukluların diğer bir kolunu oluşturan Tuğrul, Çağrı ve Musa Yabgu emrindeki
Türkmenler siyasi etkenler ve mecburiyete binaen daha önce gelmek istemedikleri Horasan
bölgesine geldiler.
7. Gazneliler bilgileri olmadan ve izinleri alınmadan yapılan bu göçe rıza göstermediler.
Tuğrul ve Çağrı Beylerin Gazneli topraklarına Hârizm ve Ceyhun yönünden gelebilecek
Türkmen saldırılarını önlemek karşılığında Merv, Serahs ve Ferâve‟yi yurt olarak istemeleri
teklifini reddeden Sultan Mesud, Beydoğdu komutasında bir orduyu onların üzerine gönderdi.
8. Nesâ civarında yapılan savaşı Selçuklular kazandı (Şaban 426/Haziran 1035). İki taraf
arasında barış yapılmasına karar verildi. Buna göre Nesâ, Tuğrul Bey‟e, Dihistan, Çağrı Bey‟e
ve Ferâve de Musa Yabgu‟ya yurt olarak verildi.
9. Selçuklular yenilmez zannettikleri Gazneli ordusunu yenmişlerdi. Bu cesaret onların
Horasan‟ın diğer yerleşim birimlerine akınlar yapmaya başlamalarına vesile oldu.
Gaznelilerden Merv, Serahs ve Bâverd‟in de kendilerine verilmesini talep ettiler.
10. Çağrı Bey ani bir baskınla Merv‟i ele geçirdi ve 428 yılı Receb ayının ilk Cuma günü/22
Nisan 1037 tarihinde hutbeyi kendi adına okuttu.
11. İbrahim Yınal Nişabur‟u Tuğrul Bey adına teslim almak için birlikleriyle beraber buraya
geldi. Şehrin ileri gelenleriyle yapılan görüşmeler sonucunda başlangıçta tereddüt gösterilse
de sonunda İbrahim Yınal‟a teslim olundu. O da hutbeyi Tuğrul Bey adına okuttu. (Şaban
429 / Mayıs-Haziran 1038)
12. Abbâsî halifesi kendisine bağlılığını arz eden Tuğrul Bey‟i resmen horasan hâkimi ilan
etti.
13. Tüm bu gelişmelerden sonra Gazneli Sultanı Mesud Selçukluları kesin olarak yenmek için
güçlü bir orduyla bizzat harekete geçti. Cend emîri Şahmelik ile ittifak yaparak gücünü daha
da arttırdı. Belh‟e doğru yürüyerek burada bulanan veziri Ahmed b. Abdüssamed‟in çok
sayıdaki askerini de ordusuna kattı. Serahs istikametinde ilerleyerek Merv‟e bir adım daha
yaklaştı.
14. Çağrı Bey Gazneli ordusunun kendi üzerlerine geldiğini yeni yerler fethetmek için
giriştiği askeri faaliyet sırasında öğrendi ve derhal geri döndü. Merv‟e ulaştığında şehir
kapılarını kapatıp kendisini şehre sokmayan Merv ahalisiyle belli bir müddet çatıştı. Nihayet
o, Gazneli Sultanı Mesud‟un ordusunu Merv yakınlarında karşıladı. İki taraf arasında çıkan
savaşı başlangıçta Mesud kazandı. Çağrı Bey‟in birlikleri geri çekilip etrafa dağıldı. Ancak
daha sonra Çağrı Bey‟in birlikleri vur-kaç taktikleriyle Gazneli ordusuna ağır zayiatlar
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verdirdi. Selçuklu ordusu karşısında kesin zafere ulaşamayacağını gören Sultan Mesud
nihayet Selçuklular ile anlaşma yapmaya karar verdi.
15. Sultan Mesud Selçuklular‟a karşı istediğini elde edememişti. Niyeti kışı geçirip baharda
yeniden onlar üzerine saldırmak ve Selçukluları kesin olarak Horasan‟dan atmaktı. Bu
bağlamda ahalisinin Selçuklulara isyan edip askerlerinin önemli bir kısmını öldürdükleri ve
yeniden kendisine itaat ettikleri Nişabur‟a geldi ve kışı burada geçirdi.
16. Bahar geldiğinde Sultan Mesud ordusuyla birlikte Selçuklulara son darbeyi indirmek
üzere harekete geçti. Düzenli ve sayıca fazla Gazneli ordusundan daha önce defalarca yenmiş
olsalar bile çekinen Selçuklu kurmaylarının bir kısmı Mesud‟un birlikleriyle savaşmayıp, yeni
yurtlar bulmak için bölgeyi terk etmeyi düşünmekteydiler. Onları savaşmaya ellerindeki
kazanımları kaybetmek istemeyen Çağrı Bey ikna etti.
17. Çöl yolunu kullanarak Merv‟e doğru gelen Sultan Mesud‟un ordusu bir hayli yorulmuş ve
susamıştı. Tam bu sırada Çağrı Bey‟in emriyle Selçuklu birlikleri vur-kaç taktiğiyle saldırıya
geçtiler. Meydan muharebesine girmeyen gerilla taktiğiyle savaşan Selçuklulara Gazneli
ordusu bir türlü karşı koyamıyordu.
18. Nihayet Dandanakan kalesi önlerine güç bela gelen Gazneli ordusu, iyice bitmiş
durumdaydı. Onların bu duruma gelmesini bekleyen Çağrı Bey Gazneli ordusuna son darbeyi
indirmek için birliklerine taarruz emrini verdi.
19. Selçuklu saldırısına karşı koyamayan Gazneli ordusu 8 Ramazan 431/23 Mayıs 1040
tarihinde çok ağır bir yenilgiye uğradı. Sultan Mesud savaş alanından kaçarak canını zor
kurtardı. Bu yenilgiden sonra Horasan‟ı Selçukluların elinden almak için bir daha harekete
geçemedi.
20. Dandanakan zaferi artık Horasan‟ı tam manasıyla Selçuklu yurdu yapmaktaydı. Söz
konusu zaferden sonra Selçuklu Türkmenleri tarihte önemli başarıların altına imza atacak
Büyük Selçuklu Devleti‟ni kurdular.
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TOWARDS A SIMPLE AND SECURE METHOD FOR CRYPTOGRAPHY VIA –
PARALLEL GRAPHS
K. Karthika and M. Yamuna
SAS, VIT, Vellore, Tamilnadu, India, 632 014.
ABSTRACT
Due to malicious change and abolition of data, the recent trend to protect the information is
based not only on using encryption methods for securing data but also to use steganography
methods to hide the encrypted data. In this article, a new method for DNA sequence hiding is
proposed. The method is based on using transformation of the DNA sequence into graphs. A
two – terminal graph ( TTG ) is a graph with two distinguished vertices, s and t called source
and sink, respectively. The parallel composition Pc = Pc ( X,Y ) of two TTG’s X and Y is a
TTG created from the disjoint union of graphs X and Y by merging the sources of X and Y to
create the source of Pc and merging the sinks of X and Y to create the sink of Pc. These
parallel graphs are used for text encryption.
Keywords: Cryptography, Graph, Parallel composition, Vertex merging.

1. INTRODUCTION
DNA testing is a booming global business enabled by the internet. Millions of people have
sent samples of their saliva to commercial labs in hopes of learning something new about
their personal health or heritage. By putting your own DNA in the hands of companies your
known or unknown relatives could be identifiable to others, possibly against their wishes [ 1
]. When you first set up a new smartphone, you might be asked to give a company permission
to track your location or share data about how you use your phone. In the same way, once
you’ve picked a DNA test to try, there are a few things to watch out for. DNA testing
companies tend to ask a lot of questions that may strike you as boring, but if you want to
protect your data, you’ll want to read them all carefully [ 2 ]. The larger issue, though, is that
with all of these databases there is ambiguity about who has access to them, and for what
purposes. All these details reveal an important note that it is high time that improved
techniques need to be developed for transmitting DNA in public domain. Robert N. Grass et
al had provided a method for encrypting 17kB of digital information stored in synthetic DNA
[3]. A new parallel cryptography technique using DNA molecular structure, one – time – pad
scheme and DNA hybridization technique which certainly minimizes the time complexity is
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proposed in [4]. Strong algorithms often are tied with rigorous mathematics behind. Graph
theory is a branch of mathematics that has extended its knowledge to different domains and
has supported to develop algorithms for data encryption. The strong theory developed in this
domain for multiple decades has proved this to be very effective in supporting development
of strong algorithms, that is tough to decode. Shubham Agarwal et al have used prime
weighted graphs for encryption. A prime weighted graph is a graph, where the edges receive
prime weights. The authors have developed JAVA program both for encryption and
decryption [5]. P. Amudha et al have proposed a scheme using Euler graphs [ 6 ]. M. Yamuna
et al have developed a method to encrypt any medicine name as a DNA sequence using graph
domination as a tool for encryption and decryption [7]. They developed a new method to
encrypt any drug using a new binary periodic table [8]. R. Tamizharasi et al have proposed a
new algorithm to encrypt and decrypt the chemical structures using graph theoretical
approach [9]. These are few among the n – number of such results developed. So graph
theory can be intensively used for this purpose. In this article we have developed a method of
sending a DNA sequence as a graph to the receiver.

2. GRAPH THEORY TERMINOLOGY AND CONCEPTS
The basic definitions and results related to graph theory which are necessary for the proposed
encryption scheme are described in this section. A graph G = ( V, E ) is an unordered pair of
a set of vertices V together with a set of edges E, which are two – element subset of the
vertex set V, that is an edge is an incident with two vertices and the relation represented as an
unordered pair of vertices with respect to the corresponding edge. A graph G is said to be a
weighted graph if a numerical value is allocated to every vertex ( edge ) of G. A Hamiltonian
path of G is a path passing through every vertex of G. A Hamiltonian cycle is a closed
Hamiltonian path. If a graph G has a Hamiltonian cycle, then G is called a Hamiltonian graph
[10]. The graphs in Figure 1 provide examples of the definitions discussed.

Figure 1
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Hamiltonian graph in Figure 1 has a Hamiltonian cycle “ 1 4 6 5 3 2 1 ”.
We have used dominating set as a tool for encryption and decryption. We have determined
the domination number of parallel composition graphs and used it for message transfer. Let
us recollect these definitions.
Dominating Set
A dominating set D of G is a set of vertices of G such that every vertex in V – D is adjacent
to a vertex in D. If D has the smallest possible cardinality of any dominating set of G, then D
is called a minimum dominating set. The cardinality of any minimum dominating set for G is
called the domination number of G and it is denoted by  ( G ). A  – set denotes a
dominating set for G with minimum cardinality [11].

Figure 2
In Figure 2, D = { 1, 4 } is a  - set for G and  ( G ) = 2.
Parallel Composition
Let G1 and G2 be two undirected graphs. Let u1, u2  V ( G1 ), v1, v2  V ( G2 ). A parallel
composition forms a new graph G1 || G2 that combines the two graphs by identifying the
vertices u1 with v1 and u2 with v2 [12]. We have considered only graphs G1 and G2 such that
 ( G1 || G2 ) =  ( G1 ) +  ( G2 ) is possible.
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Figure 3
Figure 3 ( a ) is an example of parallel composition graph. In Figure 3 ( b ),  ( G1 ) = 2 and 
( G2 ) = 2 and  ( G1 || G2 ) =  ( G1 ) +  ( G2 ). = 4, for a pair of vertices ( u1, u2 )  V ( G1 )
and ( v4, v5 )  V ( G2 ).
We shall use a result in this encryption technique
Result 1
If G1 and G2 are Hamiltonian graphs then G1 || G2 is also Hamiltonian

3. PROPOSED METHOD
In this section we propose a method of encrypting a DNA sequence as a graph using parallel
composition and Hamiltonian graphs as a tool.
3.1 Encryption Table
Let us convert the given DNA sequence into a sequence of numbers. We know that the
possible remainders when any number is divided by 4 are 0, 1, 2 and 3. We shall use for
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assigning numbers to A, T, G and C. Let A  1 mod ( 4 ), T  2 mod ( 4 ), G  3 mod ( 4 )
and C  0 mod ( 4 ). The possible values that can be assign to A, T, G and C is seen Table 1.
Bases

Numerical Values

A

{1, 5, 9, …}

T

{2, 6, 10, …}

G

{3, 7, 11, …}

C

{4, 8, 12, … }
Table 1

3.2 Encryption Algorithm
Step 1: Let S be any DNA sequence to be encrypted.
As an illustration, let S: ATTGCGTCC.
Step 2: Convert S into a string of numbers S1 = { s1, s2, …, sm }, where m = | S |.
For our example, S1 = 1 2 6 7 8 11 14 16 20.
Step 3: Choose two graphs G1 and G2 such that G1 and G2 are Hamiltonian graphs.
For our example, graphs G1 and G2 are seen in Figure 4.

Figure 4
Step 4: G1 and G2 are chosen such that | V ( G1 ) || V ( G2 ) |  | S1 |. Choose a  - set for G1
and G2 such that  ( G1 || G2 ) =  ( G1 ) +  ( G2 ).
For our example, let  ( G1 ) = { u4, u8 },  ( G2 ) = { v3, v6 } and  ( G1 || G2 ) = { u4, u8, v3,
v6 }. The resulting parallel graph G1 and G2 for our example is seen Figure 5.
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Figure 5
Step 5: By Result 1 we know that G || G2 is also Hamiltonian. Choose a Hamiltonian path P =
{ x1, x2, …, xn }, where n = | V ( G1 ) || V ( G2 ) |.
For our example P = u1v1 u8 u7 u6 u5 u4 u3 u2v4 v5 v3 v7 v2 v6 is a Hamiltonian path of
G1 || G2 is seen in Figure 6.

Figure 6

Step 6: Assign the weights of string S1 to the vertices in P maintaining the same order P and
S, that is vertices in P receive the label as seen in Figure 7.

Figure 7
For our example the vertices { x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 } in Figure 8 ( a ) receive the
label as seen in Figure 8 ( b ).
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Figure 8
Step 7: Since, | P |  | S1 |, assign random weights to the remaining vertices if any.
For our example, | S1 | = 9, | P | = 13 > | S1 |. Assign random weights as seen in Figure 9.

Figure 9
Step 8: Assign these weights as label to the vertices in G1 || G2.
For our example the labelled parallel graph G1 || G2 is as seen in Figure 10.

Figure 10
Step 9: Assign the weights of G1 || G2 to the graphs G1 and G2 also, maintaining the same
order of the vertices. To generate G1 || G2, consider two vertices of G1, say u1 and u2 and two
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vertices of G2, say v1 and v2 are merged together. The merged vertices u1v1 and u2v2 have
weights assigned in G1 || G2. Let label the vertex u1v1 = w1 and label the vertex u2v2 = w2.
Since w1 and w2 are integers, let w1 = a1 + a2 and let w2 = b1 + b2 for some integers ( a1, a2 )
and ( b1, b2 ). Assign the weights of ( a1, a2 ) to ( u1, v1) and the weights of ( b1, b2 ) to ( u2, v2
) respectively.
For our example, the label of u1v1 = 1 = 1 + 0 and u2v4 = 16 = 8 + 8. So, the vertices ( u1, v1 )
receive the label ( 1, 0 ) and ( u2, v4 ) receive the label ( 8, 8 ). The resulting graphs G1 and
G2 with weights assigned is as seen in Figure 11.

Figure 11
Step 10: Send the graphs G1 and G2 to the receiver.
3.3 Decryption Algorithm
Decryption is done by reversing the procedure. The received graphs are seen in Figure 12.

Figure 12
The resulting parallel graph G1 || G2 is generated as seen in Figure 13.
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Figure 13
Let the Hamiltonian path P be “ 1 5 6 7 9 12 15 20 22 3 33 ” . Let us assume that the
path terminates at 22, then decrypting the value of path from 1 to 22 from Table 1, we
generate a DNA sequence “ AATGACGCT ”.

4. ADVANTAGES OF THE PROPOSED METHOD
a) Given any graphs G1 and G2, there are multiple possible pair of vertices ( u1, u2 )
and ( v1, v2 ) such that  ( G1 ) +  ( G2 ) =  ( G1 || G2 ). For the graphs G1 and G2
in Figure 2 ( b ) , the number of such possible pairs are 1680. So, it is not possible
to create G1 || G2 for decrypting the message until the correct pair known.
b) The total possible Hamiltonian paths for complete graph Kn is n!. In general many
graphs have multiple Hamiltonian paths. So, decryption becomes tedious without
knowing the exact Hamiltonian path.
c) The entire Hamiltonian path may not be used for encryption and decryption. So
until the termination point is known, it is difficult to decrypt the message, since
Table 1 includes all possible integers.

5. CONCLUSION
Today we are in era of huge data information gathered every second. We are
interconnected through smart phones, smart meters and other smart appliances. These devices
are connected with each which produced crucial information every moment. An evolution of
clinical genetic has created a path towards more personalize and effective health care. The
genomic test information are many times recorded electronically. This information shared be
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appropriately protected to secure the trust of patients. So, recording these information and
transmitting them safely to patients becoming the need of the day.
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ÖZET
Işık kirliliği; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, radyoaktif
kirlilik gibi ciddi bir çevre kirliliği çeşitlerinden biridir. Genel olarak çevre kirliliği ise doğal
yaşam alanlarının, insan eliyle ve doğal olmayan yollarla bozulması ve bunun sonucunda
canlıların hayati aktivitelerinin olumsuz yönde etkilenmesi olarak tanımlanabilir.
Işık kirliliğinin genel tanımı, yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda
ışık kullanılması demektir. (B. Aslan 2018). Işık kirliliğini önemli kılan unsur ise doğaya ve
çevreye yaptığı olumsuz etkileridir. Dünya genelinde, ışık kirliliği o denli yüksek değerlere
ulaşmıştır ki, 2016 yılında yapılan bir çalışmada, dünya nüfusunun yaklaşık % 92‟si ve
Avrupa ile Amerika‟ nüfusunun %99‟dan fazlası ışık kirliliği ile kirlenmiş bir gökyüzü altında
yaşamaktadır. (Falchi ve diğ. 2016). Bununla birlikte şehirlerdeki elektrik enerjisi tüketimine
de olumsuz etkileri oldukça yüksektir. Işık kirliliğinden kaynaklı israf edilen enerjiye kayıp
enerji adı verilir. Kayıp enerji miktarı, yollarımızı, sokaklarımızı yani tüm çevremizi
aydınlatmak isterken gök küreyi de aydınlatmamıza sebep olan israf edilen elektrik
enerjisidir. Bu şartlar altında parklarda, sokaklarda, reklam panolarında kullanılan aydınlatma
armatürleri ve harcadıkları enerji miktarlarının da mali gideri ön plana çıkmaktadır.
Uluslararası karanlık gökyüzü derneğinin araştırmasına göre, kötü ve yanlış dış
aydınlatmalardan kaynaklı enerji kaybı yıllık ortalama %35‟lere ulaşmıştır (darksky.org).
Yani bir şehrin tükettiği toplam elektrik enerjisinin ortalama %35‟i gökyüzüne kaçan ve ışık
kirliliğine sebep olan enerji miktarıdır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça ışık kirliliği
kaynaklı boşa giden elektrik enerjisi oranı da arttığı gözlemlenmiştir.
Işık kirliliğine önlemek ve enerji tasarrufu yapmak için, özellikle toplumda bu konuda
farkındalığı artıracak seminerler, eğitimler, kongreler planlanmalıdır. Yerel yönetimler ile
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üniversitelerin ilgili bölümleri arasında işbirliği artırılmalıdır. Gelişen Led teknolojisinden
daha çok faydalanarak sokakları, parkları ve yerleşim yerlerini bu armatürlerle aydınlatmak
gerekir. Daha yüksek ışık lümenine sahip düşük Watt‟lı armatürlere geçilmelidir. Gerekli
olmadıkça dış aydınlatmalar kapalı tutulmalıdır.
Gelecek nesillere daha görünür bir gökyüzü bırakmak ve enerji tasarrufu yapmak insanların
elindedir.
Anahtar Kelimeler: Işık Kirliliği, Yapay Aydınlatma, Enerji İsrafı
ABSTRACT
Light pollution; one of the serious types of environmental pollution such as air pollution,
water pollution, soil pollution, noise pollution, radioactive pollution.
The general definition of light pollution means using light in the wrong place, wrong amount,
wrong direction and at the wrong time. (B. Aslan 2018) The factor that makes light pollution
important is its negative effects on nature and the environment. Around the world, light
pollution has reached such high levels that, in a study conducted in 2016, approximately 92%
of the world's population and more than 99% of the European and American population live
under a sky contaminated with light pollution. (Falchi et al.2016).
However, its negative effects on electrical energy consumption in cities are quite high.
Wasted energy due to light pollution is called lost energy. The amount of lost energy is the
wasted electrical energy that causes us to illuminate the celestial sphere while trying to
illuminate our roads, streets, in other words all around us. Under these conditions, the
financial expense of the lighting fixtures used in parks, streets, billboards and the amount of
energy they spend comes to the fore. According to the research of the International Dark-Sky
Association, the energy loss due to bad and wrong outdoor lighting has reached an annual
average of 35%. (darksky.org) In other words, 35% of the total electrical energy consumed by
a city is the amount of energy that escapes to the sky and causes light pollution. It has been
observed that as the development level of the countries increases, the rate of wasted electrical
energy due to light pollution also increases.
To prevent light pollution and save energy, seminars, training and congresses should be
planned to increase awareness in the society. Cooperation between local governments and
relevant departments of universities should be increased. It is necessary to illuminate the
streets, parks and settlements with these luminaires by making more use of the developing
LED technology. Low wattage luminaires with higher lumens of light should be switched to.
External lighting should be kept off unless necessary.
It is up to people to leave a more visible sky to future generations and to save energy.
Keywords: Light Pollution, Artificial Enlightment, Waste Of Energy
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GİRİŞ
Yapılan araştırmalar şunu ortaya koymuştur ki, şehirlerde uygulanan aydınlatmalarda yol
aydınlatmalarındaki yetersizlikler, dış aydınlatma armatürlerinin yanlış seçimi, ışığın yanlış
yönlendirilmesi, aşırı aydınlatma, reklam panoları, konut alanlarının her geçen gün artması ve
amaca uygun olmayan aydınlatma gibi sebeplerden dolayı ışık kirliliği meydana gelmektedir.
Tasarlanmadan, planlanmadan yapılan aydınlatmalar sonucu, gökyüzüne kaçan ışığın toz ve
maddelere çarparak özellikle de aeresollarla etkileşime girerek yeryüzü ile gökyüzü arasında
bir katmana sebep olur. Oluşan bu katman tamamen gök parlaması anlamına gelir ki, bu da
yıldızların ve uzayın incelenmesini oldukça kısıtlar hale getirir. Oysaki, eski tarihlerde
insanlar yollarını tayin ederken gecenin karanlığından faydalanarak rotalarını belirlemişlerdir.
Kervancılar, gemiciler gökyüzüne bakıp yıldızların konumlarına göre yönlerini belirler ve
uzak diyarlara gökyüzünün yardımı ile giderlermiş (K W. Gatland, 1976). Yıldızlara şehrin
uzaklarından bakılırsa, bir insan 6 kadire kadarki parlaklığa sahip yıldızları görebilir (T.
Kılıçoğlu, 2010). Yanlış aydınlatmalar sonucunda modernleşen şehirlerde artık yıldızların
kendileri, meteor yağmurları, kuyruklu yıldız geçişi ve takımyıldızlarının konumları gibi
astronomik olaylar izlenememektedir.
Işık kirliliği o denli yüksek değerlere ulaşmıştır ki, 2016 yılında yapılan bir çalışmada, dünya
nüfusunun yaklaşık \% 83‟ü ve Avrupa ile Amerika‟ nüfusunun \%99‟dan fazlası ışık kirliliği
ile kirlenmiş bir gökyüzü altında yaşamaktadır (Falchi F.vd,2016).
Bunun sonucunda da israf edilen bir enerji de ortaya çıkıyor. Bu çalışmada, dünya genelinde
sadece yanlış aydınlatmadan ve aydınlatma armatürlerinden kaynaklı israf edilen ve boşa
giden elektrik enerjisi araştırılmıştır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Ülkelerin tükettiği elektrik enerjisi verileri kendi bakanlık sitelerinden veya sivil toplum
kuruluşlarının verilerinden alınarak tüketimi kendi içinde bölümlere ayırmak gerekir.
Tüketimin ne kadarının sanayide ne kadarının hane içinde ve dış aydınlatma olarak da sokak,
park ve caddelerde kullanımına bakılır. Sonrasında dış aydınlatmanın olduğu tüm bölgeler
belirli cihazla ölçüme tabi tutulur. Bunlardan bir tanesi SQM cihazıdır ve gece gökyüzüne
tuttuğunuzda belirli zaman aralıklarıyla kendi içinde kaydeder veya bilgisayara da
kaydedilebilir. Bu veriler size uzaydan yansıyan ışık miktarıdır. Aldığınız datalarla birlikte
gerekli dönüşümleri yaparak israf edilen enerji hesaplanmış olur. Yapay aydınlatma ile oluşan
bu israf her geçen gün daha da yükselmektedir. Yapay aydınlatmanın kullanılması ile birlikte
başlayan bu israf, sanayileşmeyle genişlemiş ve tüketim toplumlarının yaratılmasıyla da
bugün en üst seviyeye gelmiştir.
Işık kirliliğinden kaynaklı bu sorunu çözmenin önemli bir parçası, büyüklüğünü tam olarak
anlamaktır ve bunu yapmanın yöntemi ise, gece gökyüzünün parlaklığını ölçmektir. Son
zamanlarda ülkemizde de yapılmaya başlayan tür ölçümler ülkelerin en önemli unsuru olan
enerjiyi daha doğru kullanmalarına ışık tutacaktır.
Işık, üretilirken kömür, petrol ve su gibi doğal kaynaklar kullanıldığı için boşa
giden ışık doğal kaynakları da boşa harcamak demektir. Bu ışık enerjisi üretilirken çevre
kirliliği
de yaratılmaktadır. Bu kirliliklerin hepsi bir zincirin halkaları gibidir
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ve
birbirlerini yakından ilgilendirir. “2018 yılı istatistiksel verilerine göre Türkiye‟de
tüketilen 164433 GWh‟lik elektrik enerjisinin %2,04‟si genel aydınlatma amacı ile
kullanılmıştır” Bu tüketimin büyük bir bölümü yol, park ve bahçe aydınlatmalarında
harcanmaktadır.

Şekil 1. 2018 Yılı Faturalanan Tüketimin Tüketici Türüne Göre Dağılımı(%)

Şekil 2. 2018 Yılı Faturalanan Tüketimin Tüketici Türü Bazında Serbest Tüketici ve
Abonelere Göre Dağılımı (MWh)
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Türkiye‟de tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payının yüzde 2.5 civarında
olduğu düşünüldüğünde, ışık kirliliğinden ötürü sadece Türkiye genelinde yılda ortalama 360
milyon kWh‟lık bir enerji israfı ortaya çıkmaktadır.
Gelişmiş ülkelerin bu oranları bize kıyasla çok daha fazladır. Örneğin ABD'de ortalama bir
yılda, dış mekan aydınlatması (sokakları ve otoparkları vb.) aydınlatmak için yaklaşık 120
terawatt-saat enerji kullanılır. (T. Gallaway, dig. 2009). Bu New York City'nin iki yıl
boyunca toplam elektrik ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar enerjiye karşılıktır. Darksky
derneğinin araştırmasına göre, konut elektrik kullanımın %13‟ü dış aydınlatmaya harcanıyor.
Eğer kötü bir aydınlatma yapıldığı takdirde her gece için ev başına saatte 0.5 kW enerji israfa
gidiyor. 0.5 kW enerji küçük gibi gelebilir ancak 50 inçlik bir Televizyonun bir saatte
harcadığı enerji olarak düşünüldüğünde oldukça anlamlı bir nümerik değere sahiptir. Yapılan
çalışmalar şunu gösteriyor Amerika‟da yanlış dış aydınlatmadan dolayı %35 gök parlamasına
sebep olan bir israf söz konusudur. Bunun ülke ekonomisindeki karşılığı yaklaşık 3 milyar
dolardır. Ortalama her bir vatandaştan (kadın, erkek, çocuk) 10 dolar harcaması demektir.
Çevre ve doğaya verdiği zararlara bakacak olursak; Bu değerin karşılığında yaklaşık 15
Milyon ton CO2 salınımına neden olmaktadır. (bu enerjiyi sağlamak için) Bu salınıma engel
olmak için ise yaklaşık 600 milyon ağaç dikmek gerekiyor (darksky.org).
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin‟de de yapay aydınlatmadan kaynaklı ışık kirliliği
ülkenin kuzey ve doğu şehirlerinde ciddi değerlere ulaşmış durumdadır. Yapılan araştırmalar
gelişmiş şehirlerin ışık kirliliği oranı daha az gelişmiş ve kırsal bölgelere göre oldukça fazla
olduğunu gösteriyor.

Şekil 3. Çin‟de son 30 yıldır meydana gelen yapay aydınlatma sonucu ışık kirliliği (W.Jiang,
2017)
Türkiye‟de yapay aydınlatma kaynaklı israf edilen enerji tüketimlerine bakacak olursak
önümüze yakın zamanda yapılmış bazı çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi 2019 yılında
Samsun Atakum İlçesinde yapılmış ve bir yıldaki kayıp enerji miktarı 1.787.283 TL/yıl olarak
hesaplanmıştır (Ö. Turk, 2019). Bursa Nilüfer ilçesinde yapılan başka bir çalışmada ise kayıp
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enerji miktarı 1.745.280 TL/yıl olarak bulunmuştur (B. Aslan ve Diğ. 2017). Zeki Aslan ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre, Bir kişinin yılda ortalama ışık kirliliğinden dolayı 1.6
ile 2.3 kWh enerji israfı düşünülürse Türkiye genelinde ortalama 120 milyon lira kayıp vardır.
Buna ek olarak, Aydınlatma portalı sitesinin çalışmasına göre, Türkiye‟de son 6 yılda ışık
kirliliği oranı %62 artmış durumdadır.

Şekil 4. Türkiye‟nin 2013 yılındaki Nasa tarafından paylaşılmış görüntüsü

Şekil 5. Türkiye‟nin 2019 yılında Nasa tarafından paylaşılmış görüntüsü
SONUÇ
Türkiye‟de ve tüm dünyada giderek artan yapay aydınlatma kaynaklı ışık kirliliği ve israf
edilen enerji oranı ciddi seviyelere ulaşmıştır. Aslında problem küresel olmakla birlikte
çözümü yerelde yatmaktadır. İnsanların bilinçlenmesi, farkındalığın artırılması, yerel
yönetimlerin park ve sokak aydınlatmalarında kullanacakları armatürleri teknolojiye bağlı
olarak yenilemesi bu kirliliğin önüne geçilmesinde çok önemli rol oynayacaktır (E.
Küçükkılıç, 2019)
Aydınlatmada kullanılan lambalar elektrik enerjisi harcadığına göre, elektrik gücünü ışık
gücüne çevirmede en verimli lamba tercih edilmelidir. Mevcut en verimli kaynak düşük
basınçlı sodyum lambasıdır. Bunun saldığı ışık kendine özgü sarımsı renktedir. Aşağıdaki
verilen tablo 1‟de lambalar ve özellikleri kıyaslandığında sadece lambaların aydınlatması
değil aynı zamanda ekonomik ömürlerinin de önemli olduğu aşikardır.
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Tablo 1 Lambalar ve
özellikleri
Lamba çeşidi

Vat başına lümen

Ekonomik ömrü
(saat)

Akkor

6-15

750-1000

Civabuhar
(Mercury Steam)

19-63

12000-24000

Metal tuzu

68-100

3500-20000

Yüksek
sodyum

basınçlı

66-140

14000-55000

Düşük
sodyum

basınçlı

100-198

16000

Dış aydınlatma lambaları, lambanın bulunduğu yerden geçen yatay düzlemden daha yukarıya
ışık gitmeyecek şekilde perdelenmelidir, yani armatürler “tam perdeli” olmalıdır (C. Yavuz,
2004).

Yol Aydınlatması

Duvar Aydınlatması

Pano Aydınlatması
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Son olarak, Dış aydınlatma herkes için gereklidir. Aydınlatma doğru yapılırsa gece etrafımızı
daha iyi görürüz, aydınlatma için daha az enerji harcarız, kendimizi daha güvende hissederiz,
suç işlenmesi daha az olur, yıldızlı gökyüzünü kaybetmeyiz! Işık kirliliği evreni görmemize
engel oluyor. Üstelik sadece gök bilimini tehdit etmekle kalmıyor, doğal yaşamı ve insan
sağlığını da etkiliyor. Şehirler üzerindeki sarı ışıklar, aynı zamanda gökyüzünü aydınlatmak
için boşuna sarf edilen enerjinin de kanıtı durumunda.
Bu çalışma İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
KOORDİNASYON BİRİMİ (BAP) tarafından FDK-2020-2191 nolu proje ile
desteklenmiştir.
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IġIK KĠRLĠLĠĞĠ ÖLÇÜMÜ; GAZĠANTEP ÖRNEĞĠ
LIGHT POLLUTION MEASUREMENT GAZIANTEP EXAMPLE
Kenan LATĠFOĞLU
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Gezegenevi ve Bilim Merkezi,
Şehitkamil, Gaziantep.
ORCID NO: 0000-0002-3053-0278
Dr. Tuncay ÖZDEMĠR
İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Fizik Bölümü, Battalgazi, Malatya.
ORCID NO: 0000-0002-0395-5713

ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’de Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan ve 6. Büyükşehir
konumundaki Gaziantep ilinin merkez ilçelerini kapsayan (Şahinbey-Şehitkamil) bölgelerinde
49 k
alanda 49 gridten oluşan bölgeden, güneş battıktan en az 3 saat sonra başlayarak
yapay aydınlatma kaynaklı uzaya kaçan ışık enerjisi miktarı ölçülmüştür. Gaziantep merkez
bölgesi toplam 100 k alana sahip olduğu düşünüldüğünde, Gaziantep merkezinin yaklaşık
yarısının ışık kirliliği ölçümü yapılmıştır. Diğer bölgeler dağınık olarak bulunduklarından
ortalama değerde büyük sapmaya neden olacağı için topografik haritalamaya eklenmemiştir.
Her bir bölgenin ışık kirliliğinin topografik haritalaması oluşturulurken, bilgisayar programı
olan Arcgis’de
Sigmoid aktivasyonu yöntemi kullanılarak meydana getirilmiştir.
Haritalamada kırmızıdan maviye doğru renk skalası kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu
çalışmada Sky Quality Meter (SQM) cihazı LU-DL modeli ile ışık ölçümleri tespit edilmiştir.
Çalışmalar 2020 yılında Şubat, Mart ve Nisan aylarının belirli tarihlerinde (Ay’sız, bulutsuz)
gecelerde, 21:00-24:00 saatleri arasında alınmıştır.
Ölçüm sonuçları olarak, kayıp enerji miktarı Gaziantep ilinde 89.8 milyon lümen olarak tespit
edilmiştir. Mali karşılığı ise yaklaşık 2.30 milyon Türk lirasıdır. Işık kirliliğini önlemek için,
parklarda ve sokaklarda kullanılan aydınlatma armatürlerinin, yeni üretilen LED teknolojili,
zemine paralel, üstüne ışık vermeyen, beyaz ya da beyaza yakın renkte armatürlerin
kullanılması gerekmektedir. Yerel yönetimlerin ve diğer kamu kurumlarının ilgili birimleri,
şehir aydınlatmacılığı hakkında uluslararası standartları gündeme almalı ve güncel
politikalarını bu doğrultuda oluşturarak ildeki enerji israfına engel olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Işık Kirliliği, Enerji Kaybı, Şehir Aydınlatmacılığı
ABSTRACT
In this study, the amount of light energy escaping to space from artificial lighting starting at
least 3 hours after sunset was measured in the area consisting of 49 km2 and 49 grids in the
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central districts of Gaziantep (Sahinbey-Sehitkamil). Considering that Gaziantep central
region has a total area of 100 km2, light pollution measurement of approximately half
of Gaziantep center has been made. The other regions are not shown on the map because they
are scattered and will cause a big deviation in the average value. In this study, measurements
were made with the Sky Quality Meter (SQM) device LU-DL model. As a result of the
measurements, the light pollution map of Gaziantep province was made using the ARCGIS
program, and while light colors indicate light pollution, dark colors indicate areas with less
light pollution.
The studies were taken between 21:00 and 24:00 at night on certain dates of February, March
and April (without moon, cloudless). As a result of the measurement, the amount of energy
lost in the measurement points of Gaziantep province is 89.8 million lumens in terms of
luminous flux. Its financial equivalent is approximately 2.30 million Turkish liras. In order to
prevent light pollution, the lighting fixtures used in park and street lighting should be of a new
generation LED technology, parallel to the ground, not shining light on it, and white or almost
white in color. Relevant units of local governments and other institutions should put
international standards on city lighting on the agenda and prevent energy waste in the
province by establishing their current policies in this direction.
Keywords: Light Pollution, Loss Of Energy, City Enlightment
GĠRĠġ
Işık kirliliği araştırma ve değerlendirmesi kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden
Gaziantep’te ölçümler alınmıştır. Işık kirliliğinin oluşmasında ve sonuçlarında arkasında
yatan astrofiziği araştırılmıştır. Çalışmalarda SQM cihazı LU-DL modeli kullanılmıştır.
Amaç, gelişen ve her yıl daha da büyüyen metropol şehir Gaziantep’in ışık kirliliğinin
ölçümlerinin yapılması ve sonucunda mali kaybın bulunmasıdır.
Gaziantep ili coğrafi yapısı olarak çok dar alanda yerleşim yapılmış bir şehir olmasından
dolayı, yapılar birbirine çok yakın ve düzensiz bir yerleşim mevcuttur. Yeni açılan toplu
konut alanları şehirden biraz daha dışarda ve yüksek binalar olarak yapılmıştır. Bu koşullar
içerisinde gece şehir üzerinde gök parlaması, aşırı ışıklandırılmış bölgeler oluşmaktadır.
Bundan dolayı, şehrin ölçümlerini alırken sadece merkez bölgenin ölçümleri
değerlendirilmiştir. Nüfusun en yoğun olduğu bölgeler de yine merkezde bulunan bölgeler
olduğu için bu proje, enerji tüketimi ve ışığın insan sağlığı üzerine ve çevresel faktörler
açısından önem arz etmektedir.
Dolayısıyla, şehrin merkez bölgelerinde bulunan parklar, ana caddeler ve yoğun yerleşim
bölgelerinin ışık kirliliği ölçümleri yapılmış olup sonrasında topografik ışık kirliliği haritaları
çıkartılmıştır.
YÖNTEM
IĢık Kirliliği Ölçümü ve Hesaplanması
Bu çalışmada SQM (Sky Quality Meter) cihazı kullanarak ölçümlerimizi almayı tercih ettik.
Çünkü Unihedron firmasının SQM (Gök Niteliği Ölçeri) mevcut en iyi yöntem olarak kabul
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edilmektedir. SQM cihazı ile alınan değerler gerekli formüller kullanılarak ışık akısı değerine
dönüştürülerek alan başına düşen aydınlanma hesaplanır. Sonrasında elektrik tüketimi kWh
cinsinden karşılığı bulunur ve mali kayıp bu şekilde hesaplanmış olacaktır.
Bu çalışmada diğer yerlerde yapılan çalışmalardan farklı olarak 3 farklı açıda ölçümler
kaydedildi ve üç farklı açı ölçüm içinse 3 boyutlu yazıcıdan PLA malzemelerden aparatlar
çıkartıldı.

Şekil 1a. 60 derecelik ölçüm aparatı
Kaynak: Kenan Latifoğlu

Şekil 1b. 30 derecelik Ölçüm aparatı
Kaynak: Kenan Latifoğlu

Şekil 1c. 90 derecelik ölçüm aparatı
Kaynak: Kenan Latifoğlu
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Şekil 2. 60 derecelik aparat ile ölçüm alırken (Kaynak: Kenan Latifoğlu)
Ölçümler alındıktan sonra ışık kirliliğinin topografik haritaları çıkartıldı. Haritalar 30 derece
60 derece ve 90 derece için ayrı ayrı oluşturulurken karşılaştırabilmek için şu şekilde bir
yöntem uygulanmıştır. Argcis programı üzerinde Sigmoid aktivasyonun kullanılmış olup veri
setlerinin 0 ve 1 arasında normalleştirilme yapılmıştır. Sigmoid aktivasyonu için kullanılan
formül;
Hdı= [Hd−(minHd)]/[(maxHd)−(minHd)Denklemde
Hd: Raster hücre değeri,
Min Hd: En küçükhücre değeri,
Max Hd: En büyük hücre değeri ve
Hdı : 0 ve 1arasındaki yeni hücre değeridir. (Cengiz vd. 2018).
ARAġTIRMA VE BULGULAR
Gaziantep ili merkezinde gerçekleştirilen bu projede alınan veriler işlendikten sonra ışık
kirliliği topografik haritaları çıkartıldı. Şekil 6a, 6b, 6c üzerinde renkler tartışma ve sonuç
bölümünde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
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Şekil 3 Gaziantep’in Şehir Gösteren mevkiinden Doğu yönüne doğru bakış (Kaynak: Kenan
Latifoğlu)
Gaziantep ili merkezinde yapılan çalışmalarda şehrin üzerinde oluşan ışık katmanları da
fotoğraflanarak gök parlaklığı gösterildi.
Çalışmanın yapıldığı tüm bölgeler GPS koordinatları alınarak CBS programı üzerinde işlendi
ve veriler daha anlamlı hale getirildi.

Şekil 4. Gaziantep’de Akkent bölgesinde bir dış aydınlatma görüntüsü (Kaynak: Kenan
Latifoğlu)
Topografik haritalar aşağıda verilmiştir. İlk harita 90 derecelik ölçümlerden elde edilen ve
uzaya kaçan enerji hesaplamasında kullanılan harita niteliğindedir.
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Şekil 5a, 5b ve 5c 30,60,90 derecelik
topografik ışık kirliliği haritaları
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Şekil 6a ve 6b. Yanlış aydınlatma türlerine örnekler (Kaynak: Kenan Latifoğlu)

Şekil 7a, 7b, 7c Ölçümlerin alındığı koordinatlar (Kaynak: Kenan Latifoglu)

Şekil 8. Gaziantep il Merkezinde çalışmanın
yapıldığı alanın Google Earth üzerinde yapılmış
gridler halindeki haritası.

Page 163

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN
Tablo 1
Ölçüm Değerleri
Sıra
no

30
derecelik
ölçüm 60 derecelik ölçüm değerlerinin 90 derecelik ölçüm değerlerinin
değerlerinin ortalaması
ortalaması
ortalaması

1

13.63

14.28

15.87

2

17.34

17.76

17.93

3

15.41

16.44

17.44

4

17.34

17.76

17.93

5

17.33

15.52

17.24

6

15.27

16.34

17.53

7

16.95

17.70

18.77

8

16.54

16.66

16.34

9

14.29

15.13

17.33

10

17.36

16.98

17.65

11

16.76

17.29

18.36

12

15.92

16.21

16.58

13

13.73

14.27

17.68

14

16.31

16.66

17.19

15

15.71

16.81

17.99

16

15.61

15.61

17.52

17

15.00

15.00

15.17

18

15.91

15.33

16.43

19

15.61

15.61

17.52

20

16.83

17.74

18.30

21

14.72

16.13

17.63

22

13.96

14.25

16.88

23

18.39

18.84

18.93

24

14.54

15.41

17.16

25

13.30

13.73

14.27

26

13.93

16.14

16.73

27

17.53

17.57

18.41

28

15.18

15.74

16.62

29

14.72

16.13

17.63
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30

16.35

16.72

16.73

31

14.80

15.94

17.91

32

14.26

16.37

16.41

33

15.15

16.65

17.26

34

16.37

16.14

17.36

35

18.39

18.84

18.93

36

15.41

15.68

16.75

37

14.91

17.58

16.66

38

16.89

17.53

17.57

39

15.34

15.97

15.87

40

15.00

15.29

15.91

41

18.39

18.84

18.93

42

17.27

19.45

20.48

43

16.83

17.74

18.84

44

14.54

16.82

16.98

45

15.42

15.66

19.45

46

15.42

16.24

16.98

47

17.51

17.70

18.77

48

17.85

19.54

20.29

49

17.42

18.66

19.29

TARTIġMA VE SONUÇ
Gaziantep şehir merkezinde yapılan ışık kirliliği ölçümlerinde parklar bölgesi olarak bilinen
Demokrasi meydanından Hayriye Tütüncüler Parkına kadar olan bölge ve Yeşil Vadiden
Şehir Gösteren mevkiye kadarki 49 km2 alanda ölçümler yapıldı. Ölçümler aysız, bulutsuz
gecelerde, güneş battıktan 3 saat sonra başladı. Genel olarak Güneş ufkun altına 18 derece
indikten sonra başlanabilir. Bu kriterler ışık kirliliği için çok önemli unsurlardır. Ölçümler 3
farklı açıda gerçekleşti. Amaç, sadece uzaya kaçan ışıkları değil, göz mesafesi düzeyinde de
yoğunluğun ne kadar olduğunu tahmin etmekti. 30, 60 ve 90 derecelerde alınan ölçümler
sonrasında CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) programı kullanılarak topografik haritalar haline
getirildi. 30, 60ve 90 derecelik ölçümlerin standart biçimde yapılabilmesi için SQM aygıtını
sabitleyen mekanizmalar üretilmiştir. Bu mekanizmalar yardımıyla 30 ve 60 derecelerdeki
ölçümler şunu göstermiştir, bina yüksekliklerinin ve birbirlerine yakınlık mesafeleri ışık
kirliliğine etkisi yüksektir. Bunun sebebi ise, bina duvarlarının ve camların yansımaya olan
etkisidir.
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Seçilen noktalar, etrafının tamamen açık olmasına dikkat edilse bile, 30 ve 60 derecelik
ölçümlerde ışık etkisi ölçümlere yansımıştır. Binalar birbirlerine ne kadar yakın olursa oluşan
yapay ışık kirliliği o kadar açık renge dönmüştür
Topografik haritalar üzerindeki açık renkler ışık kirliliğinin çok olduğu kısımları gösterirken
koyu renklere doğru giden bölgeler ışık kirliliğinin az olduğu bölgeleri göstermektedir. Şekil
7a,7b,7c’deki haritalar ise ölçümlerin alındığı koordinatları gösteriyor. Ölçüm değerlerine
göre, ölçüm alınan noktalardaki yuvarlak boyutları değişiklik göstermektedir. 30, 60 ve 90
derecelik ölçüm noktalarının ayrı ayrı gösterilmesinin sebebi, bölgelerde bulunan binaların
birbirlerine yakınlık mesafesinin ölçümlere ister istemez yansımasıdır.
Gök parlaklığından kaynaklı boşa giden enerji miktarı hesaplanırken sadece 90 derecelik
ölçüm sonuçları kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise, uzaya direk kaçan ışığı hesaba katmak
gerektiğindendir. 30 ve 60 derecelerden alınan SQM verileri daha çok yerden 30-40 metre
yukarısında oluşan ışık katmanlarının etkileşimini vermektedir.
Bunlara ek olarak, kayıp enerji hesaplamaları sonucunda Gaziantep il merkezi için aşağıdaki
sonuçlara ulaşılmıştır.
) ayrı ayrı uzaya kaçan ışık akıları bu yöntemle hesaplandığında
Her bir açı için (
,
Gaziantep ilinin merkezindeki 49000000
lik 49 bölgeden alınan gök parlaklığı verileriyle
toplam uzaya kaçan ışık akısı; 30 derece açıda 1.2 milyar lümen, 60 derece de bu değer 233
milyon lümen ve 90 derecelik ölçüm sonucu ise 89.8 milyon lümen. olarak bulunmuştur.
Bulunan sonuçlar için 441 adet gök parlaklığı alan verisinden faydalanılmıştır. 90 derecelik
ölçümlerin sonucunda ulaşılan değer;
89.8 milyon lümen 898 kW olarak dönüştürüldüğünde aydınlatma armatürlerinin günlük 10
saat çalıştıkları farz edilmiştir ve bir aydaki tüketim hesaplanmıştır.
/ay
Bulunan bu sonuçla, elektrik tüketiminin mali karşılığı 2020 yılı Haziran ayı için 0.71
TL/kWh olduğu hesaba katılırsa toplam ışık kaybının mali değeri; (269.400Wh/ay) x (12
ay/yıl) x(0.71TL/kWh)= 2.295288 TL/yıl olduğu çıkmaktadır. Bu hesap bir kıyaslama ile
anlatılacak olunursa ortalama bir ailenin aylık enerji tüketimi düşünüldüğünde (145.7
kWh/ay) ışık kirliliğinden dolayı her ay 1849 ailenin elektrik ihtiyacına karşılık gelmektedir.
Gaziantep ili genelinde 2019 Mayıs gaosb.org verilerine dayanarak toplam elektrik
tüketiminin 4 milyar 559 milyon 193 bin 855 kWh ve bunun içerisinde Organize Sanayi
Bölgeleri elektrik tüketimini çıkarırsak il genelinde bir yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 4
milyar 108 milyon 71 bin 543 kWh’tir.
Bu verilere dayanarak uzaya kaçan ve kayıp enerji miktarı yıllık bazda (3232800 kWh)
olduğunda
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=0.08
%0.08 oranındadır.
Bu oran küçük gibi görünse de sonucun sadece Gaziantep ili merkez bölgesini kapsadığı
unutulmamalıdır. Buna rağmen, mali değeri yine de yüksektir. Coğrafi yapı olarak, dar bir
alanda yoğun yerleşim yerlerinden ötürü oluşan bu kirlilik, insanlar ve diğer canlılar üzerinde
olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Daha önceki kısımda detaylı bir şekilde bahsettiğimiz üzere,
özellikle insanlarda gece uykuda salgılanan ve hücrelerin yenilenmesini, vücudun
dinlenmesini sağlayan melatonin hormonu, ışık kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde daha az
salgılanmasına veya hiç salgılanmamasına neden olmaktadır. Bu durum, doğal olarak
insanların kendilerini daha yorgun ve halsiz hissetmelerine yol açacaktır. Gaziantep’te yapılan
bu bilimsel çalışma, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan şehirler arasında ilk defa
yapılmıştır. Bunların yanı sıra, ışık kirliliği birçok ülkede henüz önemli çevre sorunları
arasında görülmemektedir. Bu konuyla ilgili gelişmiş ülkeler daha az gelişmiş ülkelere göre
daha önemseyen bir tutum içindedir. Işık kirliliğini dikkate alarak yapılacak her türlü
planlama enerji tüketimini de olumlu etkileyecektir. Ülkemizin de dünyanın da en önemli
konusu yeni enerji kaynakları bulmak ve enerjiyi doğru kullanmaktır. Bu yüzden ışık
kirliliğini nasıl engelleriz ve nasıl önlemler alabiliriz bunları sıralayalım
Öneriler:


Birincil öncelik aydınlatma armatürlerinin doğru seçilmesidir. Daha az enerji tüketimi
ile daha fazla lümen değerine sahip lambalar seçilmelidir.



Gaziantep’te yapılan çalışmalar esnasında yol ve sokak aydınlatmalarında küre tipi
aydınlatma armatürleri sıkça kullanıldığı görülüp, parlak sarı renkte ışık yayan, şeffaf
cam tüplü yüksek basınçlı sodyum buharlı lambaların kullanılması daha iyi olacaktır.



Şekil 8 üzerindeki 40-41-42-47-48-49 nolu bölgeler Yeşil-kent mezarlığının olduğu
bölgedir ve ölçüm sonuçları oldukça idealdir



Şekil 8 üzerindeki 1-2-23-24-30-31-32-33 ve 34 nolu bölgeler yüksek binaların
bulunduğu site şeklinde oluşturulmuş yerleşim yerlerini göstermektedir. Bu bölgelerde
kullanılan aydınlatma lambalarının led teknolojili lümen değeri en fazla 13000ve watt
değeri en fazla 100 olan yeni nesil armatürler ile değiş-tirilmeleri uygun olacaktır



Harita üzerindeki 15-16-17 ve 18 nolu bölgeler parklar bölgesi olduğundan bu
bölgelerde lümen değeri en fazla 6500 ve watt değeri en fazla 70 olan özelliklere sahip
led teknolojili üstü kapalı armatürler tercih edilmelidir (Cinzano, 2004)



19-20-25-26-27 nolu bölgeler ticari alanların ve iş hanlarının çok olduğu yerler olduğu
için reklam panoları ve bina dış cephe aydınlatmaları mümkün olduğu kadar yukardan
aşağıya doğru aydınlatılması gerekmektedir. Mevcut yapıda, gelişi güzel ve eski tip
aydınlatma armatürleri kullanılmıştır.
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Aydınlatma doğru yapıldığında tarihi yerler ve dikkat çekmesi istenen yerler görünür
kılınır Z. Aslan (2019).



Gelişen LED teknolojisinden daha çok faydalanılmalıdır.



Yerel yönetimler bölgeleri projelendirirken muhakkak bu konuyla ilgili üniversitelerin
ilgili bölümleriyle iletişime geçmelidir.



Konuya dikkat çekmek adına ulusal çapta seminerler, konferanslar, düzenlenmeli,
okullarda öğrencilerin farkındalığı arttırılmalıdır.



Dış aydınlatma lambaları, lambanın bulunduğu yerden geçen yatay düzlemden daha
yukarıya ışık gitmeyecek şekilde perdelenmelidir, yani armatürler “tam perdeli”
olmalıdır.

Bu çalışma İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
KOORDİNASYON BİRİMİ (BAP) tarafından FDK-2020-2191 nolu proje ile
desteklenmiştir.
Ayrıca, Gaziantep merkez parklardaki ve kavşak aydınlatmalarında kullanılan aydınlatma
armatürleri konusunda destek verdikleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler
Daire Başkanlığı’na teşekkür ederim.
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ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN LINGUISTICS
Khanpashayeva Matanat Shamistan
Odlar Yurdu University
Azerbaijan, K. Rahimov st 13,1072Baku;
ABSTRACT
The notion of phraseology implies much more than inventories of idioms and systems of
lexical patterns.Phraseology is dimension of language use in which patterns of wording
(lexicons-grammatical patterns) encode semantic views of the world, and at a higher level
idioms and lexical phrases have rhetorical and textual roles within a specific discourse.
Phraseology is at once a pragmatic dimension of linguistic analysis a system of organization
which encompasses local lexical relationships, namely collocation and lexicon grammar. The
reason why I decided to write this paper is the fact that apart from investigating the
phraseological units thoroughly, of a huge challenge would be discovery of meaning,
etymology and motivation. On the other hand the English language which is spoken by 400
million people as a mother tongue and it is a worldwide international language where
phraseological units play an integral part of the language. The main work of the proposed
terms of the article became phraseology terms, idioms and types of phraseological units.
Idioms know as a sign of a linguistic unit, comprising semantic indecomposability
phraseology in general. Aim of the article the identification lingvokulturological specificity
of semantic and denotative meaning of English phraseological units in the course of
functioning in a literary text and translation peculiarities with lingvokulturological
component.
Solving these task will help us a comprehensive, comparative analysis were a lexical unit,
denotation semantic spaces English phraseology units. The objective of the study is to
examine ways to learn expressive and emotional function phraseological units in a literary
text. It is assumed the following tasks more specific:
1. identify the systemic nature of phraseology as a linguistic science:
2. describe cases of possible expansion of phraseological units:
3. illuminate the theory of stylistic context
Key words: phraseological units, traditionally the focus of linguists, etymology,
lingvokulturological component.
Introduction
In a language it is rooted the whole collective memory, traditions, customs and culture thus it
is portrayed the whole human being. A certain language is the best bearer of the society
stereo-type in a community and the best tool for reconstruction. The word is a fundamental
unit in the linguistic structure which helps humans to express themselves in a creative way.
Far from being a static repository of memorized information, a human vocabulary is dynamic
system. We can add words and ready –made chunks of words into our vocabulary. In terms
of communication particular competence, the learner should be integrated into a particular
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culture in order to use words and phrases help in the fluency when speaking a certain
language. In terms of cultural competence, the leaner should be integrated into a particular
culture in order to use word and phrases accurately and effectively. Phraseological units were
phenomenon and their meaning.Some phraseologies preserved
considered an arbitrary
archaic elements-the representatives of previous eras. The founder of the theory of
phraseological is a Swiss linguistic Charles Bally French origin (1865-1947). Bally first
systematized combination of the words in his book “Essay style ”and “French style”. Bally
has included a chapter on the phraseology in the books in style. In the first book he
distinguished four groups of phrases.
1. Free phrases- combinations deprived or stability, decaying after their formation.
2. Usual combinations- relatively free phrases to link components with some changes,
for example , serious illness (risk of serious diseases)
3. Phraseological series – a group of words. In which two concepts of similar series
almost merge into one. The stability of these revolutions is fixed primary usage.
4. Phraseological unity- in which the words have lost their meaning an express a united
indecomposable concept. Such combinations do not allow regrouping of components,
and combinations thereof,devoid of such freedom. Bally is only schematically
outlined these groups, but did not give them any detail description.
First consider the phrase, in the qroup of phraseological unites,which are characterized as
turnover , motivated in the modern language, the components of which are not related.
Phraseology Unity (or frazemy) –motivated expression with single holistic value arising
from the merger of the values of lexical components. For example, the expression to be
born with a silver spoon in one’s mouth is “born in the shirt” ( literally born with a silver
spoon in his mouth): at the drop of the hat –“immediately, in the same hour, at the slightest
provocation” (literally, at the time of the fall of the hat): to keep a dog and bark oneself- “do
the work of his subordinates” (literally, to bark, to curse, to disrupt irritation, anger).
Translation idiomatic phrases from English to other languages causes some difficulties
because of their semantic integrity and complexity. Literal translation of idiomatic
expression distorts the meaning of the statements requires adequate transfer of values of
phraseological units in the second language. There are some ways of translating idiomatic
expressions.
1) equivalent- translation of phraseological units with a first language phraseology
second language coincides with in the sense of composition and structural
components. Absolutely adequate bilingual phraseological expressions are called
complete (or absolute) equivalents: to put chest nuts out of the fire for smb, -task at
chestnuts out of fire for anyone: to stew in one’s juice: wolf in sheep´s clothing
between two fire: to be born under a lucky: to pour oil on the flames. Incomplete (or
partial) equivalents are those phraseological expressions that are differences in the
structural and grammatical terms or lexical.
2) the same-translation of idiomatic expressions with the first language phraseology
second language, adequate in content but different in structure component
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compositions For, example, a stiff as a poker (literary frozen like poker), as like as
two peas (literally alike as two peas).
3) descriptive – translating idiomatic four expressions, or one equivalent descriptive
word group of words equivalent (in the event that second language is missing
phraseological unit corresponding to the first language).For,example, a white
elephant(white elephant literally), a burden, a gift from which you do not know how
to get rid of.
4) the combined translation-translation is made by a combination of the above
methods. This method is used in the case where the second language phraseological
unit not adequately discloses the value of the idiomatic expressions of the first
language. For example. spick and span-needles, elegant dandy: far cry (literally distant
scream)- as heaven and earth.
The stylistic analysis of phraseological units as well as to determine the characteristics of
their operation in the context. Before proceeding to the problem, it is necessary to define
the notion of context. The problem of context developed by many scientists. The linguistic
definitions of context given by. V.G. Kolshanskiy. The context is defined by him as “ a set
of formally fixed the conditions under which clearly revealed the contents of a linguistic
unit”.
The semantic –linguistically developed by N.N. Amosova notion of context, which
considers the context as “the compound with the semantically index the implemented by”.
In determination of N.N.Amosova here this idea finds its further development and
validation. The definition corresponds to the terms of the context in which the realized
value of any phraseological units namely the presence of formal –fixed conditions. To see
more imagine the conditions under which realized phraseological units in this paper,
introduce the concept of micro and macro context.
So minimal formally fixed the conditions in which the realized the value of phraseological
units we call micro context.
Under the macro context, we understand the context in which the realized emotionally
expressive possibilities phraseological units. It may be several proposals, a paragraph, or even
a story completed art work.
The analysis of the functioning of phraseological units in the directly related to the notion
of stylistic context. The stylistic context- specific concept, not an identity in the context of
linguistic understanding. This is the background against which there is is the expression of
a particular element. Such a context is not yet sufficiently developed, and requires further
study. The stylistic context- in his understanding-it ´s not verbal contex, where there is
ambiguity of the word. It may be a model that is suddenly disrupted by the introduction of
the unpredictable, the element in the case,the expansion phraseological units.
Lexical stylistic means of modern English language are a variety of expressive means of
language, which are based on the use of semantic, stylistic, other features phraseological
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unit. They add brightness, expressiveness all statements and thus make it an original and
expressive neutral.
a) The metaphorical transfer of signification
Metaphors can be based on these kinds of similarities:
1. The similarity of the situation. For example: “The dance –hall was a mass a stamping,
pushing, circling humanity, as he sat here pale and silent, like a fish out of water….””
2. Another type of metaphors based on the similarity of age:
“Certainly we write not for babies and suckling, but for the world at large…
In phraseological literature indicates irregular verbal linguistic organization of stable
complexes. Irregularity is understood as the absence of the rule that could be generated and
convert an unlimited number of the units of the same type of language content and the same
type structure. In case of a generative model of alternating phrases or sentences as a result of
the collapse of the compatibility of the process of unit phraseologisation in wide spread in
English. So, the word black in the sense of “boycotted the union” (in support of the strike)
was originally used only the word steamer- the ship that union members refused to unload.
Later compatibility word black in the expanded value (black freighter, ship, work, etc.), and
there was a generative model. A white man is a man of the white race and portable honest,
decent, morally pure person. In a figurative sense , this revolution in the XIX century, was
single, that is, phrase understanding of N.N.Amosova .
Grammatical model is universal, since the vast majority of phraseology
formed by
grammatical patterns of phrases, sentences and exo-centric speed with one significant word
:1) completely, totally: 2) general: at least, by heart-heart, by the way – the way). Less
common model phraseological units without significant words: by and by-slowly, over time:
by the by –by the way. When we select asemantic model phraseological unit is counted
semantic regularity, undertaken
within
various structures. There
is no regular
correspondence between the semantic information and grammatical structure. For example,
the concept of economy expressed by the following metaphorical phraseology: cut one´ s
coat according to one´s cloth – live within your means.
The above analysis of phraseological units: phraseological unity, phraseological
combinations, phraseological seam allows us to conclude that among the three groups in
the most expressive phraseological seam have due to the fact that they are in no way
cannot be subject to due with its holistic and irreducible structure. The means of
expression used phraseological units also allows us to conclude that the most vivid and
frequent means of expression phraseological unit is a metaphor and metonymy, as the
dominant means of expression, and the side to them most common means of expression: the
alliteration, rhyme, attendant agent, syntactic repetition.
Conclusion
Summing up the research work, it is possible to draw a number of basic conclusion:
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Phraseology is the branch of linguistic and mainly studies phraseological units in it.
Phraseology as an independent branch of linguistics appeared in 1940 s. Phraseology is a
section of linguistics that studies the phraseological composition of language in its present
and historical development. Phraseology is a large linguistic discipline and there are several
approaches to study it. Semantic approach, functional approach, contextual approach.
The phraseology is defined by us as one of the most phraseological units. The thesis gives a
distinction between free and stable combinations. This distinction brings out the expressive
possibilities of collocations. Classification phraseological units in the 3 groups (
phraseological unity, phraseological combinations, phraseological seam) allow us to see the
disparity of this linguistic phenomenon. The most expressive possess phraseological seam,
or a combination, because they may be subject to at least cliché. Expansion phraseological
units creates expectations, which has a fairly strong stylistic value. Expressive phraseological
units revealed in the linguistic context. By linguistic context we mean “formally fixed the
conditions” under which clearly revealed the contents of a linguistic unit. “On the basis of
this definition reveals content of micro-and –macro context”. Under the macro context, we
understand the context in which the realized expressive possibility emotional phraseological
units. Under the micro context –minimum formally fixed the conditions under which the
value is realized in phraseological units. Interaction of macro-micro context creates stylistic
context. The stylistic context we understand the background on which there is the
expression of particular element. Under the convergence we understand the convergence of
means of expression at one point, to achieve stylistic phraseology . The work shows the
role of phonetic means of expression, used in combination with the above lexical and
syntactic means. All of the lexical means enhanced by the use of syntactic expression. The
most common of these are repeat and parallelism. Expressiveness means of expression is
ambiguous. Since lexical means of expression are dominant, and the syntactic and
phonetic means of expression play a secondary role. They perform an amplification
function. The consider special cases of convergence of means of expressions in the
composition of phraseology.
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ÖZET
Dünyada karşılaşılan en büyük zorluklardan biri uygun maliyetlerle, sürdürülebilir bir şekilde
temiz su sağlanmasıdır. Deniz suyu arıtımında kullanılan ileri arıtma teknolojilerinden biri
Ters Osmoz (TO) membran teknolojisidir. Ters osmoz işleminde deniz suyu, seçici geçirgen
yapı olan membrana karşı basınçlandırılır. İşlenebilirlik açısından kolaylık sağladığı için su
filtrasyonunda en çok polimerik membranlar tercih edilmektedir. Etkili ve verimli bir arıtımın
gerçekleştirilebilmesi için membran üretiminde kullanılan malzemenin yüksek seçicilik ve
yüksek geçirgenlik sağlamasının yanında uygun maliyetli olması ve yüksek mekanik
dayanıma da sahip olması gerekmektedir. Bu kapsamda literatürde ters osmoz için poliamid
(PA) bazlı ince film kompozit (thin flim composite-TFC) membranları tercih edilmektedir.
Çalışmamızda, poliamid TO membran yüzeyi grafen oksit (GO) yapısı ile modifiye edilmiştir.
Üretiminin kolay ve ucuz olması, yüzey fonksiyonel gruplarına, son derece yüksek özgül
yüzey alanına, ayarlanabilir hidrofiliklik ve olağanüstü mekanik ve termal özelliklere sahip
olması gibi fizikokimyasal özellikleri nedeniyle uygulamalarda tercih edilmektedir. Ayrıca
özellikle, poliamidin amid grupları ile GO'nun fonksiyonel grupları arasındaki moleküller
arası hidrojen bağı, amid bağlarının klor tarafından saldırıya uğramasını önleyebildiğinden,
yüksek bir tuz reddi söz konusu olmaktadır. GO ayrıca membran yapısının mekanik
özelliklerini ve stabilitesini yüksek basınçlara dayanacak şekilde güçlendirme konusunda
muazzam yeteneğe sahiptir. Su, grafenin hidrofilikliği ve pürüzsüzlüğü nedeniyle herhangi bir
sürtünme olmaksızın GO katmanlarından sorunsuz bir şekilde akmaktadır. Ayrıca GO’nun
PA membrana ilave edilmesi, membranın anti-kirlenme özelliğini ve akışını önemli ölçüde
geliştirmektedir. Bu kapsamda, poliamid membranlara çeşitli oranlarda GO ilavesi ile PAPEG-GO kompozit membranları hazırlanarak akı analizleri çeşitli basınçlarda test edilmiştir.
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Membranların yapısal karakterizasyonu FTIR ve XRD analizleri ile mekanik ve ısıl özellikleri
TGA ve TMA analizleri ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Deniz suyunun tuzdan arındırılması, Ters osmoz membranı, Poliamid,
Grafen Oksit.
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ABSTRACT
One of the biggest challenges in the world is to provide sustainable clean water at affordable
costs. One of the advanced treatment technologies used in seawater treatment is Reverse
Osmosis (RO) membrane technology. In reverse osmosis process, seawater is pressurized
against selectively permeable membrane. Polymeric membranes are mostly preferred in water
desalination since they provide convenience in terms of workability. In order to achieve an
effective and efficient treatment, the material used in membrane production must be cost
effective and have high mechanical strength as well as high selectivity and high permeability.
In this context, polyamide (PA) based thin film composite (thin film composite-TFC)
membranes are preferred for reverse osmosis in the literature.
In our study, the polyamide RO membrane surface has been modified with graphene oxide
(GO) structure. It is preferred in applications due to its physicochemical properties such as
being easy and cheap to manufacture, having surface functional groups, extremely high
specific surface area, adjustable hydrophilicity and extraordinary mechanical and thermal
properties. In particular, there is a high salt rejection, as the intermolecular hydrogen bonding
between the amide groups of the polyamide and the functional groups of the GO can prevent
the amide bonds from being attacked by chlorine. GO also has an enormous ability to
strengthen the mechanical properties and stability of the membrane structure to withstand
high pressures. Water flows smoothly through the GO layers without any friction due to the
hydrophilicity and smoothness of graphene. In addition, adding GO to the PA membrane
significantly improves the anti-fouling property and flow of the membrane. In this context,
PA-PEG-GO composite membranes were prepared by adding GO to polyamide membranes at
various ratios, and flux and salt rejection analyzes were tested at various pressures. Structural
characterization of membranes were investigated by FTIR and XRD analyzes, microstructure
by SEM, mechanical and thermal properties by TGA and TMA analyzes.
Keywords: Seawater desalination, Reverse osmosis membrane, Polyamide, Graphene oxide.
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GİRİŞ
Su, günlük yaşamımızın her alanında, endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerde çok önemli bir yere
sahiptir. Kullanılabilir su yüzdesi, toplam su kaynaklarının %3’ünü içermektedir. Bu nedenle
küresel su krizini çözmek için büyük ölçüde kullanılmayan su kaynağının sürdürülebilir ve
uygun maliyetli kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır (Spellman, 2016). Malzemeler geliştikçe
ve maliyetler düştükçe membran tuzdan arındırma kullanımı artmıştır. Ters ozmos,
nanofiltrasyon (NF) ve elektrodiyaliz (ED) tuzdan arındırma için mevcut olan üç membran
prosesidir. ED membranları, iyonların paralel membranlardan geçmesine neden olan bir
elektrik akımı altında çalışır ve tipik olarak sadece acı su tuzunun giderilmesi için
kullanılır. NF membranları, 1980'lerin ortasında geliştirilen daha yeni bir teknolojidir ve
birçok tuz konsantrasyonunda test edilmiştir. Araştırmalar, tekil bir işlem olarak NF'nin deniz
suyu tuzluluğunu içme suyu standartlarına indirgeyemediğini, fakat NF'nin hafif acı yem
suyunu arıtmak için başarıyla kullanıldığını göstermiştir. Ters ozmos ile birleştirildiğinde
deniz suyunu arıtmak için daha verimli olarak kullanılabilmektedir. Bu durumda NF
membranları su sertliğine katkıda bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi iki değerlikli iyonları
ve çözünmüş organik malzemeyi uzaklaştırır. TO membranları ise sodyum ve klorür gibi tek
değerlikli iyonları reddeder. Yüksek basınçlı TO membranlarına filtre edilen besleme deniz
suyu verilir ve membrandan geçen su, ürün (süzüntü) olarak alınır. Membran tarafından
alıkonulan tuzla zengin deniz suyu ise konsantre atığı şeklinde sistemden alınır. Günümüzde
deniz suyu TO membranları %99’dan fazla tuz reddine sahiptir. TO membranları, tuzdan
arındırma kurulumları için en önde gelen teknolojilerden biridir ve özel ön arıtma ve
membran sistem tasarımı kullanılarak çeşitli tuzlu su kaynaklarına uygulanmaktadır (Goh ve
Ismail, 2018; Spellman, 2016; Tibi, Charfi, Cho, ve Kim, 2020). Membran bazlı TO ile
tuzdan arındırma, deniz suyu, acı su ve atık sudan tatlı su elde etmek için enerji açısından
verimli bir teknolojidir. TO şu anda membran teknolojisinde basınçla yönlendirilen en
popüler tekniktir. Etkili ayırma performansı ve düşük enerji maliyeti nedeniyle sudan
kirleticilerin giderilmesinde büyük önem kazanmıştır. Proseste kullanılan membranların
yüksek seçicilik, yüksek geçirgenlik, sıcaklığa dayanıklılık, kimyasal uygunluk, basınca
dayanıklılık, pH’a dayanıklılık ve mekanik kararlılık gibi kriterlere sahip olmasına özen
göstermek gerekmektedir (Elcik, Çelik, Çakmakci, Ünal, ve Kaya, 2016; Yin & Deng, 2015).
TO sistemlerinde genellikle poliamid, polivinil klorür (PVC), poliviniliden florür (PVDF),
polieter sülfon (PES) ve başka organik polimerler kullanılır. Poliamid kompozit ters osmoz
membranları, tuzdan arındırma, ultra saf su hazırlama ve atık su arıtma uygulamaları için
yaygın olarak kullanılmaktadır. İnorganik yapılar olarak ise alümina ve silika gibi seramik
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membranlar kullanılmaktadır. İnorganik yapıların yüksek sıcaklıkta kararlılık, yüksek basınç
altında mekanik kararlılık, kimyasal kararlılık, uzun ömür, katalitik faaliyetlerin kolaylıkla
gerçekleşmesi, gözenek boyutu dağılımı kontrolünün iyi olması gibi birçok özellikleri vardır
(Karimi, Vatanpour, Khataee, ve Safarpour, 2019; Rezaei-DashtArzhandi , Sarrafzadeh, Goh,
Lau, Ismail, ve Mohamed, 2018; Spellman, 2016). İnorganik yapılar arasında grafen oksit,
karbon, hidrojen ve oksijen moleküllerinden oluşan bir bileşiktir. Grafen oksit sülfürik asit
gibi güçlü oksitleyicilerle işlenerek yapay olarak sentezlenmektedir. Bu oksitleyiciler, grafen
ile reaksiyona girerek kimyasal reaksiyondaki elektron alışverişi ile gerçekleşir. Reaksiyon
oksitleyici ajan indirgenirken tepken maddenin oksitlendiği bir redoks (indirgenme ve
oksitlenme) reaksiyonu olarak bilinir. Grafit ile oksitleyici ajanların reaksiyona girmesi, grafit
katmanları arasındaki interplanar aralığın artması gibi, bu oksitlenmenin yan ürünü olarak
grafen oksit oluşmaktadır. Grafen oksit genellikle, grafenin kuvvetli oksitleyici maddelerle
özellikle Hummers yöntemiyle sentezleme sürecinde potasyum permanganat yardımıyla,
oksidasyon yoluyla elde edilmektedir. Grafen oksit, iyi moleküler taşınım özellikleri
nedeniyle, son zamanlarda araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Sulu ortamda nanofiltrasyon,
TO için GO membranlarının geliştirilmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir.
Bu kapsamda çalışmamızda, PA-6 ve PEG-400 yapıları ile polimer çözeltisi hazırlanarak
farklı dolgu oranlarında grafen oksit ile kompozit membranlar hazırlanmıştır. Polimerlere
kurutma işlemi uygulandıktan sonra hazırlanan membranların su ayırma performansları test
edilmiştir. Sentezlenen grafen oksit yapısı FTIR, XRD, TGA ve partikül boyutu (DLS)
analizleri ile karakterize edilmiştir. Kompozit membranlar ağırlıkça % 0-0,1-0,2-0,5-1,0-1,52,0 oranlarında GO ilavesi ile hazırlanmıştır. Sentezlenen membranlara vakum altında
kurutma işleminden sonra FTIR, XRD, TGA analizleri yapılmıştır. TO denemeleri oda
sıcaklığında (25±1°C) 1000 ppm NaCl sulu solüsyon kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Kuvvetli karıştırma sistemi uygulanarak azot tüpü yardımıyla 2-6 bar basınç uygulanmış ve
gaz ayırma performansları karşılaştırılmıştır.

YÖNTEM
Malzemeler
Poliamid-6 (PA-6), polietilen glikol (PEG-400), formik asit (CH2O2), grafen (Merck), sülfürik
asit (%95-97 Riedel-de-Haen H2SO4), potasyum permanganat (KMnO4), potasyum nitat
(KNO3), grafen (Merck), hidroklorik asit (%37 HCl Riedel-de-Haen).
Grafen Oksit Sentezi
Hummer’s metoduna göre, grafen oksit elde etmek için 1 gr grafen tozu tartılarak üç boyunlu
reaktöre konulmuştur. Daha sonra üzerine 0,25 gr KMO3 ilave edildi ve karışım 2-3 dakika
manyetik karıştırıcıda karıştırıldı. Ardından, reaktöre 23,3 ml H2SO4 ilave edilerek, buz
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banyosunda 20 dakika karıştırıldı. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra, çözeltiye 3 gr KMnO4
2-3 dakika ara ile kısım kısım ilave edildi. Tam çözünmesi için karıştırma işlemine 350 °C’de
30 dakika devam edildi. Ardından üzerine 50 ml destile su eklendi ve 30 dakika manyetik
karıştırıcıda karıştırılıp, 167 ml daha destile su ilave edilip 30 dakika daha karıştırmaya
devam edildi. Karışım çözeltisi üzerine 5 ml H2O2 yavaş yavaş ilave edilerek 2 saat 30 dakika
daha karışmaya devam edildi. En son aşama olarak, %10 HCl ile yıkanıp, 3-4 defa 12.000
rpm hızında santrifüj edildi. Santrifüj bittikten sonra 100 °C’de 1 gece kurutuldu.
PA-6-PEG-GO Membranlarının Hazırlanması
Katı olarak %20 PA-6 ve çözücü olarak ise %80 FA kullanıldı. 60 ml polimer çözeltisi
hazırlamak için çözücü üzerine 18,3 gr PA-6’yı kısım kısım ilave ederek 60 °C’de 24 saat
manyetik karıştırıcıda karıştırıldı. Daha sonra sıvı formdaki hidrofilik polietilen glikol (PEG400) çözeltiye katkı maddesi olarak ilave edildi (%5 oranında). Kompozit membran üretimi
için, polimer çözeltisi oda sıcaklığında 200 rpm’de 4-5 saat karıştırıldıktan sonra ağırlıkça
%0, 0,1-0,2-0,5-1,0-1,5-2,0 olmak üzere farklı oranlarda GO nanopartikülleri ilavesi
gerçekleştirildi. Bu işlem için “priming” prosesinden yararlanıldı. Homojen bir dağılım elde
etmek için GO ve FA süspansiyonu ultrasonik banyoda 30 dakika süreyle sonikasyona tabi
tutuldu. Daha sonra toplam tartılan PA-6-PEG çözeltisinin %10’luk kısmı süspansiyona ilave
edilerek 200 rpm’de manyetik karıştırıcıda karıştırıldı ve ardından tekrar ultrasonik banyo
uygulaması yapıldı. Priming prosesine göre çözelti belirli aralıklar ile ilave edildikten sonra
24 saat oda sıcaklığında karıştırılmaya devam edildi. Hazırladığımız PA-6-PEG-GO
karışımımız cam yüzeyine dökülerek 200 μ’luk paslanmaz çelik aplikatör ile film çekildi. Son
aşama olarak 1 gün 60 °C’de vakum etüvünde kurutuldu. Bu kademeden sonra membranlar
cam yüzeyinden kaldırıldı.
Analizde Kullanılan Cihazlar ve Yöntemler
X-Işını Kırınım Spektrometresi
XRD analizleri 2-70° açıları arasında 1 °/dk tarama hızı ile yapılmıştır.
Fourier Transform Infrared Spektroskopisi
Membranların içerdiği moleküler bağlar ve fonksiyonel grupların belirlenmesi için FTIR
analizi yapılmıştır. Numunelerin FTIR analizleri ThermoNicolet-380 FTIR-ATR markalı
cihazda yapılmıştır. Analizler 4000 cm-1 ile 400 cm-1 arasında kalan orta IR bölgesinde
yapılmıştır.
Dinamik Işık Saçılımı
Dolgu maddesinin partikül boyutu, Brookhaven 90 Plus Nano Particle Size Analyzer cihazı
ile ölçülmüştür. Numunenin ölçüm derişimi %0,00001-1 olacak şekilde seyreltik çözeltisi
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hazırlanmıştır. GO partikülleri su içerisinde dağıtılıp, homojen dağılımı sağlamak için 2
dakika ultrasonik banyoda bekletilmiştir.
Termal Gravimetrik Analiz
Örneklerin ısıl bozunma davranışları, Shimadzu DTG-60H cihazı ile incelenmiştir.
Analizlerde 5-10 mg arası tartılan örnekler, oda sıcaklığından 800 °C’ye kadar 10 °C/dak
ısıtma hızı ile kuru hava atmosferi altında ısıtılarak bozunma davranışları tespit edilmiştir.
Tuzdan Arındırma Performansının Değerlendirilmesi
Membranların performansı, laboratuvar ölçekli ters osmoz cihazında saf su geçirgenlik testi
ile akılarının ve permeabilitelerinin belirlenmesi ölçülerek değerlendirildi. Polimer
membrandan daire şeklinde küçük parça kesilir ve yapışkanlı alüminyum bant üzerine
yapıştırılarak membran maskeleme işlemi uygulandı. Polimer membranı folyo arasına
yapıştırıldı ve proses sırasında kaçak olmaması için polimer membranın üst kısmı epoksi
yapıştırıcı ile sabitlendi. Son olarak epoksinin kuruması için1 gün oda sıcaklığında bekletildi.
TO denemelerimiz oda sıcaklığında (25±1°C) 1000 ppm NaCl sulu solüsyon kullanılarak
gerçekleştirildi. Kuvvetli karıştırma sistemi uygulanarak azot tüpü yardımıyla 2-6 bar basınç
uygulandı. Şartlandırma yapılarak 2 bar, 4 bar ve 6 bar olmak üzere 3 farklı basınç altında
geçen su miktarı toplandı ve akı değerleri ile permeabiliteleri hesaplanmıştır.
Su akısı değerleri aşağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmıştır.
(1)
J: Akı değeri (L/m2h veya LMH)
A: Membran alanı (m2)
V: Permeat hacmi (ml)
Δt: Süre (h)
Birim zamanda ve birim basınç altında birim membran alanından geçen su miktarı olarak
tanımlanan membran geçirgenlik değeri (R); aşağıda verilen formülle hesaplanmıştır:
(2)

R: Geçirgenlik (L/m2.sa.bar)
J: Akı (L/m2.sa)
ΔP: Basınç (bar)
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BULGULAR
Grafen Oksit Partikülü Analizleri
X-ışını difraktometresi (XRD) kullanılarak GO ve PEG-400 yapılarının analizleri
gerçekleştirildi. GO nanopartiküllerinin ve PEG-400 yapısının X-ışınımı kırınım modeli ve
GO partiküllerinin FTIR spektrumu Şekil 1’de gösterilmektedir.
Grafen oksit partiküllerinin XRD analizinde, GO partiküllerine ait pik 2θ = 10,98°’de keskin
bir pik görülmektedir (Şekil 1b). Oluşan bu pik grafitin yükseltgenerek grafen oksit elde
edildiğinin bir göstergesidir. Ayrıca 2θ = 10,98°'de görülen pik, grafen oksidin altıgen kristalli
yapısının düzlemine bağlanabilir. PEG-400 yapısına ait pik ise 2θ= 21,42°’de görülmektedir.
GO partiküllerinin FTIR spektrumunda (Şekil 1b) GO yapısının içerdiği karbonil, epoksi ve
hidroksil gibi oksijen içerikli gruplar nedeniyle farklı noktalarda pik oluşumları dikkat
çekmektedir. 3402’de yer alan -OH piki GO’den kaynaklanmaktadır. Sırasıyla 1723 cm- 1,
1615 cm- 1, 1392 cm- 1 ve 1220 cm- 1'deki zirveler, karboksilik asit C=O gerilmesi, C=C
gerilmesi, C=OH gerilmesi ve C=O gerilmesinin karakteristik zirveleridir. GO numunesinin
FTIR analiz sonucu incelendiğinde grafit yapısına dâhil olan fonksiyonel gruplar grafitin
oksidasyon ile GO’ya oksitlenmesinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir.
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Şekil Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.1. GO, PEG-400 yapılarına ait XRD
deseni (a) ve GO yapısına ait FTIR spektrumu (b).
Şekil 2’de GO nano partiküllerinin TGA analiz ve DLS analiz sonuçları gösterilmiştir. Grafen
oksit partiküllerinin ısıl bozunma davranışı incelendiğinde oldukça kararsız bir yapı
sergilediği ve bozunmanın iki aşamadan oluştuğu görülmüştür (Şekil 2a). Birinci aşamada
grafen oksit katmanları arasında sıkışmış su moleküllerinin çıkışı (54-183 °C arası, ~ %19
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ağırlık kaybı), ikinci aşamada ise 180 °C civarında ani bir ağırlık kaybı gözlenmiştir (186 °C,
~ %81 ağırlık kaybı). Bu durum tabakaların yüzeyinde daha kararlı oksijen grupları içeren
fonksiyonel grupların (hidroksil, epoksi, karboksil) bozunmasına dayandırılmaktadır.
Tabakalar arasından oksijen bağlarının çıkışı ~ 200 °C’de tamamlanmıştır. TGA analiz
sonucu GO yapısında toplam % 99,36’lık bir kütle kaybı tespit edilmiştir.
GO nanopartiküllerinin partikül boyutu analizi için öncelikle GO partikülleri su içerisinde
dağıtılıp ardından homojen dağılımı sağlamak için 2 dakika ultrasonik banyoda bekletilmiştir.
DLS analiz sonucumuzda GO partikül boyutu ~500 nm olarak hesaplanmıştır (Şekil 2b).
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Şekil 2. GO nanopartiküllerinin TGA (a) ve DLS (b) analizi.

PA-6 –PEG-GO Polimerlerinin Analiz Sonuçları
PA-6-PEG-GO kompozit polimerinin XRD analiz sonuçları Şekil 3’de yer almaktadır. PA-6PEG yapısında PEG-400 yapısına ait pik 2θ = 19,93°’de yer almaktadır fakat diğer
numunelerin şiddetinden dolayı XRD diyagramında PEG-400 yapısının piki belirgin olarak
görülmemiştir. GO partiküllerine ait pik 2θ = 9,33° ve PEG 400 yapısına ait pik 2θ =
19,93°’de bütün numunelerde görülmektedir. GO miktarı arttıkça 2θ = 9,33°’de yer alan pikin
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şiddeti artmaktadır. Fakat GO nanopartikülleri oldukça düşük oranlarda polimer yapısına
ilave edildiği için 9,33°’de yer alan GO piki net olarak %1,5 ve %2,0’lik membranlarda
görülebilmektedir. XRD analizleri sonucunda GO ve PEG-400 yapısının başarılı bir şekilde
polimer yapısına ilave edildiği görülmüştür.
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Şekil 3. PA-6-PEG-GO polimerlerinin XRD deseni.
PA-6-PEG-GO polimerinin FTIR ve TGA analiz sonuçları Şekil 4a’da verilmiştir.
Membranların FTIR spektrumlarında GO partiküllerini karakterize eden absorpsiyon
piklerinin varlığı açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca polimere katılan GO miktarı arttıkça,
GO’yu karakterize eden pik şiddetlerinin de artışı gösterilmiştir. FTIR spektrumlarının analiz
sonuçları PA-6-PEG-GO polimer membranlarının başarılı bir şekilde hazırlandığını
göstermektedir
PA-PEG polimer membranının Şekil 4b’de yer alan TGA diyagramında kütle kaybı 3
kademede meydana gelmiştir. Birinci kademede meydana gelen kütle kaybının membranın
absorplamış olduğu su, membran içerisinde hapsolan çözücü ve GO’dan kaynaklandığı
düşünülmektedir. İkinci ve üçüncü kademeler 260-460 °C ve 460-580 °C’lerde meydana
gelmiştir ve ağırlık kayıpları PA-6 ve PEG-400 polimer omurgasının bozunmasından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca GO katkılı membranların TGA grafikleri incelendiğinde ağırlık
olarak oldukça küçük miktarlarda katkılama yapılmasına rağmen 600 °C’de bakiye miktarları
saf polimere göre artış göstermiştir. GO’nun TGA’sında GO partiküllerinin bozunması 200
°C’de sonlanmıştır (Şekil 2a). Polimer yapısı içinde GO miktarı çok az olduğu için 0-200 °C
arasındaki bozunma net olarak görülmemektedir. TGA grafiklerinde polimer yapısına eklenen
GO’nun oranı arttıkça 600 °C’de kalan bakiyenin GO miktarı ile birlikte artış sağladığı

Page 183

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

görülmüştür. Ayrıca TGA analizleri membranların iyi ısıl kararlılık gösterdiğini ve çalışma
koşullarında da kullanılabilir olduğunu kanıtlar niteliktedir.
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Şekil 4. PA-6-PEG-GO polimerinin FTIR (a) ve TGA (b) analiz desenleri.

Ters Osmoz Denemeleri
Proses süresince kullandığımız farklı membranlarda artan basınç değerleriyle birlikte
membranların akı performans değerleri de artmıştır. Membranlardan elde edilen akılar kendi
içlerinde yaklaşık olarak benzerlik göstermektedir. En yüksek akı değeri 6 bar basınç altında
2171 L/m2h olarak %2’lik GO içeren membranda elde edilmiştir. Saf PA-6-PEG
membranlarında bütün basınçlarda su geçirgenliği gözlenmemmiş dolayısıyla akı değeri ise
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elde edilmemiştir. PA-6-PEG-GO membranlarında akı değerlerinin yüksek olmasının nedeni
daha fazla gözenek oluşumunun gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır. Genel olarak ise
membranlarda kalınlık arttıkça akı değerinin de arttığı görülmektedir. TO membran
performansı, membrandan geçen akı değeri ile ölçüldü.
Tablo Hata! Belgede belirtilen stilde metne rastlanmadı.1. PA-PEG-GO membranların akı ve
geçirgenlik değerleri.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmamızda grafen oksitin çeşitli oranlarda PA-PEG polimer yapısına ilave edilmesiyle
hazırlanan kompozit membranların karakterizasyon çalışmaları yapılmış, akı ve geçirgenlik analizleri
çeşitli basınçlarda test edilmiştir. Karakterizasyon çalışmaları sonucu grafen oksit nanopartiküllerinin
yapıya başarılı bir şekilde katıldığı görülmüştür. Membranların akı ve su geçirgenlik değerlerine
bakıldığında basınç artışı ile artış olduğu görülmüştür. Ayrıca GO ilavesi ile akı ve geçirgenlik
değerlerinde de artış söz konusudur. Bu durumun grafen oksitin gözenekli yapısından kaynaklandığı
düşünülmüştür. Grafen oksit ile modifiye edilen membran yapılarında akı değerlerinde artış gözlendiği
literatürde de belirtilmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki çalışmalarda GO ilavesinin tuz reddi, klor
direnci, kirlenme özelliklerine bakılarak çalışmalara devam edilecektir.
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ÖZET
Araştırmanın örnekleme noktası, balıkçılığın yoğun olduğu Çanakkale Boğazı kıyıları olarak
belirlenmiştir. Çanakkale Boğazı'nda ticari balıkçı tekneleri tarafından yakalanan ve balık
satış noktalarında insan tüketimine sunulan balık türlerinden mevsimlik örnekleme
yapılmıştır. Kimyasal elementin eser, minör ve majör konsantrasyon seviyelerinin analizine
imkân veren ICP-OES (Inductively Coupled Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi)
numunelerdeki ağır metal miktarının belirlenmesinde kullanıldı. Örneklerdeki Cd, Cu, Fe,
Mn, Pb ve Zn ağır metallerinin analizi EPA yöntemi 200.7 ile yapılmıştır. Çanakkale
Boğazı'ndan balıkçılıkla elde edilen deniz ürünlerinden istavritin kas dokularında Cd, Cu, Fe,
Mn, Pb ve Zn seviyeleri belirlenmiştir. Örneklerde Cd değeri sadece sonbaharda tespit
edilmiştir. Cu ve Fe değerleri kışın en yüksekti. Mn değeri sonbaharda en yüksek değerdi. Pb
sadece sonbaharda tespit edildi. Zn değeri yaz aylarında en yüksek değerdi. Sınır değerlerin
üzerinde Mn elde edilmiş ve sınır değerlerin altında Cd elde edilmiştir. Sonuç olarak
Çanakkale Boğazı'ndan yakalanan balıkların kas dokularında ağır metal birikiminin, kirliliğin
artmasına paralel olarak mevsimsel olarak arttığı tespit edildi.
Anahtar kelimeler: Çanakkale Boğazı, ağır metal, istavrit, kas dokusu
ABSTRACT
The sampling point of the research has been determined as the shores of the Çanakkale Strait,
where fishing is concentrated. Seasonal sampling was made of fish species that were caught
by commercial fishing boats in the Çanakkale Strait and offered for human consumption at
fish sales points. ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer),
which allows analysis of trace, minor and major concentration levels of the chemical element,
was used to determine the amount of heavy metals in the samples. Analysis of Cd, Cu, Fe,
Mn, Pb and Zn heavy metals in the samples was performed by EPA method 200.7. The levels
of Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn were determined in the muscle tissues of Horse mackerel from
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the seafood obtained from the Çanakkale Strait by fishing. In the samples, Cd value was
detected only in autumn. Cu and Fe values were the highest in winter. Mn value was the
highest in autumn. Pb was detected only in autumn. Zn value was the highest in summer. Mn
was obtained above the limit values and Cd was obtained under the limit values. As a result, it
was determined that the heavy metal accumulation in the muscle tissues of the fish caught
from the Çanakkale Strait increased seasonally in parallel with the increase in pollution.
Keywords: Çanakkale Strait, heavy metal, Horse mackerel, muscle tissue.
INTRODUCTION
Metals must be at certain concentrations in order for enzymatic activities to occur in living
things. Heavy metals taken into living organisms by different ways show different levels of
accumulation in each organ and tissue. Some of the metals included in the living body can be
thrown out of the body and some metals of physiological importance are stored. If these are
one of the toxic metals, it can disrupt the structure of enzymes. Especially in parallel with
industrial developments, there is an increase in the pollution caused by heavy metals in
aquatic ecosystems. It is seen that this contamination is reflected in the food chain. Heavy
metals taken into the body with water and nutrients accumulate in living things and have the
potential to damage and change all life activities. Since heavy metals are not found
independently in aquatic environments, the number of studies examining the effects of heavy
metal mixtures on aquatic organisms is increasing (Wilsey and Potvin, 2000).
Conducting studies examining heavy metal accumulation and damage in aquatic organisms is
important in determining the species with high sensitivity to these metals as well as
determining the biochemical, physiological, histological, structural and functional disorders
that may occur in the organism.
MATERIAL AND METHODS
The sampling point of the research has been determined as the shores of the Dardanelles Strait
where fishing is concentrated. A seasonal sampling was made of a type of fish that was
caught by commercial fishing boats in the Dardanelles Strait and offered for human
consumption at fish sales points. Sampling was done 4 times (Spring, Summer, Autumn,
Winter) throughout the year.
During the heavy metal analysis pre-treatment process, fresh samples were freeze-dried at 55˚C for 72 hours with the help of a lyophilizer. In this analysis, ICP-OES (Inductively
Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer), which allows the analysis of trace, minor
and major concentration levels of the chemical element, allows it to be measured quickly and
is an effective and preferred reason for environmental analysis, was used to determine the
amount of heavy metals in the samples. The contents of the samples were calculated as the
metal (Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn) levels in mg / kg and the results were evaluated
statistically. Analysis of Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn heavy metals in the samples were
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performed by EPA method 200.7 (determination of trace elements by inductively coupled
plasma-optical emission spectrometry). Heavy metal contents were determined for each
species seasonally and comparatively. The heavy metal content of the species has been
evaluated and statistically evaluated considering the risk factors and the environment in which
they grow (Tessier et al., 1979).
RESULTS AND DISCUSSION
In the study, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn levels in muscle tissues taken from Horse mackerel
species obtained by hunting from the Dardanelles were determined by ICP-OES device.
Average values were determined according to the species and seasons and the results are
given in the tables below. Prior to analysis, the ICP-OES instrument was calibrated using
standard solutions 0.1, 0.25, 0.5, 1 and 2 mg/L for each element. It has also been used as a
quality control solution in a 0.1 mg/L solution. LOD (limit of detection) study was conducted
for each parameter to show the sensitivity of the method and the values obtained as a result of
the studies are given in Table 1.
Table 1. LOD ve wave length values
Cd

Cu

Fe

Mn

Pb

Zn

LOD
(ppb)

5

5

5

5

5

5

Wave
length

226,5

324,7

259,9

257,6

220,3

213,8

Cd value for horse mackerel could not be determined in spring, summer and winter seasons.
Cd value was determined as 0.00848 (µg/g) in the sampling made in the autumn. It was
determined that the Cu value in the spring sampling was 0.0243 (µg g), the Cu value in the
autumn season was 0.05075 (µg/g), and the value in the winter samples was 0.06441 (µg/g).
During the summer, Cu was not detected. In the comparison made on the basis of the seasons,
the highest value for Horse mackerel was found in winter samples. Fe in the spring sampling
was not detected. Fe value was determined as 42,914 (µg/g) in autumn and 69,356 (µg/g) in
winter samples. Fe value was determined as 39.467 (µg/g) in summer season. In the
comparison made based on the seasons, the highest Fe value for Horse mackerel was found in
winter samples. The Mn value in the spring sample was 0.854 (µg/g), the Mn value in the
autumn season was 2.836 (µg/g), and the value in the winter samples was 2.199 (µg/g). The
Mn value of 1.753 (µg/g) could not be determined in the summer season. In the comparison
made on the basis of the seasons, the highest Mn value for Horse mackerel was found in
winter samples. In the sampling for this species, only the Pb value could be detected in
autumn samples (0.00267). In other periods, Pb was not detected in this species. The Zn value
in the spring sample was 71,453 (µg/g), the Zn value in the autumn season was 70,490 (µg/g),
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and the value in the winter samples was 71,086 (µg/g). The Zn value of 73.920 (µg/g) in the
summer could not be determined. In the comparison made on the basis of seasons, the highest
Zn value for Horse mackerel was found in summer samples.
Table 2. Seasonal heavy metal values for horse mackerel (µg/g)
Ġlkbahar

Yaz

Sonbahar

Kış

Limit
değer

Cd

-

-

0,00848

-

0.05

Cu

0,0243

-

0,05075

0,06441

30

Fe

-

39,467

42,914

69,356

109

*Mn

0,854

1,753

2,836

2,199

1.0

Pb

-

-

0,00267

-

0.3

Zn

71,453

73,920

70,490

71,086

50

Mevsim
Ağır metal

Wangboje and Ikhuabe (2015) determined the content of heavy metals in the water and fish
growing in the Niger River in Agenebode / Edo State / Nigeria. The concentrations of lead
(Pb), copper (Cu), cadmium (Cd) and zinc (Zn) in fish and water were determined. Average
concentrations of heavy metals in water were 0.00742 mg/L for Pb and 0.239 mg/L for Zn. In
our study, lead was detected only in autumn and below the limit value, while zinc was
detected above the limit value in all seasons. The findings and the literature prove that lead
should accumulate in water in small amounts, and zinc can vary according to locations.
Olgunoğlu et al. (2015) investigated the concentrations of cadmium (Cd), lead (Pb), copper
(Cu), zinc (Zn) and iron (Fe) in the gill and muscle tissues of four benthic fish species from
the Northeastern part of the Mediterranean. From the results obtained, heavy metal
concentrations in muscle were the lowest and highest for each species from the gills. Cd was
not detected in any tissues of the species. The order of heavy metal concentrations in muscle
tissue samples for four selected fish species was found as Zn> Fe> Cu> Pb = Cd. Akbulut and
Akbulut (2010) investigated the accumulation of heavy metals such as Pb, Hg, Co, Cr, Cu, Zn
and Br in water, sediment and Leuciscus cephalus, Capoeta tinca, Capoeta capoeta species in
the Kızılırmak River in their study. Samples were collected from Kızılırmak Basin (Delice
River). Metal concentration in water Br> Zn> Pb> Cr> Cu> Hg> Co and in sediment samples
Cr> Zn> Pb> Cu> Co> Hg> Br, in muscle tissue samples Cu> Pb> Zn> Pb> Br> Hg> Co and
gill tissue Zn> Pb> Cu> Cr> Br> Hg> Co. Bat et al. (2017) investigated heavy metal levels in
commercial fish caught in the Southern Black Sea coasts. The aim of this study is to evaluate
the levels of seven heavy metals (arsenic, copper, zinc, mercury, lead, cadmium and iron) and
metal (aluminum) in edible tissues of Scophthalmus maximus, Spicara maena,
Chelidonichthys lucerna. Hg, Cd and Pb were not detected in the edible part of all fish
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samples. Metal levels in edible tissues did not exceed standard guideline values. In the muscle
tissue of the horse mackerel species caught on the shores of the Dardanelles, seasonal Cd and
Pb were found below the limit values only in autumn. Seafood obtained from these regions is
not dangerous for these heavy metals.
The criterion values of the authorities should be taken into consideration in the release of
heavy metals, which reach from the first to the last step of the food chain and cause various
health problems by accumulating in different ways, and purification of these waters.
Therefore, the accumulation and toxic effects of some heavy metals cause the growth and
survival rates of fish larvae to decrease. In the future, this problem will affect the natural fish
populations, endanger the sustainability and affect the welfare of the societies with the
increase of unhealthy food.
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ABSTRACT
Pronunciation is the Cinderella of foreign language teaching. One of the reasons we learn a language
is to develop a relationship with members of the target culture. If our speech is full of mistakes and
poor pronunciation, it is less likely that native speakers will be eager to spend time with us. The aim of
the present study was to examine the effect of culture and motivation on the pronunciation of EFL
learners. It also wanted to examine which variable, culture or motivation was the predictor of higher
pronunciation scores of EFL learners. Based on the results of the Nelson test, 336 participants were
chosen randomly from 14 to15 female students, 9th grade of the intermediate level of three non-profit
junior high schools in Zanjan, Iran. In order to study the difference between the groups that used
pronunciation learning strategies and those did not use the strategies, the hypothesis normality of the
variables were studied. Three pronunciation learning strategies were used among the participants. The
first strategy was looking at teacher’s mouth moving, trying to recall and imitate a teacher’s mouth
movements, then the second one was self-evaluating, recording oneself to listen to one’s pronunciation
to improve it, and the third was noticing contrast between native and target language pronunciation.
Subsequently, the relationship between cultural sensitivity and motivation and pronunciation of EFL
learners was tested, using the Pearson Correlation. The results indicated that there was a meaningful
relationship between cultural sensitivity and motivation and the first strategy used by EFL learners on
their pronunciation. Then it was meaningful between the second strategy, and at the end between the
third strategy and the variables, cultural sensitivity, and motivation. Finally, to investigate which
variable culture or motivation predicted higher pronunciation ratings, multiple regression was applied.
The study revealed cultural sensitivity was the predictor of higher pronunciation scores. Finally, the
findings of the study can be used by the teachers, researchers and authorities in the fields of pedagogy,
materials design, curriculum development, and language testing.
Key Words: Cultural sensitivity, EFL learners, Motivation, Pronunciation learning strategies
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1. Introduction
Kelly (1969) states that pronunciation is the “Cinderella” area of foreign language teaching. He stated
that linguists have studied grammar and vocabulary much longer than pronunciation. For this reason,
grammar and vocabulary have been much better understood by most language teachers than
pronunciation. The notion that spoken language is given primacy in language learning has existed for
hundreds of years (Banathy & Sawyer, 1969).
Christensen and Warnick (2006) mention that one of the reasons we learn a language is to “develop
relationships” with members of the target culture. If we are able to communicate, but our speech is full
of mistakes and poor pronunciation, it is less likely that native speakers will be eager to spend time
with us. Informally, when we speak and act as much as possible like the natives of the target culture,
they will be more at ease and more likely to want to develop and continue the relationship (p.95).
Thus, if speech is truly given primacy in the language classroom, it stands to reason that we should
pay more attention to this aspect of the spoken language and effectively help students to learn
pronunciation in order to assist them and native speaking interlocutors to be as comfortable as possible
when talking in the target language.
One way to help students learn how to effectively acquire pronunciation is through the employment
of language learning strategies. If language learners effectively apply to learn strategies towards other
linguistic skills, then one shot that learners also could use strategies to attempt to acquire native-like
pronunciation as well. Moreover, phonology is an often underemphasized area of instruction in the
field of second language acquisition in comparison with other areas of language such as grammar.
However, being able to produce the sounds of a language correctly can actually play a great role in
communication. Norris and Ortega (2000) state that “it is ironic that the purpose of learning a
language is to communicate, and yet if the pronunciation is too far off, you’ll not be understood no
matter how good the grammar and how correct the words you use” (p.9).
According to Anderson, Lawton, Rexeisen, and Hubbard (2006), “our ability to function effectively
in an environment depend upon our skill in recognizing and responding appropriately to the values and
expectations of those around us” (p. 47). To be effective, culturally sensitive people must be interested
in other culture, to be aware of cultural differences, and be willing to modify their behavior as an
indication of respect for the people of other cultures. Greenholtz (2000) clarifies these interpersonal
qualities via the term “intercultural sensitivity.”
According to Peters, Malone and Lambert (1993) an individual with knowledge of the ways in
which their culture and other cultures differ, who respects and values those differences, is motivated
and cares to communicate appropriately, and has mastered the skills to do so, is considered culturally
competent. It should be accepted that all human beings have many different cultural contexts; that
culture impacts the decision-making process and cultural differences are important. Adaption helps to
develop the necessary skills to function successfully in a different culture.
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However, far little attention has been paid to the role of culture on the pronunciation of EFL
learners. Thus, the other purpose of this study is to examine its great role in this area.
Motivation appears to play a great role in language learner. Terrell (1992, p.208) states that the
learner lacking the motivation to learn the language and lacking “identification with speakers of the
target, the acquisition will be difficult.” Motivation types like intrinsic, extrinsic and integrative are
centered on the learner’s stimulant for learning. Motivational intensity, on the other hand, does not
take cause for learning into account but rather looks at how strong the motivation (whatever it may be)
to learn is. Various studies have tested the relationship between motivational intensity and SLA
(Alvord & Christiansen, 2012; Martinsen, 2007). However, few studies have been conducted to test
the role of motivation on pronunciation learning of EFL learners.
Hence, another purpose of the study was to examine its role in pronunciation learning, which
remains quite dark.
As mentioned above, learning strategies have had their greater impact in language learning on the
four major skill areas of second language learning: listening, speaking, reading and writing.
Furthermore, many studies in the field of second language acquisition (SLA) have looked at potential
learner variables potentially affecting how a second language is acquired. These variables include
preferred learning styles, gender and so on. While these studies have focused on the acquisition of
morphosyntax, lexicon, pragmatics and so on, very few have looked at the potential roles that cultural
sensitivity and motivation may have on pronunciation acquisition. Another purpose of the study is to
examine this latter area, which is of the great importance of the acquisition of pronunciation learning
among EFL learners.
A culturally sensitive person may not know the names of the important painters of the culture or
the dates of important historical events but will be aware of different viewpoints or attitudes towards
parts of life such as family, work, government, society, and others. Language is closely related to
culture. As times and values have changed, so has language also changed to reflect the needs of the
people using it. The benefits of positive intercultural interaction and intercultural sensitivity are
multitudinous. They allow for beneficial experiences to occur inside and outside of the classroom
setting, and prepare future worldwide citizens for successful intercultural interactions. This study is
significant in that it can fill an existing gap in the research through recognizing its role in
pronunciation learning of EFL learners, and how EFL learners by accepting other cultures can
improve their pronunciation.
Motivation seems to play an important role in language learning. As Terrell and Rendulic (1996)
points out, language acquisition, in general, is not as likely if the learner is not open to the target
language and culture and that for the learner lacking the motivation to learn the language, the
acquisition will be difficult. Many motivation studies in language learning are based on questionnaires
that Gardner (1985) created to measure different types of motivation. Since then, he has carried out
several studies that show the link between motivation and language acquisition. However the
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significance of the latter study if to find the role of motivation on pronunciation learning of EFL
learners.
To this end, the first purpose of the study was to investigate the influence of cultural sensitivity on
the pronunciation of EFL learners. The second purpose was to find the effect of motivation on the
pronunciation of EFL learners. The last goal of the research was to examine which variable, culture or
motivation was the predictor of higher pronunciation ratings of EFL learners. In order to fulfill the
purpose of the study, the following research questions have been proposed:
RQ 1. Does cultural sensitivity have any effect on the pronunciation of EFL learners?
RQ 2. Does motivation have any effect on the pronunciation of EFL learners?
RQ 3. Is there any correlation between the factors, motivation and culture and the pronunciation?
2. Literature review
The focus on language as communication has brought a remarkable change in teaching pronunciation
(Celce-Murcia, Brinton, & Goodwin, 1996). According to Bailey (cited in Celce-Murcia et al., 1996)
witness from both empirical and personal experience have shown that there is a point level of
intelligible pronunciation for non-native speakers, and if learners fall below this level, they will have
oral communication problems, no matter how proficient they are in grammar and vocabulary
knowledge. The importance of pronunciation thus urges the claim for strategies, techniques, and
approaches which are beneficial for pronunciation instruction.
2.1. Language Learning Strategy
To know what language learning strategies are and how they help language learners, it is necessary to
define what language learning strategies are. The most commonly accepted definition in L2
acquisition (SLA) comes from Oxford (2002) who defines language learning strategies as “specific
actions, behaviors, steps, or techniques that learners use to improve their L2 skills” (p.124). In the
early seventies, research devoted to examining the characteristics of successful language learners and
language learning strategies they apply, became very voguish (Griffiths, 2003; Griffiths, 2008;
Naiman, Frohlich, Stern, & Todesco, 1978; Oxford, 1994; Stern, 1975).
2.2. Pronunciation Strategies
Brown (2000) stated that those learners also know that pronunciation is a large part of achieving
success in L2 acquisition. He also states that subjects must take risks in order to improve
pronunciation and notice that pronunciation is not a skill to be learned in isolation, but a skill related to
other aspects of language. Peterson (2000) claimed that language learning strategies and pronunciation
are not just In need of research, but that strategy instruction is required for successful language
learning. Peterson is the first to begin to categorize pronunciation strategies (a classification of
strategies) like Oxford’s (1990). These are seven of Peterson’s twenty strategies that are related to the
current study:
1. Trying to recall and imitate a teacher’s mouth movements.
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2. Pronouncing a difficult word over and over.
3. Practicing words using flashcards.
4. Forming and using hypotheses about pronunciation rules (keep the mouth tight when forming
words)
5. Noticing contrasts between native and target language pronunciation.
6. Self-evaluating, with its specific tactic of recording oneself to listen to one’s pronunciation.
7. Using humor to lower anxiety.
Peterson showed that not all of the strategies fit exactly into Oxford’s framework, that there need to
be additional criteria added to Oxford’s framework. Derwing and Rossiter (2002) expanded the
knowledge of pronunciation learning strategies by researching adult immigrants’ that used their own
pronunciation learning strategies. They discovered that the difficulty for the learners lies in the fact
that all of them realized they had pronunciation problems. They noticed that during these times of
segmental difficulty or “communication breakdown” (p.156), learners use the following strategies:
1. paraphrased their speech
2. Self-repetition
3. Spelled the word
4. Adjusted their volume of speech
5. Spoke clearly
6. Showed speech rate
7. Avoidance and appeals for help
What is unique about Derwing and Rossiter’s study is that it was the first to obtain responses about
pronunciation strategies from learners who were registered in pronunciation specific classes.
2.3. Studies on Pronunciation
Feedback is “one of the most powerful influences on learning and achievement” (Hattie & Timperley,
2007, p.81). Feedback may be powerful in the case of pronunciation development because many ESL
students have problems noticing the particular aspects of English they are pronouncing on their own
(Derwing & Munro, 2005; Harmer, 2007). Feedback can aid learners to notice their errors, which can
help acquisition (Counselman, 2015). Due to the influence of feedback on learning in general,
researchers have investigated feedback techniques. (Ellis, 2001; Hattie & Timperley, 2007).
Among the related studies, one most recent study has been conducted in 2016 by Stephen which
reported on the development, implementation, and effectiveness of a procedure which, Stephen
designed to provide obvious, frequent pronunciation feedback on ESL learners’ spontaneous oral
production of English. The procedure developed in this research borrowed elements from two other
procedures: One described by Celce-Murcia, Brinton, and Goodwin (2010) and one developed by
Hartshorn, Evans, Meril, Sudweeks, Strong-Krause, and Anderson (2010). The feedback procedure
was examined with 29 intermediate to advanced adult learners in an intensive English program to find
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out whether or not the feedback treatment led to gains in pronunciation improvement. The learners
also were examined to determine if they felt the effectiveness of the procedure.
In 2015, Monteiro, Mata, and Peixoto observed that pronunciation is considered of less importance
in teaching English in Cape Verdean in Sao Vicente Island. The Cape Verdean school program does
not concentrate on pronunciation but it gives Importance to grammar learning. This research clarified
the phonological systems of English and CVSV, emphasizing the difference between them, and
critiques current approaches to teaching EFL, in general, pronunciation and specifically to Cape
Verdean English language learners. The study recommended a strategy to CVSV students to take in
teaching English pronunciation. The phonological analysis of this study was based on the observation
made by the author during her teaching. (9/3/2012 to 20/6/2012).
Haghighi and Rahimi (2017) studied the effect of minimal pairs practice on Iranian intermediate
EFL learners’ pronunciation accuracy. Practice would have an influence on Iranian intermediate
English as a foreign language on learners’ pronunciation accuracy. For this aim, thirty Iranian
intermediate EFL learners at a language institute shared in the experiment of the study. The selection
of participants was done From among 150 EFL learners at the intermediate level. In order to make
them homogenized, an SPT was used. A pre-test of pronunciation accuracy was administered to both
groups. Then the experimental group received 5 sessions of teaching L2 pronunciation as well as
Minimal Pairs practice (MPP) while the control group received a placebo, teaching L2 pronunciation
via the existing method. After the training again the same test was handed out as post-test to both
groups. The data obtained from the test were analyzed and they showed that Iranian EFL learners in
the experimental group performed better and received a higher score in pronunciation. Many EFL
learners master the elements of language such as syntax, morphology, or even semantics to the levels
of almost native-like competence but often fail to master phonology. In a society like Iran, English is
not the second language. However, when regarding language learning in an academic setting, teaching
pronunciation is obligatory. In Iran the importance of pronunciation teaching is discounted, the
pronunciation skill is not explicitly taught. According to DeFrancis (1989), correspondence of spoken
and written English is complex. Lack of standardization of the spelling until the middle
Additionally, more recent study performed in 2016 in Iran by Gilakjani and Marzban, uncovered
why English pronunciation is ignored by EFL teachers in their classes. Despite the fact that English
Pronunciation is important for oral communication, it is sometimes forgotten in language teaching.
This is because teachers may feel more uncertain about pronunciation than about grammar and lexis
and they are worried that they lack enough knowledge to aid their learners effectively. Kelly (2002)
states, “learners who always mispronounce a series of phonemes make a lot of problems for the
speakers of other languages to understand” (Gilakjani & Marzban, p.195). This can be dissatisfying
for those who have good grammar and lexis knowledge but have solemn problems in understanding
and being understood by English speakers. This study examined Iranian teachers’ views towards
English pronunciation instruction. A quantitative method was used to collect data by an instrument.
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The researchers used a questionnaire as the instrument of this study. One hundred teachers participated
in this study. Data was gathered and analyzed. The finding indicated that lack of time, motivation,
resources, materials, and educational facilities like computer technologies prevented teachers from
teaching pronunciation in their classes. They should be equipped with these factors that can increase
their success in teaching pronunciation. Based to Wong (1993), many ESL learners and teachers
indicate that it is useless to spend time on pronunciation because it would be very difficult for learners
to hear the differences between ship and sheep.
2.4. Motivation
By using different kinds of strategies, teachers can make students interested in learning English.
For example by explaining to the learners how they will be able to apply their knowledge of English in
the future. The role of the teacher is keeping on motivating the learners by using interesting, enjoyable
and efficient tasks.
Motivation is what moves us to act to learn English, to learn to teach English. However, it involves
four elements:
1. The reasons why we want to learn.
2. The strength of our desire to learn.
3. The personality we have.
4. The task and our estimation of what it needs.
Motivation is one of the most useful aspects of language acquisition. As Ellis (2004, p.146) stated,
the most successful learners will be those who have both a talent and a high level of motivation for
learning. Dornyei (2001) expressed that, “to really learn the target language, one has to be
integratively motivated.” (p.117). Motivation is a hard concept to define because of its complex
nature. Dornyei expressed that the acceptable aspects that majority of researchers agree on in
definition of motivation are those related to the choice of action, persistence, and effort; that is
motivation considered as the driving force why people do something, how long they do it, and how
hard they make effort.
Bjork and Brandt (2016) aimed at creating an understanding of how teachers in Gambian primary
schools, who had participated in Future in Our Hands in-service training experienced their motivation
to teach. These research questions were expected to be responded: “Is motivation to teach a problem
among Gambia teachers?”, “Which factors are most important in order to create a motivational
workplace?” and “which factors do the Gambian teachers experience to demotivate them in their
work?” The story revealed that motivation is a problem among many teachers in developing countries
and that intrinsic as well as extrinsic factors influence the motivation in both positive and negative
ways. Twelve semi-structured interviews were performed focusing on the respondents’ experiences
about their motivation to teach. The results pointed out that salary, interpersonal relations, lack of
materials and facilities, possibilities for growth and promotion as well as workload were referred in
terms of creating motivation as well as demotivation to teach.
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Ho (2016), at Linnaeus University found the relationship between the two dimensions of emotion
(i.e., pleasantness and arousal), relative autonomous-oriented motivation, and the influence of trait
mindfulness on such relationship. A hundred and seventy-one students of a Swedish University took
part in the survey. It was discovered that pleasantness, arousal, and trait mindfulness were correlated
positively with autonomous-oriented motivation, and that trait mindfulness moderated the relationship
between pleasantness and motivation.
Student motivation is a concern of many educators (Ryan & Deci, 2009). When students lack
achievement motivation, they do not assert their greatest efforts in the classroom. Much research has
focused on how to motivate students in the classroom; however, little is performed about teacher
motivation to imply best practices into their classrooms, and support effects this implementation
(Davis & Wilson, 2000).
Khatib and Monfared (2016) intended to investigate the effect of motivation on students’ English
achievement. In this research, motivation is considered in relation to certain individual differences
which may have important effects on motivation and L2 learning but no attention has been paid to
them in Iranian English learning context. Hence this study intended to explore the causal interrelations
between the variables namely, attitudes toward the learning condition, integrativeness, motivation,
strategy use, self-efficacy, and English language gain. For this purpose, an adapted form of socialeducational model of second/foreign language learning was applied. Research participants were 240
intermediate EFL learners in Iran language institute. Results showed that motivation had a direct
significant influence on English achievement. However, the effect of motivation on English
achievement was stronger when it was influenced by attitudes toward the learning situation,
integrativeness, and self-efficacy.
In 2014, Behzadi and Fahimniya studied the effects of teaching or training on university students’
motivation in learning English in a non-native context, Iran. The research was performed on a
population of 14 university students, all Persian speakers, majoring in English translation course at a
University in the fall semester of 2013-2014 academic years, Sirjan, Iran. The study was based upon
the pre-experimental method (one group pre-test post-test design). Interestingly, the findings of the
research revealed that there was not a significant difference in students’ overall motivation after the
treatment. Nevertheless, no bright differences between intrinsic and extrinsic motivation, and between
female and male participants were reported.
So far, however, there has been little discussion about the effect of motivation on the pronunciation
of EFL learners. The current study aimed to contribute to filling this gap in research by examining the
effect of motivation on EFL learners’ pronunciation.
2.5. Cultural Sensitivity
Cultural sensitivity has been defined as the quality of being aware and accepting other cultures
(Martinsen, 2011). It has also been defined as “the ability to discriminate and experience relevant
cultural differences” (Hammer, Bennett, & Wiseman, 2003, p.422). It is necessary to recognize high
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culture from cultural sensitivity. High culture involves knowledge and appreciation for art and history.
On the other hand, a culturally sensitive person may not know the names of the major painters or the
dates of important historical events but will be aware of different viewpoints towards parts of life such
as family, work, government, society, and so on. Language is related to culture.
As times and values have changed, language has also changed to reflect the needs of the people
applying it. Thus it is essential to know about the culture associated with a new language to convey
meaning.
The beginning of intercultural sensitivity awareness was born after the end of World War II. Many
government workers abroad often found themselves at a loss to interact and understand new cultures,
before going abroad, based on language training they received. In Other words, they were expected to
use and be proficient in the new language for the many cultural barriers they were to meet (Martin &
Nakayama, 2013). As it turned out, the workers traveling overseas wished to have very specific and
relevant cultural clues and information, based on the country to which they have been assigned.
Brislin and Yoshida (1994) stated that a comprehensive intercultural sensitivity training plan
should include the following four components:
1. Awareness of oneself and one’s own cultural influences.
2. Knowledge of other cultures.
3. Recognition of emotional challenges involved.
4. Basic skills that can be applied to most intercultural encounters.
They also state that instruction effectiveness is weakened if any of these four steps is missing.
Brislin, Worthley and Macnab (2006) suggest that cultural intelligence, recognition of behaviors that
are influenced by culture is an important factor in preparing individuals for life in another culture.
Challenges and prospects Iranian society is composed of a great number of ethnic, linguistic,
religious, and racial minorities whose culture and way of life are underrepresented. It has a rich and
ancient history and experience in school courses. While minorities benefit from courses relevant to
their culture and beliefs, the greater population is often unaware of many aspects of these cultures.
Seegebarth, Behrens, Klarmann, Hennigs and Scribner (2016) experimented the language as the
social and cultural capital of English learners at a school site and its effect on student engagement.
This qualitative study used a narrative inquiry and semi-structured interview protocol to gather
insights from teachers, students, and district personnel. Although the findings in this study were not
generalizable, it recommended language affects a student’s ability to be involved in the classroom
through access, relationships, trust, in the local southern California school district. Having a deeper
understanding of how language, social and cultural capital affected engagement would help educators
in planning instructional lessons that are academically tough and relevant to the student in order to
provide permission and upward social movability to English learner students.
Ferdinand (2015), at the University of Edinburgh discussed that all there was to culture was brain
states and behaviors, and additional, that a complete explanation of the forces of cultural change could
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not be explained by a portion of cognition related to social learning, but necessarily involved domaingeneral mechanism, because cognition was a combined system. For this purpose, several
psychological experiments on frequency learning with adult learners were accomplished, which
altered the frequencies of linguistic variants over time. Using these inductive and behavioral biases,
the researcher derived a Markov model to extrapolate participant’s behavior forward in cultural
developing time and determined equivalences between inductive evolution and standard models from
population genetics.
Eslami-Somea and Movassagh (2014) examined peace education at the primary and secondary
levels. It started by reviewing the fundamental issues that needed to be addressed to attain a culture of
peace in any given society, such as cycles in social relations that may establish poverty, violence, and
discrimination. The paper emphasized the measures necessary to supersede these cycles and social
arrangements and experimented the need for promotion of peace education and empowerment across
all segments of society. Among such measures, peace education was supposed to be essential because
it served the dual roles of advancing awareness and furnishing capacity and skill to innovate school
change. The case of Iran and the challenges that hindered the development of peace education in Iran
were then discovered. These involved a lack of critical and diverse perspectives, lack of understanding
on the part of most teachers and peace trainers about the importance of peace and its phases and the
content of the Iranian curriculum. Finally, the paper managed opportunities for peace education in
Iran, especially, given a new, more open political environment. Such changes included the role and
influence of women, youth, civil society organizations, and new religious readings favorable to peace.
Zarrinabadi (2012) investigated Iranian culture values related to self-perceived communication
competence (SPCC), which was reported to be a strong predictor of desire to communicate
(McCroskey & Richmond, 1990). The self-perceived communication competence instrument was used
to measure communication competence self-perceptions of more than 700 Iranian University Students
concerning various contexts and with various receivers. Results showed that participants feel more
competent communicating in couples and group context and with friend and acquaintance receivers,
while less competent when talking with strangers or in public and meetings.
To this point, nevertheless, it has been of little focus to find the correlation between the variables,
motivation and culture and pronunciation scores. This study tried to feel the perceived gap.
3. Methods
3.1. Design
In this study, the researcher applied quantitative method, pre-test, intervention (treatment), post-test
and a questionnaire to distinguish which pronunciation learning strategies were the most efficient ones
to ease both EFL teachers’ and EFL learners’ task in English classes.
The number of the participants was 100 in high school 1, which had four classes of grade 9 and in
every class, there were 25 students. Among the four classes of this school one class was considered as
a control group and the other three were selected as experimental groups randomly. There were 120
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students in high school 2, in grade nine which every class had a number of 30 students. In this school
like the previous one, one group was selected as a control group and the other three were selected as
experimental groups randomly. In high school 3, there were 116 students, including 29 students in
every class in which one group was selected as a control group and the other three as experimental
groups. The teacher trained strategies for every experimental group in every school, regarding that the
same strategies were trained to experimental groups in other schools, but the control groups didn’t
receive any. Totally, three pronunciation learning strategies were taught by the teacher.
3.2. Participants and Settings
The participants of this study were 336 female Iranian intermediate EFL learners, ranged from 15 to
16 years, studying at three non-profit high schools in Zanjan, Iran. Based on Cochran formula 336
were chosen from 366, using Nelson Proficiency test to be homogenized. For the present study
multistage cluster random sampling was used. The scores of 336 students were located one standard
deviation below and above the mean (±1 SD), and their scores ranged from 28-36. As a result, these
participants were considered to be roughly at the same proficiency level. 336 students were divided
into 4 groups, each group included 84 students, one control group and three experimental groups in
each school.
The number of the participants were 100 in school 1, which had four classes of grade 9 and in
every class there were 25 students. There were 120 students in school 2, which every class had a
number of 30 students. And in school 3, there were 116 students, including 29 students in every class.
Among the four classes of each school, one class was considered as a control group and the other three
were selected as experimental groups randomly.
3.3. Instruments
In this research, six instruments were utilized:
1. Nelson Proficiency Test
2. Teacher-made pronunciation test as a pre-test
3. Teacher-made pronunciation test as a post-test
4. Teacher-made questionnaire to evaluate trained pronunciation strategies
5. Motivation questionnaire
6. Intercultural sensitivity questionnaire
In the outset of the study, the participants were asked to respond multiple-choice Nelson
proficiency test in order to be homogenized.
Afterward, in the pre-test, the participants were asked to respond multiple-choice pronunciation
test, in which EFL learners were proficient enough to recognize the phonetic symbols. In the post-test
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another multiple-choice pronunciation test was administrated, knowing that the post-test was with the
same difficulty level and the same number of items.
Both teacher-made pre-test and post-test were evaluated by eight experts to distinguish the
reliability of the tests via Lawshe (1975) CVR (Content Validity Ratio). Like pre-test, post-test items
were also given to eight experts to measure the validity of each item, and its content validity was
estimated By Lawshe CVR.
After the pronunciation teaching, motivation questionnaire was given to EFL learners to measure
their motivation level in learning English as a foreign language. The questionnaire consisted of nine
items, asking students to answer the question along a Likert scale, extracted from Gardner’s (1985)
measure of motivation. The motivation questionnaires were distributed among ten learners to estimate
its internal reliability, and Cronbach’s Alpha was .827 indicating that all items were reliable. The
questionnaire was translated by using the forward-backward translation by two experts.
Afterward, the 24 items, five-point scale, intercultural sensitivity questionnaire was developed by
Chen and Starasta (2000) which was back-translated into German. The culture questionnaires were
given to 10 learners to estimate its internal reliability, and Cronbach’s Alpha was .850 indicating that
all items were reliable. Moreover, the questionnaire was translated by using the forward-backward
translation by two experts.
And finally, a multiple choice test was designed by the researcher to test the results of using
pronunciation learning strategies by EFL learners to be applied in English classes. It should be
mentioned that nine strategies were selected by the teacher, which by using this questionnaire three
strategies were chosen by the learners of their interest to be applied in English classes to ease their
task, which these three strategies were trained in experimental groups. Four options were provided for
each item from among EFL learners selected the item that had been applied by them to develop
pronunciation learning. The items were given to eight experts to measure the validity of each item, and
its content validity was estimated by Lawshe CVR.
3.4. Data collection
Initially, the participants were justified about the research and what EFL teacher expected them to do
during the research and then adapted Nelson proficiency test was used to homogenize the participants.
Subsequently, the researcher administrated a pre-test to test EFL learners’ pronunciation learning
strategies. The participants were given the opportunity of one month to use the strategies treated them.
The teacher trained strategies for every experimental group in every school but the control groups
didn’t receive any. Totally, three pronunciation learning strategies were taught by the teacher. After
one week of the treatment of the experimental groups, the participants were distributed motivation and
intercultural questionnaires to be completed by the same participants to measure the effect of
motivation and cultural sensitivity on the pronunciation of EFL learners.
Finally, the teacher-made questionnaires were given to the participants to choose the most efficient
strategies, those which had been so useful to the learners to help them to develop their pronunciation.
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3.5. Data analysis
After the collection of the data, to analyze the obtained data and to answer the research questions by
SPSS, version 20. Kolmogorov-Smirnov analysis was used to study the difference between
experimental groups (trained with the pronunciation learning strategies) and control group (not to be
trained with the pronunciation learning strategies). To measure the effect of motivation and cultural
sensitivity on the pronunciation of EFL learners, Pearson Correlation was used. Finally, multiple
regression was applied to determine which factors, if any, were predictors of higher pronunciation
scores.
4. Results
Firstly, For the comparison between the mean of scores in pre-test and post-test, the comparison of
the mean of dependence test has been used, which the results were recorded in tables 1 and 2:
Table 1
Paired Sample Statistics
cod
control Pair 1 Pre
post
e1
Pair 1 Pre
post
e2
Pair 1 Pre
post
e3
Pair 1 Pre
post

Mean
12.65
12.48
13.31
17.05
13.24
15.06
12.70
13.73

N
84
84
84
84
84
84
84
84

Std. Deviation
2.27
2.72
1.86
1.68
2.24
2.4
2.06
2.01

Std. Error Mean
.24
.29
.2
.18
.24
.26
.22
.22

Table 2
Paired Sample test
Paired Differences

cod
control
Pair 1
Pair 1
Pair 1

Pair 1

Pre
post
Pre
post
Pre
post
Pre
post

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

t

Df

Sig.
(2tailed)

Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

.16

1.88

.21

-.24

.572

.8

83

.42

-3.75

2.55

.28

-4.3

-3.19

-13.48

83

.00

-1.81

2.73

.29

-2.41

-1.22

-6.1

83

.00

-1.03

1.93

.21

-1.45

-.61

-4.88

83

.00

As it is seen in the above table, there isn’t a significant difference between the mean of scores in
the control group in pre-test (M=12.65, SD=2.27) and post-test (M=12.48, SD=2.72); t(83)=0.8, p=
0.42, , p>0.05 but in three experimental groups between the mean of scores in pre-test and post-test,
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there is a meaningful significance, so that the mean of scores has been increased in post-test in a
meaningful way compared to pre-test.
4.1. The First Hypothesis:
There is a significant relationship between cultural sensitivity and pronunciation of EFL learners. To
test the above hypothesis, considering the normality of the samples, the pronunciation test, Pearson
Correlation has been used. The results of the test have been recorded in the significant following table.
As can be seen in table 3, there is a meaningful relationship between the first, second, and third
strategies and cultural sensitivity: r first strategy = 0.46, N = 84, p < 0.05, r second strategy = 0.31, N = 84, p <
0.05, and r third strategy = 0.22, N = 84, p < 0.05.
Table 3
Pearson Correlation between cultural sensitivity and pronunciation
Sig.
The relationship is
meaningful
The relationship is
meaningful
The relationship is
meaningful
The relationship isn’t
meaningful

correlation N

0.000 0.46

84

0.004 0.31

84

0.045 0.22

84

0.152 0.15

84

dependent

Independent

The first strategy-learners’
pronunciation
The second strategy-learners’
pronunciation

Cultural

The third strategy-learners’

sensitivity

pronunciation
Control-learners’
pronunciation

4.2. The Second Hypothesis:
There is a significant relationship between motivation and pronunciation of EFL learners. To test the
above hypothesis, considering the normality of the significant test, Pearson Correlation has been used.
The results of the test have been recorded in table 4. As can be seen, there is a meaningful relationship
between the first, second, and third strategies and motivation: r
second strategy

first strategy

= 0.27, N = 84, p < 0.05, r

= 0.25, N = 84, p < 0.05, and r third strategy = 0.21, N = 84, p < 0.05.
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Table 4
Pearson Correlation between motivation and pronunciation
Sig.
The relationship is
meaningful
The relationship is
meaningful
The relationship is
meaningful
The relationship isn’t
meaningful

correlation N

dependent

Independent

The first strategy-learners’

0.014 0.27

84

0.022 0.25

84

0.045 0.21

84

0.467 0.08

84 Control-learners’ pronunciation

pronunciation
The second strategy-learners’
pronunciation

Motivation

The third strategy-learners’
pronunciation

4.3. The Third Hypothesis:
The variables, culture, and motivation are predictors of the pronunciation of EFL learners. For the
analysis of the above hypothesis, the analysis of regression of several variables has been used. The
results of using the regression of the variables have been recorded in the separation of applying three
strategies in the following table. In this table, the quantities of (R Square) used in three strategies has
been recorded.
Table 5
Model Summary
cod

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

E1

1

.469a

.220

.201

2.43657

E3

1

.229a

.053

.029

1.66279

1

.309

a

.095

.073

2.31435

.169

a

.029

.005

2.01453

E2
Control

1

a. Predictors: (Constant), motivation, culture
Considering the obtained quantities for R Square, R Square

E1=.22,

it can be concluded that the

predictors of 22 percent of learners’ pronunciation change in the first strategy. However, in the other
two strategies and also in the control group, this quantity decreases in less than 10 percent. In the
following table, the results of variance analysis have been recorded to study the capability of the
regression model.

Table 6
ANOVA
cod

model

E1

1

Regression

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

135.874

2

67.937

11.443

.000b
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E3

1

E2

1

Control

1

Residual

480.886

81

5.937

Total

616.760

83

Regression

12.410

2

6.205

Residual

223.956

81

2.765

Total

236.366

83

Regression

45.679

2

22.840

Residual

433.853

81

5.356

Total

479.533

83

Regression

9.676

2

4.838

Residual

328.725

81

4.058

Total

338.401

83

2.244

.113b

4.264

.017b

1.192

.309b

a. Dependent Variable: post-test
b. Predictors: (Constant), motivation, culture
As seen in the above table (considering the sig column) variance analysis is significant in the first and
second strategy, F(2,81)=11.443, p < 0.05, but it is not significant in the third strategy, F(2,81)=2.244,
p > 0.05 and control, F(2,81)=1.192, p > 0.05. It means that in the first and second strategy at least one
of the independent variables, culture, and motivation has the capability of the predictor of dependent
variables.
In the following table, the coefficient of the regression model has been recorded:

Table 7
Coefficient
Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Model

B

Std. Error

Beta

1

(Constant)

7.132

1.612

Culture

1.601

.407

.557

3.933

Motivation

-.420

.442

-.135

-.951

(Constant)

11.062

1.478

Culture

.739

.429

.283

1.721

Motivation

.086

.433

.033

.199

1

t
4.425

7.485

a. Dependent variable: post-test
As seen in table 7, the groups using the first and second strategies, can’t be significant with the
presence of the variables, culture, and motivation in the equation. On the other hand, the variable
culture is a predictor of the pronunciation of EFL learners alone and, by adding the variable
motivation nothing can be added to the capability of the predictor regression model.
Finally, the appropriate regression for the first and strategy is as follows:
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In the first strategy: 𝑦=7.132+1.601𝑥1
Y is the dependent variable, meaning pronunciation score and X1 is the culture score.
In the second strategy: 𝑦=11.062+0.739𝑥2
Y is the dependent variable, meaning pronunciation score and X2 is the culture score.
Considering the coefficient of standard Beta, it can be concluded that, by applying the first strategy
we can predict the pronunciation variable better.
5. Discussion and Implications
This study aimed to investigate the effect of motivation and cultural sensitivity on the pronunciation of
EFL learners was also in focus. On the other hand, the effect of variables motivation and culture were
studied as predictors of higher pronunciation ratings. The findings indicated that the effect of
motivation and culture were of great importance on pronunciation of participants.
The hypotheses were as follows:
1. Cultural sensitivity has an important role in L2 pronunciation.
2. Motivation has a great role as one learning strategy on L2 pronunciation.
3. There is a correlation between the factors of motivation and culture and pronunciation ratings.
The first hypothesis was accepted by considering the normality of the sample. To test the
relationship between cultural sensitivity and pronunciation of EFL learners, the significant test,
Pearson Correlation has been used. The results revealed that the relationship between the independent
variable, cultural sensitivity, and dependent variable, learners’ pronunciation was meaningful,
especially between cultural sensitivity and the first strategy used by EFL learners on their
pronunciation (0.46). Then the relationship was meaningful between the second strategy used by EFL
learners on their pronunciation and cultural sensitivity (0.31). Finally, the result showed a meaningful
relationship between cultural sensitivity and the third strategy used by participants on their
pronunciation (0.22). The most interesting finding didn’t show a meaningful relationship between
cultural sensitivity and the pronunciation of the control group, using their own pronunciation
strategies, which was (0.152).
Martinsen’s study (2011) that looked at language acquisition in general and cultural sensitivity,
also showed a correlation between the total score of cultural sensitivity and language gains. However,
the total score of cultural sensitivity was not found to correlate with pronunciation In Martinsen,
Alvord and Tanner’s (2014) later study, through a particular section of the cultural sensitivity measure
(Attitude Toward Others) did demonstrate a relationship.
The results of the current study, coupled with Martinsen, Alvord and Tanner’s (2014), indicated
that having a more positive attitude toward other cultures is affecting pronunciation acquisition.
English is considered to be a foreign language to Iranians because it is spoken only in class, students
study English for six years at school before getting into university and then follow their English
studies at university. It is prestigious to learn English in Iran and to acquire a native-like accent,
besides lots of jobs in Iran need a good command of English. Due to these reasons, English language
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teachers in Iran demand the learners’ correct use of language and applying English accurately and
appropriately. In a study conducted by Pishghadam and Kamyabi (2008), it was found that there is a
negative relationship between accent and culture, meaning that the more native-like accent, the more
deculturation. Pishghadam (2007) in an interview with some English language teachers and learners in
Iran showed that they generally undermine the idea of World English, the idea of perfect American
and British English. But as mentioned previously the learners in this study, had started language
learning from childhood and didn’t have any negative insights toward other cultures and also were
pleased to have a foreign accent as seen, one strategy proved to be most efficient one was, noticing the
contrast between native and target language.
For this and many other reasons, the present study revealed a meaningful relationship between
cultural sensitivity and pronunciation of EFL learners using the three strategies.
The second hypothesis was also accepted by the normality of the samples which, the significant
test, Pearson Correlation was used. The results revealed that there was a meaningful correlation
between motivation and the first strategy used by the learners’ on their pronunciation, (0.014). It also
showed a meaningful relationship between the second strategy used by EFL learners and their
pronunciation (0.022). The same was for the third strategy used by learners’ on their pronunciation
with this statistical quantity, (0.045) though it was not meaningful for the control group on
pronunciation learning, (0.467).
EFL learners’ motivation was found to have a significant effect on their pronunciation. But what is
challenging related to motivation is that student motivation is the problem students have when learning
to long term benefits. Some students don’t see the value now, for the long term and they don’t look
ahead for the future, to see how motivation and grades will impact them in their education and job.
Thus, some researchers believed it was the teachers’ task to create engaging classrooms and lessons to
motivate the learners. Others indicated that motivating the students was a combination of the teacher,
parents, and students. Many teachers expressed, when the parents support and encourage the student at
home, they positively impact and assist the efforts of the teacher in the classroom.
Hence, the learners’ positive beliefs about their ability would help them toward language learning
to a large extent and that would be the teachers’ responsibility to arouse the motivation of the learners.
Motivation to learn a foreign language has long been the focus of interest of many scholars (Carreira,
2011; Pat-El, Tillema, & Koppen, 2012). It is emphasized that motivation influences the rate and
success of language learning (Dornyei, et al. 1998). As Marinova-Todd, Marshul, and Snow (2000)
state, even adults can attain higher levels of native- like proficiency if they enjoy higher levels of
motivation. According to Deci and Ryan’s (1985) intrinsic/extrinsic motivation theory, learners who
are interested in learning tasks for their own sake (intrinsic) rather than for rewards (extrinsic) are
likely to become more effective learners. The effect of motivation on acquiring different skills and
components of language has been investigated by different researchers. For instance, Wen (2005)
investigated the phonological ability of exceptional second language learners of English and their
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Levels of motivation. The participants completed a questionnaire and produced four speech sample
which contained a picture description task, sentence reading, and word reading task. The samples were
judged and scored by the native speakers. The study revealed that there was no significant correlation
between the participants’ scores on pronunciation and their motivation.
Also, Yousofi and Naderfarjad (2015) investigated the relationship between motivation and
pronunciation. They measured the effect of integrative and instrumental motivation on intermediate
Learners’ pronunciation skill and calculated that motivation correlated significantly with the learners’
pronunciation skill.
The present study is in line with a previous study conducted by Alavinia and Gholizadeh in 2017
and also copes with Yousofi and Naderfarjad’s study in 2015.
In the study performed by Alavinia and Gholizadeh, fifty-eight elementary learners were chosen to
see the effect of motivation on pronunciation gains, in which the participants were exposed to
treatment through one type of oral corrective feedback (either teacher or peer feedback type). As it
was indicated neither learners’ motivation type nor the corrective feedback type, played a significant
role in ameliorating learners’ performance on pronunciation post-test.
However in the present study, Pearson Correlation showed a meaningful relationship between
motivation and learners’ pronunciation using the 1st, 2nd, and the 3rd strategies, but it didn’t show any
meaningful relationship in control group. Therefore, it can also be concluded that explicit teaching and
giving appropriate feedback plays a vital role in language learning and has the ability to lead language
learners to the right path.
The Third hypothesis seemed not to be acceptable by using the analysis of regression of the
variables, motivation and cultural sensitivity. Considering the obtained quantities for R square, it was
concluded that the predictors of 22 percent of learners’ pronunciation changed in the first strategy.
However, in the other two strategies and also in the control group, this quantity decreased by less than
10 percent. The variance analysis was significant in the first and second strategy, at least one of the
independent variables, culture, and motivation had the capability of a predictor of dependent variables.
The variable culture was the predictor of the pronunciation of EFL learners alone, and by adding the
variable motivation nothing could be added to the capability of the predictor regression model.
Thus, it would be assumed that cultural sensitivity had a more significant correlation with
pronunciation strategies of EFL learners than motivation.
The results of multiple regression analysis showed the variable, cultural sensitivity was the main
factor explaining variance in pronunciation rating. Finally, considering the coefficient of standard
Beta, it was concluded that by using the first strategy we can predict the pronunciation variable better.
In another study performed in 2012 by Tanner, it was studied what roles, if any, the level of
instruction, motivational intensity and cultural sensitivity play in L2 pronunciation acquisition. It was
hypothesized that cultural sensitivity would correlate positively with better pronunciation rating.
However, it was not the case. The Pearson Correlation didn’t find a strong or significant correlation
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between cultural sensitivity and foreign accent rating and the multiple regression analysis didn’t find
that it was a predictor of foreign accent rating. The only level of instruction and motivational intensity
were found to have a significant effect on Spanish pronunciation.
The results of the multiple regression analysis showed that the level of instruction was the main
factor Explaining variance in pronunciation ratings. Finally, the motivational intensity was found to
explain only 1.5 percent of the variance. This is very much less than the level of instruction which
explained 66.9 percent of the variance.
However, in the present study, the results of multiple regression analysis showed cultural
sensitivity had a great role in explaining variance in pronunciation rating than motivation.
The practical significance of the present study is that culture impacts the language of English
learners and it helps them to build relationships when they are in contact with the foreigners in their
own country or when traveling abroad. Additionally, it helps them to feel comfortable and make them
be engaged in their classrooms when educating in a foreign country.
The results of this research can lead the future researchers to investigate other related areas. The
present study tried to find out the effect of motivation and cultural sensitivity was assumed to be of
great importance. Additionally, the variables culture or motivation was supposed to be the predictor of
pronunciation ratings of the learners. As culture and motivation were considered to have great roles in
language acquisition, the researcher recommended paying attention to them. Just females took part in
this study and it was conducted among intermediate junior students in three non-profit Junior high
schools in Zanjan, Iran.
Other levels of language proficiency in different cities or even countries can be the participants of
further studies if researchers wish to make a generalization about language Learners at different
proficiency levels. Moreover, some other strategies can be used as a treatment in EFL or ESL classes
and among those some other efficient ones can be chosen to be applied by language teachers in
English classes to improve pronunciation of the learners.
This study lasted for 6 weeks. Succeeding studies can allocate more time to the instruction of EFL
learners. The present study measured the effects of the variables, motivation, and culture on the
pronunciation of the learners, the succeeding study can focus on some other variables such as attitude,
level of instruction, belief, religion and so on. The study can beer implication for material developers
that prepare the tasks to arouse the motivation of the learners to acquire language learning Proficiency.
By taking insights from the present study, material designers might include the tasks which make
EFL learners be familiar with different cultures and prepare them to get along with people from
different cultures if immigrating or traveling to foreign countries. Material designers are also advised
of introducing strategies in language books to give them opportunities to cope with the best strategies
to develop language learning.
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6. Conclusion
This study sought to understand the relationship between cultural sensitivity, motivation, and
pronunciation of EFL learners. This study used the three following pronunciation learning strategies to
EFL learners:
1. Trying to recall and imitate a teacher’s mouth movements
2. Self-evaluating with its specific of recording oneself to listen to one’s pronunciation.
3. Noticing the contrast between native and TL pronunciation.
These three strategies were found to be the most useful strategies to ease EFL learners’ task in
English classes and help EFL teachers to acquire the awareness of applying most efficient strategies.
The study also found the relationship between cultural sensitivity, motivation, and pronunciation of
EFL learners by using Pearson Correlation. The results revealed that the relationship between
independent variables, cultural sensitivity and motivation, and dependent variable, learners’
pronunciation is meaningful, especially between cultural sensitivity and the first strategy (trying to
recall and imitate a teacher’s mouth movements). Then the relationship was meaningful between the
second strategy (self-evaluating with its specific of recording oneself to listen to one’s pronunciation)
used by EFL Learners and finally, it was meaningful for the third strategy (Noticing contrast between
native and TL Pronunciation).
By using Pearson Correlation to examine the effect of motivation on the pronunciation of EFL
learners, it was concluded that there was a meaningful relationship between motivation and learners’
pronunciation using the first, second, and the third strategies but it didn’t show any meaningful in
control group.
Finally, the results of multiple regression analysis showed the variable, cultural sensitivity was the
main factor explaining variance in pronunciation rating, and especially by using the first strategy, we
can predict the pronunciation variable better.

Reference:
Alavinia, P., & Gholizadeh, M. (2017). Does Learner Motivation Impact Pronunciation Gains in the
Light of Teacher and Peer Oral Corrective Feedback?. Applied Research on English
Language, 6(2), 159-178. doi:10.22108/ARE.2017.21345
Alvord, S. M., & Christiansen, D. E. (2012). Factors influencing the acquisition of Spanish voiced
stop spirantization during an extended stay abroad. Studies in Hispanic and Lusophone
Linguistics, 5(2), 239-276. doi:https://doi.org/10.1515/shll-2012-1129
Anderson, P. H., Lawton, L., Rexeisen, R. J., & Hubbard, A. C. (2006). Short-term study abroad and
intercultural sensitivity: A pilot study. International Journal of Intercultural Relations, 30(4),
457-469. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.10.004

Page 212

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN
Banathy, B. H., & Sawyer, J. O. (1969). The primacy of speech: An historical sketch. The Modern
Language Journal, 53(8), 537-544. doi:https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1969.tb04999.x
Behzadi, A., & Fahimniya, F. (2014). The effect of using two approaches of teaching pronunciation
(intuitive-imitative and analytic-linguistic) on speaking fluency among Iranian EFL
learners. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(1), 263-270.
Bjork, S., & Brandt, L. (2016). Teaching for the future: A minor field study on motivation among
Gambian teachers who have participated in Future in our hands in-service training.
(Unpublished B.A Thesis). Uppsala University, Uppsala, Sweden.
Brislin, R. W., & Yoshida, T. (1994). Intercultural communication training: An introduction (Vol. 2).
Sage Publications.
Brislin, R., Worthley, R., & Macnab, B. (2006). Cultural intelligence: Understanding behaviors that
serve

people’s

goals.

Group

&

Organization

Management,

31(1),

40-55.

doi:https://doi.org/10.1177/1059601105275262
Brown, H. D. (2000). Principles of Language learning and teaching. (4th Eds.) New York: Longman
(Formerly New Jersey: Prentice Hall).
Carreira, J. M. (2011). Relationship between motivation for learning EFL and intrinsic motivation for
learning in general among Japanese elementary school students. System, 39(1), 90-102.
doi:https://doi.org/10.1016/j.system.2011.01.009
Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (1996). Teaching pronunciation: A reference for
teachers of English to speakers of other languages. Cambridge University Press.
Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Goodwin, J. M. (2010). Teaching pronunciation hardback with
audio CDs (2): A course book and reference guide. Cambridge University Press.
Chen, G. M., & Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the intercultural
communication sensitivity scale. Human Communication, 3(1), 3-14.
Christensen, M. B., & Warnick, J. P. (2006). Performed culture: An approach to East Asian language
pedagogy (Vol. 11). Ohio State University Press.
Counselman, D. (2015). Directing attention to pronunciation in the second language classroom.
Hispania, 98(1), 31-46. doi:10.1353/hpn.2015.0006
Davis, J., & Wilson, S. M. (2000). Principals’ efforts to empower teachers: Effects on teacher
motivation

and

job

satisfaction

and

stress. The

clearing

house, 73(6),

349-353.

doi:https://doi.org/10.1080/00098650009599442
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). The general causality orientations scale: Self-determination in
personality. Journal

of

research

in

personality, 19(2),

109-134.

doi:https://doi.org/10.1016/0092-6566(85)90023-6
DeFrancis, J. (1989). Visible speech: The diverse oneness of writing systems. University of Hawaii
Press.

Page 213

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN
Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2005). Second language accent and pronunciation teaching: A
research‐based

approach. TESOL

Quarterly, 39(3),

379-397.

doi:https://doi.org/10.2307/3588486
Derwing, T. M., & Rossiter, M. J. (2002). ESL learners’ perceptions of their pronunciation needs and
strategies. System, 30(2), 155-166. doi:https://doi.org/10.1016/S0346-251X(02)00012-X
Derwing, T. M., Munro, M. J., & Wiebe, G. (1998). Evidence in favor of a broad framework for
pronunciation

instruction. Language

learning, 48(3),

393-410.

doi:https://doi.org/10.1111/0023-8333.00047
Dornyei, Z. (2001). Teaching and researching motivation. Harlow: Longman.
Ellis, K. (2004). The impact of perceived teacher confirmation on receiver apprehension, motivation,
and

learning. Communication

Education, 53(1),

1-20.

doi:https://doi.org/10.1080/0363452032000135742
Ellis, R. (2001). Introduction: Investigating form‐focused instruction. Language learning, 51, 1-46.
doi:https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.2001.tb00013.x
Eslami-Somea, R., & Movassagh, H. (2014). Peace education in Iran: challenges and prospects.
Journal

of

Peacebuilding

&

Development,

9(2),

33-48.

doi:https://doi.org/10.1080/15423166.2014.948781
Ferdinand, V. A. (2015). Inductive evolution: cognition, culture, and regularity in language. (Doctoral
dissertation). University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland.
Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: the role of attitudes and
motivation. London: Edward Arnold Publishers.
Gilakjani, A. P., & Sabouri, N. B. (2016). Why is English pronunciation ignored by EFL teachers in
their

classes?.

International

Journal

of

English

Linguistics,

6(6),

195-210.

doi:10.5539/ijel.v6n6p195
Greenholtz, J. (2000). Assessing cross-cultural competence in transnational education: The
intercultural

development

inventory. Higher

Education

in

Europe, 25(3),

411-416.

doi:https://doi.org/10.1080/713669273
Griffiths, C. (2003). Patterns of language learning strategy use. System, 31(3), 367-383.
doi:https://doi.org/10.1016/S0346-251X(03)00048-4
Griffiths, C. (2008). Lessons from good language learners. Cambridge University Press.
Haghighi, M., & Rahimy, R. (2017). The effect of L2 minimal pairs practice on Iranian intermediate
EFL learners’ pronunciation accuracy. International Journal of Research in English
Education, 2(1), 42-48. doi:10.18869/acadpub.ijree.2.1.42
Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The
intercultural development inventory. International journal of intercultural relations, 27(4),
421-443. doi:https://doi.org/10.1016/S0147-1767(03)00032-4
Harmer, J. (2007). The practice of English language teaching. Harlow: Pearson Longman.

Page 214

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN
Hartshorn, K. J., Evans, N. W., Merrill, P. F., Sudweeks, R. R., Strong‐Krause, D. I. A. N. E., &
Anderson, N. J. (2010). Effects of dynamic corrective feedback on ESL writing
accuracy. TESOL Quarterly, 44(1), 84-109.
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research, 77(1), 81112. doi:https://doi.org/10.3102/003465430298487
Ho, F. L. (2016). Self-determination theory: The roles of emotion and trait mindfulness in motivation.
(Unpublished M.A Thesis). Linnaeus University, Växjö, Sweden.
Kelly, G. (2002). How to Teach Pronunciation. Harlow: Longman.
Kelly, L. G. (1969). 25 centuries of language teaching: an inquiry into the science, art, and
development of language teaching methodology, 500 BC-1969. Newbury House Pub.
Khatib, M., & Monfared, A. (2017). Exploring English Teachers’ attitudes towards Pronunciation
issues and varieties of English in three circles of world Englishes. Applied Research on
English Language, 6(2), 213-236. doi:10.22108/ARE.2017.21349
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563575. doi:https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x
Marinova‐Todd, S. H., Marshall, D. B., & Snow, C. E. (2000). Three misconceptions about age and
L2 learning. TESOL quarterly, 34(1), 9-34. doi:https://doi.org/10.2307/3588095
Martin, J. N., & Nakayama, T. K. (2013). Intercultural communication in contexts. New York, NY:
McGraw-Hill.
Martinsen, R. (2007). Speaking of culture: cultural sensitivity and language learning in a study
abroad context. The University of Texas at Austin, Austin.
Martinsen, R. (2011). Predicting changes in cultural sensitivity among students of Spanish during
short-term study abroad. Hispania, 94(1), 121-141.
Martinsen, R. A., Alvord, S. M., & Tanner, J. (2014). Perceived foreign accent: Extended stays
abroad, level of instruction, and motivation. Foreign Language Annals, 47(1), 66-78.
doi:https://doi.org/10.1111/flan.12076
McCroskey, J. C., & Richmond, V. P. (1990). Willingness to communicate: Differing cultural
perspectives. Southern

Journal

of

Communication, 56(1),

72-77.

doi:https://doi.org/10.1080/10417949009372817
Monteiro, V., Mata, L., & Peixoto, F. (2015). Intrinsic motivation inventory: psychometric properties
in the context of first language and mathematics learning. Psicologia: Reflexão e Crítica,
28(3), 434-443. doi:http://dx.doi.org/10.1590/1678-7153.201528302
Naiman, N., Frohlich, M., Stern, H. H. and Todesco, A. (1978). The good language learner. Clevedon:
Multilingual Matters.
Norris, J. M., & Ortega, L. (2000). Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis and
quantitative

meta-analysis.

Language

doi:https://doi.org/10.1111/0023-8333.00136

Page 215

learning,

50(3),

417-528.

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN
Oxford, R. L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. New York,
New bury House.
Oxford, R. L. (2002). Language learning strategies in a nutshell: Update and ESL suggestions. In J. C.
Richards and W. A. Renandya (Eds.), Methodology in language teaching (pp.124-132).
Cambridge: Cambridge University Press.
Oxford, R. L., & Shearin, J. (1994). Language learning motivation: Expanding the theoretical
framework. The modern language journal, 78(1), 12-28. doi:https://doi.org/10.1111/j.15404781.1994.tb02011.x
Pat-El, R., Tillema, H., & van Koppen, S. W. (2012). Effects of formative feedback on intrinsic
motivation: Examining ethnic differences. Learning and Individual Differences, 22(4), 449454. doi:https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.04.001
Peters, J. A., Malone, H. M., & Lambert, J. J. (1993). An electrophysiological investigation of the
properties of 5-HT3 receptors of rabbit nodose ganglion neurones in culture. British journal of
pharmacology, 110(2), 665-676. doi:https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.1993.tb13863.x
Peterson, S. S. (2000). Pronunciation learning strategies: A first look. Unpublished research report.
(ERIC Document Reproduction Service ED 450 599; FL 026 618)
Pishghadam, R. (2007). On the influence of emotional and verbal intelligence on second language
learning. (Unpublished doctoral dissertation). Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
Pishghadam, R., & Kamyabi, A. (2008). On the relationship between cultural attachment and accent
mimicry. (Unpublished M.A Thesis). Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2009). Promoting self-determined school engagement. Handbook of
motivation at school, 171-195.
Seegebarth, B., Behrens, S. H., Klarmann, C., Hennigs, N., & Scribner, L. L. (2016). Customer value
perception of organic food: cultural differences and cross-national segments. British Food
Journal, 118(2), 396-411.
Stern, H. H. (1975). What can we learn from the good language learner?. Canadian Modern language
review, 31(4), 304-319. doi:https://doi.org/10.3138/cmlr.31.4.304
Tanner, J. D. (2012). Factors affecting the acquisition of pronunciation: Culture, motivation, and level
of instruction. (Unpublished M.A Thesis). Birmingham, Birmingham Young University.
Terrell, S. R. (1992). An investigation of cognitive evaluation theory: The effect of graphic feedback
on student motivation and achievement. (Doctoral dissertation). Florida International
University, Miami, Florida, USA.
Terrell, S., & Rendulic, P. (1996). Using computer-managed instructional software to increase
motivation and achievement in elementary school children. Journal of Research on Computing
in Education, 28(3), 403-414. doi:https://doi.org/10.1080/08886504.1996.10782174
Wen, T. (2005). The role of motivation in second language pronunciation. (Unpublished M.A Thesis).
North Texas University, Texas, USA.

Page 216

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN
Wong, R. (1993). Pronunciation Myths and Facts. English Teaching Forum, 31(4), 45-46.
Yousofi, N., & Naderifarjad, Z. (2015). The relationship between motivation and pronunciation: a case
of Iranian EFL learners. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2(4), 249262.
Zarrinabadi, N. (2012). Self-perceived communication competence in Iranian culture. Communication
Research Reports, 29(4), 292-298. doi:https://doi.org/10.1080/08824096.2012.723271

Page 217

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

FOTOVOLTAİK PANEL PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING THE PHOTOVOLTAIC PANEL
PERFORMANCE
Leyla KARAGÖZOĞLU
Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
ORCID NO: 0000-0003-4989-8926
Zeynep Bala DURANAY
Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
ORCID NO: 0000-0003-2212-5544
ÖZET
Teknolojik gelişmeler ilerledikçe enerjiye olan ihtiyaç artmaktadır. Enerji ihtiyacını
karşılayabilmek amacıyla fosil yakıtlar yoğun bir şekilde tüketilmektedir. Bu durumda fosil
yakıtların çevreye ve canlılara verdiği zarar giderek büyümektedir. Enerji tüketiminde, ek
maliyete ve dışa bağımlılığa neden olan ve gün geçtikçe ömrü tükenen fosil kaynakların
neden olduğu olumsuz çevresel etkenler, fosil kaynaklar yerine, yenilenebilir enerji
kaynaklarına olan talebi her geçen gün artırmaktadır.
Güneş milyonlarca yıldır ışımasını sürdürdüğü ve sürdürmeye de devam edeceğinden,
dünyamız için sonsuz bir enerji kaynağıdır ve Güneş enerjisi, aynı zamanda, dünyadaki tüm
enerji kaynaklarına dolaylı ya da dolaysız olarak temel oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji
kaynakları arasında, düşük bakım maliyetinin olması, çevre dostu ve modüler olması gibi
özellikleri nedeniyle Güneş enerjisinden yaygın olarak yararlanılmaktadır.
Fotovoltaik sistemler, Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü için en çok kullanılan
sistemlerden biri olup, üzerine düşen Güneş ışınını, doğrudan elektrik enerjisine
dönüştürmektedir. Atmosferden gelen Güneş ışınlarının, fotovoltaik panel üzerine temas
etmesi ile DC elektrik enerjisi üretilmektedir.
Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılan fotovoltaik sistemlerde,
panellerin performansı sıcaklık, konum, gölgelenme, yüzey parametresi, temizlik, vs. gibi
çevresel faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörler sistem performansını
etkilemektedir.
Bu çalışmada, fotovoltaik sistemlerin yapısı ve çalışma şekli hakkında bilgi verildikten sonra,
fotovoltaik panel performansını etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu faktörlerin, sisteme olan
etkileri de ayrıca belirtilmiştir.
Anahtar kelimeler: Fotovoltaik Sistemler, Maksimum Güç Noktası, Panel Performansı,
Güneş Takip Sistemleri
ABSTRACT
The need for energy increases as technological developments progress. In order to meet the
energy needs, fossil fuels are consumed intensively. In this case, the damage caused by fossil
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fuels to the environment and living things is gradually growing. The negative environmental
factors caused by fossil resources, which cause additional costs and external dependency in
energy consumption and are getting exhausted day by day, increase the demand for renewable
energy resources, instead of fossil resources.
Since the sun has been radiated for millions of years and, will continue to radiate, it is an
endless source of energy for our world, and at the same time, solar energy forms the basis for
all energy sources in the world, directly or indirectly. Among the renewable energy sources,
solar energy is widely used due to its low maintenance cost, environmental friendliness and
modularity.
Photovoltaic systems are one of the most used systems for the conversion of solar energy into
electrical energy, and it converts the sun rays falling on it directly into electrical energy. DC
electrical energy is produced by the contact of the sun rays coming from the atmosphere on
the photovoltaic panel.
In photovoltaic systems which are used to obtain electrical energy from solar energy, the
performance of the panels varies depending on environmental factors such as temperature,
location, shading, surface parameter, cleanliness, etc. These factors affect system
performance.
In this study, after giving information about the structure and operation of photovoltaic
systems, the factors affecting the performance of photovoltaic panels are examined. The
effects of these factors on the system are also specified.
Keywords: Photovoltaic Systems, Maximum Power Point, Panel Performance, Solar
Tracking Systems
GİRİŞ
Gelişen dünyamızda teknolojik gelişmeler insanlara daha konforlu bir gelecek sunmaktadır.
Yaşam standartlarının artmasıyla birlikte tüketim alışkanlıklarının da paralel bir şekilde arttığı
görülmektedir. Bununla beraber her yıl enerji kullanımı artış göstermektedir. Artan enerji
ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yoğun bir şekilde fosil yakıtlar enerji kaynağı olarak
tüketilmektedir [1]. Ancak, fosil yakıtların kullanımı ciddi çevre kirliliğine sebep olmaktadır
[1,2].
Fosil yakıt kullanımının yakın gelecekte tükeneceği öngörüsü ve bu yakıtların kullanımının,
ekolojik dengenin bozulması, küresel ısınma, iklim değişiklikleri vs. gibi ciddi çevre
sorunlarına sebep olması nedeniyle, fosil kaynaklara alternatif olacak yeni enerji kaynakları
bulma yoluna gidilmiş ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik olması, çevreye olan zararının az olması ve
kendini yenileyebilir özelliğe sahip olması bu kaynaklara olan yönelimini artırmıştır. Fosil
kaynaklara alternatif olarak kullanılabilecek bu enerji kaynaklarına; Güneş, rüzgar, hidro,
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jeotermal, biokütle ve hidrojen, vs. enerjileri örnek olarak verilebilir [3,4]. Yenilenebilir
enerjiye olan talebin artması ile birlikte, bu kaynaklara yönelik çalışmalar da hız kazanmıştır.
Güneş milyonlarca yıldır ışımasını sürdürdüğü ve sürdürmeye de devam edeceğinden,
dünyamız için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi, aynı zamanda, dünyadaki tüm
enerji kaynaklarına dolaylı ya da dolaysız olarak temel oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerji
kaynakları arasında, düşük bakım maliyetinin olması, çevre dostu ve modüler olması vs. gibi
Şekil 1’ de verilen özellikleri nedeniyle Güneş enerjisinden yaygın olarak yararlanılmaktadır.

Şekil 1. Güneş enerjisinin faydaları.
Güneş enerjisi teknolojileri, ısıl elektrik teknolojileri ve fotovoltaik güneş teknolojileri olmak
üzere ikiye ayrılırlar [5-7]. Fotovoltaik sistemler, Güneş enerjisinin elektrik enerjisine
dönüşümü için en çok kullanılan sistem olup, panel üzerine düşen Güneş ışınını, doğrudan
elektrik enerjisine dönüştürürler [7-9].
Popüler yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan Güneş enerjisi ve enerjinin elektrik
enerjisine dönüştürülmesi işleminde yaygın olarak kullanılan fotovoltaik sistemler üzerine
birçok çalışma yapılmıştır [9-12]. Yapılan çalışmalar ile sistem performansının artırılması
hedeflenmiştir.
Bu çalışmada, fotovoltaik sistemlerin yapısı ve çalışma şekli hakkında bilgi verildikten sonra,
fotovoltaik panel performansını etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu faktörlerin, sisteme olan
etkileri de ayrıca belirtilmiştir.
ARAŞTIRMA
Fotovoltaik Sistemler
Güneş ışınlarının yarı iletken malzemeye çarpması, atom içerisindeki elektronların aktif hale
gelerek, serbest kalmasına ve dolayısıyla elektrik akımına neden olur. Güneş ışınlarının
elektrik enerjisine dönüştürülmesi yöntemine fotovoltaik denilmektedir [13,14].
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Fotovoltaik sistemler, üzerine düşen Güneş ışınını, doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren
düzeneklerdir. Bu enerji dönüşümü içerisinde herhangi bir hareketli parça bulunmamaktadır.
Fotovoltaik sistemler diğer adıyla Güneş pilleri olarak da adlandırılırlar.
Fotovoltaik sistemlerde, çıkıştaki gücü arttırmak için birçok Güneş pili birbirine paralel ya da
seri bağlanabilmektedir. Oluşan bu yapılar fotovoltaik modül olarak adlandırılırlar.
Fotovoltaik modüller seri ya da paralel bağlanarak panelleri, paneller de birleştirilerek dizileri
oluştururlar [13].
En küçük birimi Güneş hücreleri olan fotovoltaik sistemler yarı iletken malzemelerden
oluşmaktadır. Hücre yapımında yaygın olarak silisyum, amorf silisyum, kadmiyum tellür,
bakır indiyum selenoid, bakır indiyum galyum selenoid malzemeleri tercih edilmektedir
[14,15].
Güneş hücresi yapımında kullanılan yarı iletkenin Güneş pili olarak çalışabilmesi için,
yarıiletken geçiş bölgesinde fotovoltaik dönüşümün elde edilmesi gerekmektedir. Bu
dönüşüm, geçiş bölgesine ışık düşürülmesinin sağlanması ile gerçekleştirilir.
Fotovoltaik Sistemlerin Çalışma Şekli
Enerji dönüşümü fotovoltaik olayına dayanan Güneş pillerinde, ışık fotonları, yarıiletken
geçiş bölgesine ulaşıp elektronlara çarptığında, serbest yük çiftleri oluşmaktadır [12].
Negatif yüklü uyarılan her elektron, arkasında pozitif yüklü bir boşluk bırakmaktadır. Bu yük
taşıyıcıları, yarıiletken geçiş bölgesinde oluşan doğal ters elektrik alan ile elektrik akımını
oluşturmak amacıyla çoğunlukta oldukları bölgelere yönelirler.
Böylece, Güneş ışınının etkisiyle, geçiş bölgesinde üretilen (-) yüklü elektronlar yarıiletkenin
n-bölgesinde, (+) yüklü pozitif taşıyıcılar ise yarıiletkenin p-bölgesinde toplanması ile gerilim
elde edilmiş olur.
BULGULAR
Panel Performansını Etkileyen Faktörler
Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılan fotovoltaik sistemlerde,
panellerin performansı çevresel faktörlere bağlı olarak değişmektedir [16-18].
Sıcaklık, konum, temizlik, vs. gibi sistem performansını etkileyen faktörler Şekil 2’ de
verilmiştir.
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Şekil 2. Fotovoltaik panel performansını etkileyen faktörler
Yüzey Parametresi
Güneş ışınlarının yarı iletken malzemeye teması sonucunda, atom içerisindeki elektronlar
serbest kalarak, elektrik akımına neden olur. Ancak, Güneş ışınlarının elektrik enerjisine
dönüştürülebilmesi için, ışık fotonlarının yarıiletken geçiş bölgesine düşürülmesinin
sağlanması gerekmektedir. Bu nedenlerle, panel yüzeyinin gelen ışınları yansıtma miktarı,
yani yüzey parametresi önem kazanmaktadır.
Fotovoltaik panel yüzeyine bağlı olarak, gelen ışınların bir kısmı panel içine girip yarı iletken
geçiş bölgesine ulaşırken, bir kısmı ise direk yansıtılmaktadır. Yansıyan ışınlar, fotovoltaik
panel performansını düşürmektedir. Bu nedenle, yansıyan ışın miktarının azaltılması
gerekmektedir.
Gelen ışının yansımasını azaltmak için yararlanılan yöntemlerden biri, panel yüzeyinde
yansımayı engelleyici özellikte olan anti yansıtıcı kaplamalar kullanılmasıdır.
Yansıyan ışın miktarını düşürmek için kullanılan bir diğer yöntem ise, özel yapılı yüzeylerdir.
Bu özel yapılı yüzeyler, pürüzlü olup, ışının yansıma katsayısını düşürürler. Seçici dağlama
yöntemi ile silisyum tabakaların yüzeylerinde küçük piramitler oluşturularak elde edilen ve
yüzeyden yansıyan ışığın, diğer piramitlerden de yansıyarak yarı iletken içerisine girmesi
sağlayan yüzey, fotovoltaik sistemlerde kullanılan özel yapılı yüzeylerden biridir [13].
Sıcaklık
Fotovoltaik panel performansını etkileyen faktörlerden biri olan sıcaklığın artması, Güneş
pillerinin kısa devre akımının yükselmesine neden olur. Sıcaklığın artması yarı iletken enerji
bant aralıklarının azalmasına neden olduğundan, devre gerilimi ise düşer. Gerilimdeki düşüş,
akımdaki artıştan daha yüksek olduğundan, çıkış gücünde azalma görülür [13,19].
Matlab/Simulink ortamında, fotovoltaik yüzey için 20⁰C ile 60⁰C aralığındaki farklı sıcaklık
değerleri için elde edilen I-V ve P-V grafikleri Şekil 3’ de verilmiştir.
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Şekil 3. Farklı sıcaklık değerleri için elde edilen I-V ve P-V grafikleri
Şekil 3 incelendiğinde, sıcaklığın artışına bağlı olarak, fotovoltaik yüzeyde elde edilen gerilim
ve güç değerinde azalma olduğu ve dolayısıyla sıcaklık artışının fotovoltaik sistem
performansına negatif yönde bir etki yaptığı görülmektedir.
Konum/Gölgelenme
Dünya’nın kendine özgü geoit şeklinden dolayı Güneş ışınlarının yüzeye geliş açısı, konuma
göre değişiklik göstermektedir. Güneş kendi yörüngesinde dönüşünü tamamlarken, Dünya’ ya
ulaşan Güneş ışınları, kuzey ve güney yarımkürelerde farklı yönlerde olacaktır. Kuzey
yarımküre için bu konum güney yönü iken, güney yarımkürede kuzey yönüdür.
Güneş ışınlarının fotovoltaik sistem yüzeyine çarpmasıyla enerji dönüşümü gerçekleştiğinden,
fotovoltaik sistem panellerinin Güneş ışınlarına maruz kaldığı süre, sistem performansını
olumlu olarak etkileyecektir [12,20].
Bu nedenle, kuzey yarımküreyi baz alarak ifade edilecek olursa, fotovoltaik sistemlerin güney
yönüne doğru ve mümkün olduğunca açık alanda, gölgeye neden olabilecek etkenlerden
uzakta konumlanması gerekmektedir.
Şekil 4’ te, 25⁰C sıcaklıkta farklı ışıma değerlerine göre I-V ve P-V grafikleri
Matlab/Simulink ortamında elde edilmiştir. Şekil 4’ e göre, fotovoltaik yüzeyde, aynı sıcaklık
değerinde, ışıma değerlerinin artışı, elde edilen gerilim ve güç değerinde de artış olmasını
sağlamaktadır.
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Şekil 4. Farklı ışıma değerleri için elde edilen I-V ve P-V grafikleri
Ayrıca, fotovoltaik sistemlerde en iyi performansın, panellere Güneş ışınlarının dik ve
homojen ulaşması durumunda gerçekleştiği dikkate alınmalıdır [12,20]. Bu nedenle,
panellerin sistemde yerleşim şekli önemlidir. Hem gölgelenme gibi durumlardan kaçınmak
hem de tüm panellerin Güneş ışınlarından daha fazla faydalanmasını sağlamak için, paneller
gerektiğinde arka arkaya ya da yan yana yerleştirilmektedir.
Güneş Takip Sistemleri ve Maksimum Güç Noktası Tespiti
Fotovoltaik sistemler üzerinde yapılan çalışmalarda temel düşünce yatırım geri dönüş süresini
azaltmaktır. Bunu sağlamak için üretim verimliliği arttırılmalıdır. Panel üzerine düşen ışınım
şiddeti arttırılarak üretim verimliliği arttırılabilir.
Güneş ışınlarının gün içerisinde yeryüzüne düşme açısı değişiklik göstermektedir.
Dolayısıyla, fotovoltaik panel üzerine düşen Güneş ışınım miktarı da değişecek ve üretilen
enerji değeri farklılık gösterecektir. Işıma değerindeki artışa bağlı olarak panel çıkış gücünde
de artış olduğu Şekil 4’ de görülmektedir.
Fotovoltaik panel yüzeyine gelen ışınım miktarının yanında, Güneş ışınlarının panele geliş
açısının da sistem performansı için önemli olduğu yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir
[12,20]. Bu çalışmalara göre, Güneş ışınlarının dik açıyla panel üzerine düştüğü durumlarda,
en yüksek değerlerde üretim olmaktadır.
Dolayısıyla, panel performansını artırmak için, panelin Güneş ışınlarını dik alacak şekilde
yönlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, panellerin, sürekli hareket halinde olan Güneş
ışınlarını dik alacak şekilde konumlandırılması manuel olarak pek mümkün olmamaktadır. Bu
nedenle, Şekil 5’ de verilen, Güneş takip sistemleri geliştirilmiştir.
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Şekil 5. Güneş takip sistemleri
Güneş takip sistemleri, panelin Güneş ışınlarını sürekli dik alacak şekilde yönlendirilmesini
sağlayan sistemlerdir. Bu şekilde, fotovoltaik panelin en verimli şekilde çalışmasının
sağlanması amaçlanmaktadır.
Panellerin yönlendirme işlemi, maksimum güç noktasının tespiti ile mümkündür. Farklı
zaman aralıklarında üretilen güç değerlerinin hesaplanmasının ardından, panel çıkışında
üretilen gücün en yüksek olduğu değerler tespit edilir. Hesaplamalar yapıldıktan sonra,
fotovoltaik panel konumu, çıkışında maksimum güç elde edilecek şekilde ayarlanır.
Maksimum güç noktasının tespiti ve panel konumunun Güneş takip sistemi ile maksimum güç
noktasına göre ayarlanması işlemi için çeşitli algoritmalar ve farklı kontrol sistemleri
kullanılmaktadır [21-23].
Bakım ve Temizlik
Fotovoltaik panellerin ön yüzeyleri camdır ve açık hava şartlarına maruz kalan cam yüzeyler
yağmur, kar, rüzgâr gibi kötü hava şartlarından etkilenirler.
Toz ve kirler, panelin Güneş ışınlarından faydalanma alanını azaltarak, gölgelenme etkisi
gösterdiğinden, fotovoltaik sistem üzerinde negatif etkisi bulunmaktadır [24,25].
Kirli, tozlu yüzeyli paneller ile aynı şartlardaki temiz yüzeyli paneller kıyaslandığında,
panellerin açık devre geriliminde büyük bir değişim olmamasına rağmen, kirli yüzeye sahip
panelin kısa devre akımının %4-5 oranında düşük olduğu gözlemlenmiştir [25]. Dolayısıyla,
gerilim değeri benzerlik göstermesine rağmen, akımdaki değişiklik nedeniyle, tozlu yüzeye
sahip fotovoltaik panel, temiz yüzeyli fotovoltaik panele göre daha az çıkış gücü
üretmektedir.
Bu nedenle, yağmur, kar, rüzgar gibi panel yüzeyini kirletici etkisi olan koşullar panel
performansını olumsuz olarak etkileyeceğinden, panel bakım ve temizliğinin gerekli sıklıkla
yapılması gerekmektedir.
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SONUÇ
Fotovoltaik sistemler, panel üzerine düşen Güneş ışınını elektrik enerjisine dönüştüren
sistemlerdir. Fotovoltaik panellerin verimleri çeşitli faktörlerin etkisiyle değişmektedir. Bu
çalışmada fotovoltaik sistemleri etkileyen faktörler incelenerek, sistem veriminin bu
faktörlere bağlı olarak nasıl değiştiği belirtilmiştir.
Yansıyan ışınlar, fotovoltaik panel performansını düşürdüğünden, yüzey parametresi verimi
bire bir etkilemektedir. Bu nedenle, fotovoltaik panellerde, yansımayı engelleyici özellikte
olan anti yansıtıcı kaplamalar yada özel yapılı yüzeyler kullanılmaktadır.
Fotovoltaik sistemlerin I-V ve P-V karakteristikleri incelendiğinde, performansının sıcaklıkla
ters orantılı, ışıma şiddeti ile doğru orantılı olarak değiştiği görülmektedir. Bu nedenle,
fotovoltaik sistemlerin kurulum aşamasında, gölgelenme olmayacak ve Güneş ışınımından en
fazla faydalanacak şekilde konumlarının belirlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, maksimum güç noktasının tespiti ile panelin Güneş ışınlarını sürekli dik alacak
şekilde yönlendirilmesini sağlayan Güneş takip sistemleri kullanılarak, fotovoltaik sistemlerin
en yüksek verimle çalışması sağlanmaktadır.
Panel yüzeyinde, çeşitli çevresel koşulların etkisiyle görülen kir, toz gibi etmenler panel
performansını olumsuz olarak etkileyeceğinden, panel bakım ve temizliğine dikkat edilmesi
gerekmektedir.
Buna göre, fotovoltaik panel için uygun yüzey parametresi seçimi ile yansıma oranı
düşürülebilir. Fotovoltaik sistem kurulumu için, Güneş ışınlarından en fazla
faydalanılabilecek konum belirlenirken, maksimum güç noktası tespiti ve Güneş takip sistemi
ile ışıma şiddeti artırılabilir. Bu sayede, fotovoltaik sistem performansı artırılabilir. Panel
yüzeyinin uygun aralıklarla temizlenmesi de performansa olumlu olarak etki edecektir.
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ABSTRACT
The digitalization provided by the developing technology has revealed the concept of Industry
4.0, which has a direct effect on business practices today. In this study, the positive effect of
Industry 4.0 on productivity and speed increase and company occupational safety indicators
in occupational health and safety trainings given in an automotive supply industry
manufacturing company was investigated. The main purpose of occupational health and
safety is to determine in advance the risks that may endanger the safety and health of
employees and to try to receive the necessary precautions in this context. Lean production
basically aims to determine the losses and to eliminate the factors that cause these losses and
to improve their production, quality and cost indicators. Industry 4.0, on the other hand,
makes it possible to develop methodologies that enable applications that will simultaneously
spread these improvements to a faster, more effective and broad base. In the method part of
the study, the work flow of occupational health and safety trainings given using a web-based
training platform is explained. In this context, the hypotheses to be studied are as follows;
"Industry 4.0 is an applicable field of work in the field of occupational health and safety,
Industry 4.0 in occupational health and safety provides efficiency and cost advantages to the
employer, Industry 4.0 applications can be used to create and develop occupational health and
safety awareness". The study will test the validity of the hypotheses listed above and discuss
whether they are correct or not. On the other hand, the studies to be carried out in this field
are not limited to the stated hypotheses, and information regarding the future place of the
Industry 4.0 subject in the field of occupational health and safety will also be presented. In the
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findings section, the time spent by the employees in training, the number of personnel who
received training, the number of occupational accidents that occurred afterwards and the
distribution of the causes of occupational accidents according to the experience of the
employees were presented. In the conclusion and recommendations part of the study, the
benefits of Industry 4.0 applications in the field of occupational health and safety are listed
and suggestions are given for businesses that want to include Industry 4.0 in their business
practices.
Keywords: Industry 4.0, Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety
Trainings, Web and Mobile Based Applications, HSE 4.0, Lean Manufacturing
1. INTRODUCTION
With Industry 4.0, the point where technology has come has created a world that is
increasingly mechanized and robotized, without distinguishing our production and daily lives.
Many concepts have entered our lives and the speed of development will increase rapidly and
will continue to occupy more space in our lives. A process that can contribute so much to the
quality of life and well-being of people needs to be managed in the best way.
Industry 4.0 has started to show its functionality widely in many other areas as well as in the
field of production. It has started to show an intensive effect especially in occupational health
and safety studies. In occupational health and safety studies, many companies benefit from
these technologies within the scope of training, inspection, smart monitoring systems and
wearable technologies.

Lean manufacturing; It is a production system that realizes the production with the
least possible resources, in the shortest time, the cheapest and error-free, in a way that can
fully meet the customer demand, with the least waste and using the production factors in a
flexible way (Lopez, Santos, & Arbos, 2013). Womack, Jones and Roos, in their work "The
Machine That Changed the World", which is regarded as one of the basic works of lean
production, lean production; They define it as a production system that does not contain any
unnecessary elements in its structure and in which elements such as error, cost, inventory,
labor, development process, production area, waste, and customer dissatisfaction are
minimized (Womack, Jones, & Roos, 1990).
Basic elements of the lean manufacturing system and standardization, waste of time,
customization, etc. of industry 4.0 and industry 4.0 reflections in other fields. It is observed
that they have common points.
‘Distance Learning’ was first mentioned in the 1892 catalog of the University of Wisconsin,
and this term was first used in an article written by William Lighty in 1906 (Adıyaman,
2002). For İçten T, (İçten, 2006) the definition of Distance Learning; "It is a teaching method
that has emerged as an alternative to traditional education-training problems, by planning
educational activities and where communication and interaction between practitioners and
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students is provided from a specific center through specially prepared teaching units and
various environments."
One of the main goals of occupational health and safety aims at permanent behavioral
changes. The most powerful tool to achieve this change is education. It is important that these
trainings provide scientific and analytical thinking using the right methods and techniques. It
is thought that these trainings will be used a lot in the sector in the near future and it is
predicted that these trainings will have some effects on the sector.
In the light of all this information, with the use of Industry 4.0 in Occupational Health and
Safety Trainings, a proactive approach, being able to produce permanent solutions, seeing
their own shortcomings improves and accident rates are expected to decrease thanks to
permanent behavioral changes.
2. METHOD
2.1. Research Type
It is a study that gives occupational health and safety trainings by using Mobile and Web
Based Training Application and examines the effects of these trainings on occupational health
and safety performance parameters.
2.2. Study Population and Sample
The universe of the research consists of a total of 1300 people in various titles and levels
working in a foreign capital automotive part production factory established in Kocaeli
province Çayırova district.
2.3. Data Collecting
For the research, the aforementioned factory 'Mobile and Web Based Training Application'
reports and occupational health and safety performance targets were taken as reference.
2.4. Limitation of the Research
The research was carried out only in the production areas, administrative buildings and
auxiliary facilities of the facility established in Kocaeli province Çayırova district.
2.5 Material and Method
Production takes place in 3 shifts and is made 6 days a week. On the other day of the week
when no production is made, maintenance and cleaning activities are carried out. It has
adopted the lean production system as its management mentality and production philosophy.
The Mobile and Web-Based Training Application is an application where factory employees
and all concerned persons who have been sent a username / password can access both the
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standard trainings assigned to them online, as well as the training and information that can be
sent instantly. In the light of all this information, "Mobile and Web Based Training
Application" has been used to be used in the occupational health and safety training and
information of all employees. As of 01.2019, all of the trainings in Table 1 have been filmed
using the factory site and its employees and site-specific rules.
Although the trial uses have started as of 04.2019, all applications have been activated as of
06.2019 and their use continues as of the aforementioned date.
Table 1. Specialized Trainings According to the Company within the Scope of the Regulation
on the Procedures and Principles of Employees' Occupational Health and Safety Training
Training Topic
1

Occupational Health and Safety
Rules and Safety Culture
Legal Rights and Responsibilities
of the Employers
Labor Legislation
Work accident and Occupational
Diseases
Work Accident Concept and
Protection Principles
Occupational Diseases

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Protection from Accidents and
Occupational Diseases
Emergency
Evacuation
and
Rescue
Use of Personal Protective
Equipment
Ergonomic Risk Factors
Manual Lifting Transport Works
Safety at Height
Electrical Risks

Time
(minute)
04:50

Training Topic
14

Time
(minute)
19:17

Safe Use of Work Equipment
06:17

06:12
01:37

15
16

Parting, Blast, Fire
Chemical Risk Factors

05:24

17

Biological Risk Factors

04:38
01:48
04:17

02:17

18

02:32

19

03:05

20

05:49

21

09:56
03:33
03:54
03:48
05:12

22
23
24
25

Physical Risk Factors
Occupational Health and Safety 02:47
Signs
Working With Vehicles Which Have 06:33
Monitor
03:58
First Aid Information
03:48
Workplace Cleaning and Order
Harm of Tobacco Products
01:56
Visitor HSE Information Film
04:45
Subcontractor HSE Information Film 11:03

The content of the training is in parallel with the regulation on occupational health and safety
training of employees, and has been customized with the addition of business-specific
conditions.
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Photograph 1. Training Sample Photos

The trainings are more memorable because they are prepared visually and audibly rather than
text content. The visual content reflects the actual working conditions of the business.
The training flow can be customized according to the trained personnel, and the training
efficiency is measured with the final exam.
User definitions can be made for each participant profile. This identification process is carried
out through software. Access is provided through software on the phone and computer.
Information about the application as well as the assigned training can be sent to the selected
user by e-mail or SMS. After watching the training film, the questions sent to you are solved.
If you get the set score, the training will appear complete. Otherwise, it is necessary to watch
the training video again. After passes the test, it returns to the main screen
3. RESEARCH AND FINDINGS
3.1. Training Periods Between the Determined Date
Table 2. 01.06.2019 ~ 01.12.2020 Mobile and Web Based Application Orientation Training
Periods
Orientation
Training (minutes)
01.06.2019~
01.12.2020
June.19
2039,04
July.19
3285,12
August.19 2265,6
Sept.19
4757,76
Oct.19
1699,2

Number of
New
Employees
Hired
18
29
20
42
15

March.20
April.20
May.20
June.20
July.20
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Nov.19
Dec.19
Jan.20
Feb.20

1019,52
3285,12
3171,84
4531,2

9
29
28
40

August.20
Sept.20
Sept.20
Nov.20

2265,6
2492,16
1132,8
4191,36

20
22
10
37

Table 2 shows the relationship between the time spent in orientation training and the number
of employees who started work.
Table 3. 01.06.2019 ~ 01.12.2020 Mobile and Web Based Application Visitor and SubEmployer Training Periods
Visitor
HSE Subcontractor HSE Other
Information
Trainings
Information Film Information Film
Customized
for
Visitors
/
Subcontractors
01.06.2019~
01.12.2020 (hour)

119,71

98,72

170,38

Table 4 shows the training times given for sub-employers and visitors by using mobile and
web-based application.
Table 4: 01.04.2020 ~ 01.12.2020 Mobile and Web Based Application Company
Occupational Health and Safety Rules Trainings
April.20 May.20 June.20 July.20
Company
Occupational Health
and Safety Rules
Information
Training (hours)
01.04.2020
~
01.12.2020
260,2
Number of
Employees
1301
Minute
/
month.person
12,0

Augu.20 Sept.20

Oct.20

Nov.20

365,9

284,0

1030,3

251,0

284,6

317,3

493,9

1258

1262

1260

1255

1265

1269

1279

17,5

13,5

49,1

12,0

13,5

15,0

23,2

In addition to the trainings given in Table 2, Table 3, Table 4, the trainings available in Table
1 for all company employees and all subcontractors who regularly come to the company (such
as truck drivers coming for shipment) on 06.2019 are called 'Mobile and Web Based Training
Application'. and renewal training (1262 factory employees, 98 standard subcontractors) was
given.
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3.2. Work Accident Severity Ratio for the Determined Date, Work Accident Category
Distribution
3.2.1 Work Accident Weight Ratio Calculation
Occupational accident severity ratio refers to the total number of days lost due to occupational
accidents in a certain working period. (abs.day/man.day.1000)
Graphic 1. Comparison of Accident Severity Rate by Years

When we look at the accident severity rate comparison by years, a decreasing trend is seen
from 2018 to the end of 2020. However, there is a decrease in the accident rate with the use of
Mobile and Web Based Training Application in on-the-job training of employees with less
than 1 year of experience in 2018 and 2019. In 2020, no employee with less than 0 ~ 1 year of
experience was injured.
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Graphic 2. Accident Distribution by Seniority Range

Graphic 3. Distribution of Subcontractor Accident by Years

Employees trained using Industry 4.0 methodologies experienced fewer accidents than in
previous years. According to the chart, subcontactors had less accidents in 2020 than in
previous years.
3.2.2 Work Accident 4M Human (Man) Category Distribution
There are 4 main factors named as the basis of the accidents (4M- Man (Human), Machine,
Media (Environment-Environment), Management: Administrative factors). Considering the
root causes of the accident, it was observed that the accidents in the Human (Man) category
were caused by lack of education and lack of consciousness.
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Graphic 4. 4M Human (Man) Category Distribution by Years

The unsafe behavior of people, which are seen as one of the causes of the accidents, has
decreased by 80% in 2020 compared to the figure in the previous year.
4. DISCUSSION AND CONCLUSION
Consciousness and awareness in occupational health and safety occur over time and for a long
time. The most important factor for this change of awareness is the adoption of occupational
safety culture at all levels of the organization from bottom to top.
Graphic 1 Comparison of Accident Severity Rate by Years and Graphic 2 Distribution of 4M
Human (Man) Category by Years and standardized over the mobile and web-based system in
the light of the information listed above, a decrease in occupational accidents was observed as
a result of customized trainings according to the rules. At the same time, it was observed that
the causes of the human factor (the reason for lack of awareness and education) decreased in
occupational accidents caused by the phenomenon of permanent behavior change.
Industry 4.0 applications make this possible with a wide range of effects. The speed of
learning in accordance with the competitive conditions of the day is as important as the
organization's ability to learn. Industry 4.0 has made applications easy and fast to understand.
The benefits of Industry 4.0 applications to the business are summarized below:
• Visual training materials, customized according to the company rules and also tailored to the
training needs of the person, were prepared.
• Meeting training needs regardless of time and place.
• The start-up time of visitors and sub-employers was shortened and job loss was prevented.
• At the end of the entire training, the measurement and evaluation of the occupational health
and safety trainings by the employees were made digitally and quickly reported.
• By digitally registering visitors and subcontractors, time, labor and paper were saved.
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• Transparent, measurable and reportable visitor and subcontractor management has been
provided.
• Follow-up and management of all visitors and sub-employer trainings in accordance with
the law
• In the sample project; (Between 06/2019 -09/2019) 300 € paper and toner were saved. Paper
consumption has been reduced as well as the cost. (The consumption of 5 rolls per month, 60
rolls of paper per year (average amount of 5 trees) has been prevented)
• For example, during Covid-19 collective training and contact during periodic risks, risks
were eliminated and all kinds of training could be provided.
5. REFERENCES
Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan Eğitimle Yabancı Dil Eğitimi. The Turkish Online Journal of
Educational Technology (1), 92-97.
Bochum, H. W. (1993). Lean Production (Cilt 133).
İçten, T. (2006). Uzaktan Eğitim Öğrencileri için Çevrimiçi Sınav Sistemi Uygulamasının
Geliştirilmesi. Ankara: Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Lopez, A., Santos, J. F., & Arbos, L. C. (2013). Lean Manufacturing: Costing the Value
Stream. Industrial Management and Data System, 113(5), 647-668.
Womack, J. P., Jones, D. T., & Roos, D. (1990). Dünyayı Değiştiren Makine (Cilt 1). (P.
Matbaacılık, Dü.) Otomotiv Sanayi Derneği (OSD).
Womack, P. J., & Jones, D. T. (1998). Yalın Düşünce (Cilt 11). Sistem Yayıncılık.

Page 238

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

DECOMPOSITION OF GRAPH DOMINATION GRAPHS
M. Yamuna, K. Karthika
SAS, VIT, Vellore, Tamilnadu, India, 632 014.
ABSTRACT
Graph decomposition is one of the most eminent problems in graph theory. The
decomposition of a graph G aims to partitioning the edge set of G into edge disjoint copies of
H. By other words, it consists of decomposing an input graph G = ( V, E ) into a collection of
smallest subgraphs H1, H2, ..., Hk, such that each edge of G belongs to exactly one subgraph
Hi, 1 ≤ i ≤ k. Note that decomposing the graph G means that there is no remaining edges and
all the edges need to belong to one subgraph. Due to many applications in computer science,
an intensive research about simple decomposition has been done on many special subgraphs
like star decomposition, path decomposition, cycle decomposition etc. A γ - set D ⊆ V is said
to graph domination set if D covers all the vertices and edges of G. A γ - set D of G that
satisfies this property is denoted by γGD – set. In this article, we provide a method for
decomposition of a Graph domination graph into trees.
Keywords: Domination, Graph domination, γ – set, Decomposition, Tree.

ABSTRACT
Graph decomposition is one of the most interesting problems in graph theory. The
decomposition of a graph G aims to partition the edge set of G into edge disjoint copies of H.
In other words, it consists of decomposing an input graph G = ( V, E ) into a collection of
subgraphs H1, H2, ..., Hk, such that each edge of G belongs to exactly one subgraph Hi, 1 ≤ i ≤
k. Note that decomposing the graph G means that there is no remaining edges and all the
edges need to belong to one subgraph. Due to many applications in computer science, an
intensive research about simple decomposition has been done on many special subgraphs like
star decomposition, path decomposition, cycle decomposition etc. A γ - set D ⊆ V is said to
graph domination set if D covers all the vertices and edges of G. A γ - set D of G that satisfies
this property is denoted by γGD – set. In this article, we provide an iterative method of
decomposing a graph into trees and hence continue further to determine a decomposition of a
special kind of graphs called graph domination graphs into trees.
Keywords: Domination, Graph domination, γ – set, Decomposition, Tree.

1. INTRODUCTION
In the literature of graph theory, there are various problems which have gained attention and
are of theoretical importance. They have been extensively studied and solved by various
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researchers. These strong theories developed later leads to several useful applications. Graph
decomposition is one such problem in graph theory. Various researchers have contributed
different techniques of decomposing graphs. In 2019, Antoon H. Boode et al have introduced
a new graph product and used it for decomposing any undirected graph of order at least 4 into
two smaller graphs [1]. In 2020, Etienne Birmelé et al have introduced the problem of hublaminar decomposition. Intuitively, it consists in decomposing a graph into several paths that
collectively have small eccentricity. They have shown that a graph having such a
decomposition with long enough paths can be decomposed in polynomial time [2]. In 2021,
C.N. Lintzmayer et al have provided a procedure for decomposition of any graph if it admits a
locally irregular decomposition. They proved that any decomposable split graph can be
decomposed into at most three locally irregular subgraphs. Also, they have characterized all
split graphs which can be decomposed into one, two or three locally irregular subgraphs [3].
E. Ebin Raja Merly et al have established the connected domination decomposition number of
a graph G. The number of subgraphs of a connected domination decomposition of a graph G
is said to be the connected domination decomposition number of G [4]. In 2013, S.
Arumugam et al have provided a procedure to determine the value of the path decomposition
number for some standard graphs. The minimum cardinality of a path decomposition of G is
called the path decomposition number [5]. E. Ebin Raja Merly et al have established the
connected domination decomposition of web and sunlet graphs. Also, they have provided a
procedure for connected domination decomposition of degree splitting graph of sunlet graph
and a line graph of sunlet graph [6]. In this article, we have developed an iterative procedure
for decomposing any graph into trees. For this purpose we have developed an iterative
procedure for decomposing a complete graph into trees. We have further extended this
technique to decompose any graph domination graph into trees.
2.
3. GRAPH THEORY TERMINOLOGY AND CONCEPTS
This section provides the basic definitions and concepts required for the article. A graph
G = ( V, E ) is an unordered pair of a set of vertices V together with a set of edges E, which
are two – element subset of the vertex set V, that is an edge is an incident with two vertices
and the relation represented as an unordered pair of vertices with respect to the corresponding
edge. A complete graph is a graph in which each pair of graph vertices is connected by an
edge. The complete graph with n vertices is denoted Kn. A Hamiltonian path of G is a path
passing through every vertex of G. A Hamiltonian cycle is a closed Hamiltonian path. If a
graph G has a Hamiltonian cycle, then G is called a Hamiltonian graph [7]. A tree is a
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connected graph without any cycles. The graphs in Figure 1 provide examples of the
definitions discussed.

Figure 1
Figure 1 ( a ) is an example for complete graphs with one to six vertices. Figure 1 ( b ) is an
example of all possible trees with one to six vertices. The graph in figure 1 ( c ) is an example
of a Hamiltonian graph. Figure 1 ( c ) has a Hamiltonian path “A B G F E J D I H C ” and “
A G B H C I D J F E A ” is one of the Hamiltonian cycles of G.
Graph Decomposition
The decomposition of a graph G aims to partition the edge set of G into edge disjoint copies
of H. By other words, it consists of decomposing an input graph G = ( V, E ) into a collection
of subgraphs H1, H2, ..., Hk, such that each edge of G belongs to exactly one subgraph Hi, 1 ≤ i
≤ k. Note that decomposing the graph G means that there is no remaining edges and all the
edges need to belong to one subgraph.

Figure 2
Figure 2 provides an example of one possible decomposition of the graph G.
Dominating Set
A dominating set D of G is a set of vertices of G such that every vertex in V – D is
adjacent to a vertex in D. If D has the smallest possible cardinality of any dominating set of
G, then D is called a minimum dominating set. The cardinality of any minimum dominating
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set for G is called the domination number of G and it is denoted by  ( G ). A  – set denotes a
dominating set for G with minimum cardinality. The private neighborhood of v  D, denoted
by pn [ v, D ], is defined by pn [ v, D ] = N ( v ) – N ( D – { v } ). A vertex in V – D is k –
dominated if it is dominated by at least k– vertices in D [8].
Graph Domination Graph
A new kind of graph called graph domination graph is defined in [9]. A  - set D  V is said
to graph domination set if D covers all the vertices and edges of G. A graph G that has a
graph domination set is said to be graph domination graph ( GD - graph) .
The following results were proved in [9].
Result 1
Given any graph G with n vertices, there is a spanning tree T of G such that  ( G ) =  ( T ).
Result 2
A  - set D is a graph domination set if and only if V − D is independent.
Result 3
Let G be a weighted connected graph with n vertices and D be a  - set for G that covers all
the edges of G. Then there is a spanning tree T for G such that
a)  ( G ) =  ( T ).
b) T is minimum weighted.
Also, a matrix method was developed for determining a minimum weighted spanning tree.

Figure 3
In Figure 3, D1 = { c, e } is a  - set for G1 and  ( G1 ) = 2. Also pn [ e, D1 ] = { a } and { b,
d, f } are 2 – dominated vertices of G1. D2 = { b, c, e, d } is a graph domination gamma set for
G2 G2 is a GD graph.

4. TREE DECOMPOSITION
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In this section we provide a constructive procedure to decompose any given graph G into
trees. We use the following theorem for this purpose [10].
Result 4
The complete graph K2n+1 is the sum of n spanning cycles.
3.1 Complete Graph Decomposition into Trees
In this section, we provide a constructive procedure for decomposition of the complete graph
Kn into trees.
Theorem 1
Given the complete graph Kn with n vertices there is a decomposition H = { H1, H2, …, Hk }
for Kn such that each Hi, i = 1, 2, …, k is a tree.
5.

Proof

6.

Consider the complete graph Kn. Let V ( Kn ) = { w1, w2, …, wn }. For any two

vertices ( wi,
7.

wj ), i < j. Label the edge between wi and wj as eij, that is E ( Kn ) = { e11, e12, … e1n,

e23, e24,
8.

…, e2n, …, e( n – 1 ) n }.

9.

If n is odd, then decompose K2n + 1 into Hamiltonian cycles Z1, Z2, …, Zn. Remove the

edges { e12, e13, …, e1 ( n – 1 ) } from Z1, Z2, …, Zn to generate Hamiltonian paths P1, P2, …,
Pn. K2n + 1 is decomposed into 2n – paths P1, P2, …, Pn, e12, e13, …, e1 n, that is the complete
graph K2n + 1, where n is odd and it is decomposed into n paths of length ( n – 1 ) and n paths
of length one,  Kn is decomposed into trees, when n is odd.
10.

If n is even, then consider wn, wn is adjacent to { w1, w2, …, wn – 1 }. Include the edges

{ e1n, e2n, …, e ( n – 1 ) n }. Label the subgraph as Z1. Z1 is a star rooted at a vertex wn. K2n – {
wn } is the complete graph K2n – 1, where 2n – 1 is odd. Factorize K2n – 1 into Hamiltonian
cycles Z2, Z3, …, Zn. Remove the edges { e12, e13, …, e1 ( n – 1 ) } from the Hamiltonian cycles
Z2, Z3, …, Zn to generate n – 1 Hamiltonian paths P1, P2, …, P n – 1 and n – 1 edges { e12, e13,
…, e

1(n–1)

} that is Kn is decomposed a star Z1, ( P – 1 ) Hamiltonian paths and ( P – 1 )

edges, that is Kn is decomposed into trees, when n is even.
11.

As an illustration the decomposition for K5 and K4 are seen in Figure 4 and 5

respectively.
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12.
13.

Figure 4

14.
Figure 5
Using the method in Theorem 1, we now continue to decompose any graph into trees.
3.1

Graph Decomposition into Trees
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In this section, we provide a constructive procedure for decomposition of any graph G into
trees.
Theorem 2
Given any graph G with n vertices there is a decomposition H = { H1, H2, …, Hk } for G such
that each Hi, i = 1, 2, …, k is a tree.
Proof
Let G be any connected graph. If G is not a complete graph, then add the missing edges to G
to create a complete graph Kn. Follow the same decomposition procedure as discussed in
Theorem 1. Remove the newly added edges. Note that if an edge is removed from
Hamiltonian path it results in two different paths or a single path ( if the removed edge is the
pendant edge ). So on removal of additional edges, G is decomposed into trees.
As an illustration consider the graph G in Figure 6. The decomposition procedure is seen
Figure 6.

Figure 6
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15.

GD GRAPH DECOMPOSITION INTO TREES

n 
By Ore’s Theorem, we know that  ( G )    for any graph G with n vertices. Any
2

complete graph with n vertices has

n ( n  1)
edges. If G has less number of edges, then by the
2

procedure in Theorem 2, we should include and remove large number of edges. This can be
avoided in the case of GD graphs. We now continue to decompose a GD graph into trees.
Theorem 3
Given a GD graph G with n vertices there is a decomposition H = { H1, H2, …, Hk } for G
such that each Hi, i = 1, 2, …, k is a tree.
Proof
Let G be GD graph with n vertices and Let D = { u1, u2, … , up } be a  - set that covers V −
D = { v1, v2, …, vq } such that p + q = n. Let us begin the decomposition with the vertices in
D. Include the vertices { u1, u2, …, up } in H, H is null graph with p components label this into
as T1, T2, …, Tp. The partially decomposition graph is as seen in Figure 7.

Figure 7
Let us now include the vertices in V – D in the decomposition. Choose an arbitrary vertex vj
 V – D. Either vj = pn ( ui, D ) or vj is k – dominated.
If vj = pn ( ui, D ), then vj is a pendant vertex. Let eij = ( ui vj ). Include ui  vj  eij. Repeat
this for all pendant vertices in G. The partially constructed decomposed graph H is now a
spanning forest where each Ti is a star including all the vertices in D and pendant vertices in
V – D is as seen in Figure 8.

Figure 8
If vj is not a pendant vertex, then vj is a k – dominated vertex, k  2. Let vj be adjacent to k vertices in D, say u1, u2, …, uk. Label the corresponding k – edges as eji, ej2, …, ejk. Include
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edge ej1 with T1, ej2 with T2, …, ejk with Tk, 2  k  p. Repeat this for every k – dominated
vertex in V – D. The resulting partial decomposition is seen in Figure 9.

Figure 9
ie., D is now a spanning forest with p – components T1, T2, …, Tp, where each component is a
star graph, which includes all the vertices in D and V – D and edges between D and V – D.
Now let us look at the possibilities of including the edges in D.
a) If D is a tree, say D

= Tp + 1, then the required decomposition Hp = T1, T2, …,

Tp + 1.
b) If D

is a spanning forest with r components, say Tp + 1, Tp + 2, …, Tp + r, then H =

T1, T2, …., Tp, Tp + 1, Tp + 2, …, Tp + r is the required decomposition.
c) If D

is not a tree, then decompose D

into trees X1, X2, …, Xs, as discussed in

Theorem 2. Note that Hi , i = 1, 2, …, s is either a path or a star. Now H = T1, T2,
…, Tp, X1, X2, …, Xs is decomposition for G.
As an illustration consider the GD graph G2 in Figure 3. Let us decompose this graph as per
the iterative procedure in Theorem 3.

Figure 10
Figure 10 represents a null graph with four components T1, T2, T3 and T4 that contain vertices
in D = { b, c, d, e } only.

Figure 11
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Figure 11 represents the partially constructed decomposed graph by adding pendant vertices
{g, h i } to b and { j } to c, { k } to d and { l } to e.

Figure 12
Figure 12 represents the partially constructed graph by adding the 2 dominated vertices { a, f
} to b, { f } to c, { f } to d and { f } to e.

Figure 13
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D =

b, c, d, e of G2 in Figure 3 is not a tree. Using Theorem 2, we generate X1 and X2

seen in Figure 13.

Figure 14
Figure 14 represents the decomposition of the graph G2 in Figure 3.

16.

CONCLUSION

This paper provides a new method of decomposing any graph into a spanning forest H1, H2,
…Hk, where Hi is either a path or a star. This article further simplifies the procedure of
decomposition in the case of GD graphs.
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KUR’AN’A GÖRE ĠBADETLERĠN ÖNEMĠ VE ĠNSAN DAVRANIġLARI
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ -NAMAZ ÖRNEĞĠTHE IMPORTANCE OF WORSHIPS ACCORDING TO THE QUR'AN AND ITS EFFECT
ON HUMAN BEHAVIORS-THE EXAMPLE OF PRAYER-
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ÖZET
Allah insanları kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır. İbadetin anlamı insanların Allah‟ı
Rab olarak kabul etmek ve helal-harama dikkat ederek yaşamayı kabul etmektir. Allah
insanların ibadetine muhtaç değildir. Aksine insanlar manevi olarak ibadet etme ihtiyacını
duyarlar. İbadetler insanlara psikolojik ve sosyolojik olarak birçok yararlar sağmaktadır.
İslam‟ın şartlarından birisi olan namaz ibadeti bu açıdan çök önemlidir. Namaz insanla Allah
arasındaki en güzel iletişim örneğidir. Namaz sayesinde insanlar zaman yönetimini başarılı bir
şekilde uygulayabilirler. Namaz ibadeti beden, elbise ve mekân temizliğini zorunlu
kıldığından insanlara sağlık açısından da büyük yararlar sağlamaktadır. İslam‟da Cuma ve
bayram namazı gibi bazı namazların toplu olarak camide kılınması farzdır. Günde beş defa
kılınan vakit namazlarının ise evde kılınması caiz görülse bile camiye gitmeleri şiddetle ve
ısrarla önerilmiştir. Denilebilir ki namaz ibadetinin sevap kazandırma özelliği, dünyada ferde
ve cemiyete huzur verme özelliğinden daha önde değildir.
Anahtar Kelimeler: Allah, Kul, İbadet, Namaz
THE IMPORTANCE OF WORSHIPS ACCORDING TO THE QUR'AN AND ITS EFFECT
ON HUMAN BEHAVIORS-THE EXAMPLE OF PRAYERABSTRACT
God has created people to worship Him. The meaning of worship is to accept Allah as Lord
and to live by paying attention to halal-haram. God does not need people to worship. On the
contrary, people feel the need to worship spiritually. Worships provide many psychological
and sociological benefits to people. Prayer worship, which is one of the conditions of Islam, is
very important in this respect. Prayer is the best example of communication between man and
God. Thanks to prayer, people can successfully implement time management. Since prayer
requires cleaning the body, clothes and places, it provides great benefits to people in terms of
health. In Islam, it is fard to perform some prayers such as Friday and eid prayers in mosques
collectively. Even though it is considered permissible to perform daily prayers at home, five
times a day, they are strongly and persistently recommended to go to the mosque. It can be
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said that prayer is a source of peace for people and society in the world as well as bringing
great blessings to man in the hereafter.
Keywords: Allah, Servant, Worship, Prayer
GiriĢ
İbadet sözlükte, boyun eğme ve itaat etme manasındadır. İslam kültüründe ibadet bilerek ve
isteyerek Allah‟a itaat etmek ve İslam‟ın namaz, oruç, zekât ve hac gibi şartlarını yerine
getirmek anlamında kullanılır.
İbadetle aynı kökten gelen ve dolayısıyla anlam bakımından ilişkili olan bir diğer kelime ise
ubudiyettir. Ubudiyet daha kapsamlı bir -mana ifade eder. Kulluk anlamına gelen ubudiyet
kişinin sadece belli zamanlarda yapılması gereken ibadetleri yapması değil; hayatı boyunca
bütün hal ve hareketlerinde Allah‟ın rızasını gözeterek yaşamasını ifade eder. Yani ubudiyet
her an kişinin her an taşıması gereken bir elbise gibidir. A„raf sûresi 26. âyette Yüce
Rabbimiz takvayı hayırlı elbiseye benzetir. Takva kişinin Allah‟ın koyduğu helal ve haram
sınırlarına özen göstererek yaşaması manasında olduğuna göre nefes alıp verdiğimiz sürece
takva elbisesini yani ubudiyeti kuşanmamız gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Yüce Allah insanı yaratma sebebini Zariyat sûresi 56. âyette şöyle açıklar. “Ben cinleri ve
insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.” Müslümanlar adeta bu ayete
cevap olmak üzere günde beş defa kıldıkları namazda Fatiha sûresini okurken kırk defa
“Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz” demektedirler. Zaten bu ayete bu
cevabı verebilecek tek varlık da insandır. Zira kulluk herkesin yapabileceği sıradan, basit bir iş
değildir. Bunun için iki özelliğe sahip olmak gerekir. Bunlar dünyadaki canlılar arasında
sadece insana verilen akıl ve iradedir. Akıl ve irade Allah‟ın insanı en üst düzeyde muhatap
almasına vesile olan iki büyük nimettir. Yüce Allah‟ın insanı yeryüzünde halife olarak tayin
etmeye layık görmesi de bu iki kuvvet sayesinde olmuştur. O halde sadece akıl ve irade değil,
bu iki nimetin ve kuvvetin gerektirdiği sorumluluklar da insan için onur vesilesidir. İşte bu
sorumluluklara ibadet ve daha geniş anlamıyla ubudiyet denilmektedir.
İbadet etmek insanlığın doğal bir ihtiyacıdır. Nasıl dünyada en ufak bir yardımı dokunan
kimseye teşekkür etmek nezaket sayılıyorsa insanı yaratan ve bütün kâinatı onun
yaşayabileceği şekilde düzenleyen Allah‟a ibadet etmek de son derece makul ve insanlık
gereğidir ve insanın fıtratında var olan bir duygudur. Diğer bir ifade ile Allah‟ın insanların
ibadetine ihtiyacı yoktur. İnsanların ibadete ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç insanın doğuştan
getirdiği bir duygudur. “Bütün insanların fıtratlarında Allah‟ın varlığını ve birliğini bilip ona
iman etme, sadece O‟na kulluk yapma, O‟na şirk koşmama ihtiyacı konulmuştur. Her şeyden
önce bununla her insanın varlığının kendisi farkına varsın varmasın Allah‟ın varlığının ve
birliğinin çok önemli, canlı bir delili olduğu ifa edilmek isteniyor. Yani bizim varlığımız
Allah‟ın varlığına ve birliğine en önemli bir delildir.”1 Eğer bu duygu doğru bir şekilde
karşılanmazsa tarihte örnekleri görüldüğü gibi insan tapınma ihtiyacını yanlış yerlerde
arayacaktır. Kötü niyetli insanlar ise insanın bu ihtiyacını sömürerek onları olmadık şeylere
inandırarak saygı göstermelerini telkin etmişlerdir.
Allah‟ın insanın ibadetine hiçbir ihtiyacı olmadığını bilmek için uzun boylu bir düşünmeye
ihtiyaç yoktur. Bütün kâinatı yaratan, dünyadan yüzlerce defa büyük milyarlarca yıldızı
1

Atilla Yargıcı, Kur’anca Yaşamak İdeal İnsanın İnşası (İstanbul: Nida Akademi, 2020), 232.
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fezada muhteşem bir düzen içinde yüzdüren, gücü her şeye yeten Allah‟ın insanın ibadetine
ihtiyacı olduğunu düşünmek büyük bir gaflettir. Her gün okuduğumuz İhlas sûresinde
Allah‟ın Ahad ve Samed olduğu ifade edilmiştir. Samed hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, aksine
herkesin ihtiyaçlarını gidermek için başvurduğu varlık demektir.
Demek ki Allah‟ın ibadetlerimize ihtiyacı yoktur, aksine insanların ona ibadet etmeye ihtiyacı
vardır. Bu hakikati şöyle bir örnekle daha iyi anlatmak mümkündür. Bazen insan bir
rahatsızlığı için doktora gider, doktor gerekli tetkikleri yaptıktan sonra teşhisini koyar ve bir
tedavi önerir. Alınacak ilaçların miktarını ve zamanını belirler. Yenilmesi ve kaçınılması
gereken yiyecekleri söyler. Hatta bazı hastalıklarda düzenli olarak yapılması gereken kimi
egzersizleri tavsiye eder. Doktorun bu söylediklerini yapmak doktora mı, hasta olan kişiye mi
yarar sağlar? Kişi bu önerileri kulak ardı edip kendi bildiğini ya da rahatına geleni yapmaya
devam ederse bu davranışlarından doktor etkilenir mi? Elbette hayır! Tıpkı bunun gibi insanın
da ibadetleri sadece kendisine yarar sağlar, Samed olan Allah‟a en ufak bir yarar
dokunduramaz. Bütün kâinatın yegâne sahibi Yüce Allah iken böyle bir şeyi akıldan geçirmek
dahi anlamsız ve saçma olmaz mı? Bu hakikate işaret etmek üzere yüce Allah kurban ibadeti
ile ilgili şöyle buyurmuştur: “Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece
sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu
hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!”
(Hacc 22/37)
Kaldı ki, bir doktorun, öğretmenin, idarecinin hatta kim olursa olsun bir insanın insan
hakkındaki bilgileri gibi gücü de sınırlı olduğu halde onun tavsiyelerine uymak aklen doğru
kabul edilir. Yüce Allah ise kendisini bize Rab olarak tanıtır. Rab terbiye eden demektir.
Yani bir canlıyı en başından alıp eğiterek ulaşabileceği en yüksek seviyeye çıkaran varlık
demektir. Kendisini tamamıyla Allah‟a bırakan ve maddi-manevi bütün gelişimini onun
emirleri doğrultusunda geliştiren bir insan meleklerden daha yüksek bir konuma çıkabilir.
Aynı şekilde Allah‟ı Rab olarak kabul etmeyen kişi ise kendi fıtratında gizli hazinelerden
habersiz olarak ilerlemek yerine her an daha da gerileyerek hayvanlardan daha aşağı bir
dereceye düşer. Bu düşünü maddi olarak görünmesi şart değildir. Bir insan Allah‟ın nazarında
hayvanlardan daha aşağı bir mertebeye inmiş ise saraylarda bile yaşamış olması bir kıymet
ifade etmez. Zira önemli, olan dünya hayatı değil, ahiretteki sonsuz hayatta insan nerede ne
nasıl bir hayat süreceğidir. Bu tebliğde İslam‟da dinin diğeri olarak nitelendirilen namaz
ibadetinin insan üzerindeki olumlu davranışları üzerinde durulacaktır.
1. Namazın Mahiyeti ve Ġnsan Üzerindeki Etkisi
Mirac gecesi farz kılınan beş vakit namaz İslam‟ın şartlarındandır.2 Hz. Peygamber “Namaz
dinin direğidir” buyurarak onun ibadetler arasındaki önemli yerine işaret etmiştir. Kur‟an-ı
Kerim‟de Namaz‟ın zekât, oruç ve ahirete imanla beraber müteaddit yerde zikredilmesi de
onun önemine işaret etmektedir.
Namaz ibadetinin önemi onun taşıdığı anlamdan gelmektedir. Namaz insanın günde beş defa
Allah‟ın huzuruna gelerek ubudiyet / kulluk bilincini yenilemesidir. İnsanın Allah‟ın
huzurunda durması sonra onun azameti karşısında rükûa gitmesi bununla yetinmeyip secdeye
gitmesi onun emir ve yasakları karşısında hiçbir itirazının olmaması anlamını taşımaktadır.
İnsan bu esnada bütün sıkıntılarını, dertlerini, hastalıklarını Allah‟a arz ederek ondan şifa ve
2

Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu„fî el-Buhârî, Sahihü’l-Buharî (el-Camiü’s-sahih), thk.
Muhammed Züheyr b. Nasır en-Nasır (Kahire: el-Matbaatü‟s-Selefiyye, 1980)"Salat 1.
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yardım talebinde bulunur. Her rekâtta okunan Fatiha suresinin anlamına bakıldığında da
namaz ibadetinin ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. Bu surede onun çok merhametli olduğu, her
şeyin sahibinin Allah olduğu, müminlerin sadece ona güvenip ibadet etmeleri gerektiği ifade
edilmektedir.
Bundan dolayıdır ki, bir Müslümanın içinde olduğu şartlar ne olursa olsun namaz kılmaları
emredilmiştir. Diğer bazı ibadetler sağlık ve maddi imkanlar müsait olduğunda farz olurken
namaz ibadeti akıllı olan bir kimsenin buluğa ermesinden itibaren farz olur. Yolculuk, ağır
vazifeler, hastalık, hatta savaş hali bile namazın kılınmamasına gerekçe olamaz. Zorunlu bir
şekilde yolculuk yapmak durumunda kalanın binek (hayvan veya herhangi bir araç) üzerinde
namaz kılmaya devam etmesi gerektiği belirtilmiştir. Sağlığı yerinde olmayan bir kimsenin
fiziksel olarak rükû ve secdeye varamıyorsa bile işaretlerle namaz kılmaya devam etmesi
gerekir. Alimler hiç hareket edemeyen kimsenin dahi göz kapaklarıyla rükû ve secde yapması
gerektiğini, bu halde bile namazı terk edemeyeceğini belirtmişlerdir. Bu kolaylaştırmalar ve
aynı zamanda zorunluluklar namazda önemli olanın Allah ile irtibatı kesmemek olduğunu,
namazdaki şekillerin şart ama asıl maksud olmadığını göstermektedir. Namaz ibadetinin
öneminden dolayıdır ki namaz için şart olan abdestte de bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Su
bulunmaması veya sağlık gerekçesiyle su kullanılamaması halinde temiz bir toparlakla abdest
yerine geçmek üzere teyemmüm alınması emredilmiştir.
İslamiyet‟ten önce de peygamber ve ümmetleri tarafından namaz ibadetinin yerine getirildiği
bilinmektedir. Enbiya Suresinde Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. İshak ve Yakub‟un bazı
faziletlerinden söz edildikten sonra şöyle denilmektedir. “Onları, emrimiz uyarınca doğru
yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât
vermeyi vahyettik. Onlar, daima bize ibadet eden kimselerdi.” (Enbiyâ, 31/73)
Peygamberlerin getirdikleri kurallarda bazı hükümlerde farklılıkların olduğu bilinmektedir.
Hal böyle iken namaz ibadetinin bütün dinlerde ve şeriatlerde bulunması onun önemini bir kat
daha arttırmaktadır.
2. Namazın Diğer Ġbadetlerle ĠliĢkisi
Namaz ibadeti Kur‟an‟da birçok yerde diğer bazı ibadetlerle beraber ve kimi erdemli
davranışlarla beraber zikredilmektedir. Bu ayetler incelendiğinde namazın insanı nasıl pozitif
düşünce sahibi yaptığı, erdemli bir toplumun inşasında namaz ibadetinin nasıl etkili bir
fonksiyon icra ettiği açıkça görülür.
Kur‟an‟a göre namaz kılanlar aynı zamanda gayba inanan ve Allah tarafından kendilerine
verilen mallardan zekât ve sadaka yoluyla infakta bulunanlardır (Bakara, 2/3). Kur‟an‟da
Namaz kılanlar, Allah‟a ve Ahiret gününe iman edenler, Allah‟tan başka kimseden
korkmayanlar, (Tevbe 9/18) güzel söz söyleyen, (Bakara 2/83) yakınlara, yetimlere,
yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcayan, (bakara 2/177)
iyi işler yapan (Bakara 2/277) kimselerle beraber zikredilmektedir.
Namazın diğer ibadetlerle ilişkisinin bir başka boyutu diğer ibadetlerin de kısmen namazda
yer almasıdır. İnsan namazda kıbleye yönelir. Kıbleye yönelmek Kabe‟ye yönelmek demektir.
Kabe hac ibadetinde merkezi bir konumdadır. İnsan namaz kılarken hiçbir şey yemez ve
içmez. Dünya kelamı etmez. Bu yönüyle insan namaz içinde geçici bir süreliğine de olsa
adeta oruç tutmaktadır. Yine namaz esnasında insan dünya meşgalesini geride bırakır. Gelir
kaynağı olan tezgahından ayrılır. Alışverişi terk eder. Bu yönüyle namaz zekât ibadetini de
içine almış olmaktadır.

Page 254

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

3. Ġnsan Sağlığına ve Temizliğe Katkısı
Namazın maddi anlamda insana kazandırdığı en büyük alışkanlık temizliktir. Namaz
esnasında kişinin bedeni, elbisesi ve namaz kılınacak mekânın temiz olması gerekmektedir.
Farz namazların günde beş defa kılındığı dikkate alındığında bir Müslümanın maddi anlamda
nasıl temiz bir hayat süreceği açıkça görülür. Namazın şartlarından olan abdestin su ile
yapılan bir ibadet olması bu sürece büyük bir katkı sağlamaktadır. Bulaşıcı hastalıkların bir
kısmının el hijyenine dikkat edilmemesinden kaynaklandığı bilinmektedir. Abdest sayesinde
Müslümanın bu risklerden korunma ihtimali de artmaktadır. İslamiyet abdest sayesinde insan
hayatı için son derece önemli olan su ile teması aktif hale getirmiş, bir yandan ibadetler
açısından susuz bir hayatı imkânsız kılarken öte yandan abdest için dahi olsa suyun kullanımı
standartlara bağlayarak tabii kaynakları etkin bir şekilde kullanmasını öğretmiştir.
Çevre duyarlılığına örnek sayabileceğimiz Hadis-i Şerifler hem üretim hem de tüketim
açısından çıtayı oldukça yukarıya koymuş bulunmaktadır. Abdullah b. Amr‟dan rivâyet
edildiğine göre Resûlullah (sa) abdest almakta olan Sa‟d‟ın yanından geçerken onun çokça su
harcamakta olduğunu görünce “Ne de çok su harcıyorsun?” dedi. Sa‟d, “Abdest alırken çok
su kullanmak israf sayılır mı ki?” diye sorunca Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: “Evet, akıp
gitmekte olan bir nehir kıyısında olsan bile!”3 Hz. Peygamber‟in bu cevabının kullanılabilir su
kaynağını etkin kullanmaktan ziyade bir farkındalık yaratma ve davranış kazandırmaya
yönelik olduğu görülmektedir. Çünkü bir nehir kenarında kişinin kullandığı su da,
kullanmadığı su gibi akıp gitmektedir. Abdest almada suyun az veya çok kullanılması
harcanan su miktarını hiç etkilemeyecektir. Hz. Peygamber‟in bu cevapla Sa‟d‟a bir tüketim
ahlakı kazandırmak istediği anlaşılmaktadır.4
Namaz ibadetinin belki en son sıralarında zikredilebilecek bir yararı da vücudumuzun hemen
her eklemini harekete geçiren hareketlerden oluşmasıdır. Ortopedistlerin ve fizik tedavi
uzmanların hastalarına önerdikleri hareketlerin birçoğu namaz içinde vücudu hiç yormadan
günde defalarca tekrarlanmaktadır.
Bilim adamları üst üste uyunacak sekiz saatlik uykudan ise 3,5-4 saatlik fasılalarla uyumanın
çok daha yararlı olduğunu söylemektedirler. Gece namazı olarak bilinen Teheccüd namazı ve
sabah namazı bunu en güzel şekilde sağlayan imkanlardır. Sabah namazından sonra
uyumamayı öğütleyen Hz. Peygamberin bu tavsiyesine uyan kimsenin diğer insanlar derin
uykuda iken günlük işlerinin çoğunu halledeceği açıktır. Bütün bunlar namazın insana
sağladığı yararlardır.
4. Zamanı Etkin Kullanmaya Vesile Olması
Namazın farz kılındığını açıklayan ayette vakit vurgusunun yapılmış olması namaz ve zaman
ilişkisine işaret etmektedir. Bilindiği üzere namazın günde beş defa kılınması farzdır. Günün
başında, ortasında ve sonunda, bir de dünya meşgalesinin zirvede olduğu ikindi zamanında ve
insanlığın uykuya dalmaya başladığı anda… Namaz kılan kişi bütün işlerini bu vakitleri
gözeterek düzenleyeceğinden son derece disiplinli olacak demektir. Çağdaş zaman yönetimi
kuramlarında zamanın bölünerek kullanılmasında verim açısından büyük yararlar
3

Ebû Abdullah Muhammed b Yezid er-Rebei el-Kazvinî İbn Mâve, Sünenu İbn Mâce (Yeni Delhi: elMatbaatü‟n-Nizâmî, 1905) “Taharet” 48.
4
Mahmut Öztürk, “Çevre Bilinci Oluşturmada İhram Tecrübesi”, SEM2016: 3rd International Symposium on
Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alaya-Turkey = Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu,
2016, 980.
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öngörülmektedir. Okullardaki eğitim öğretim gibi toplantıların da uygun aralıklar verilerek
yürütülmesi alınacak verimi artırmaktadır. Namaz işte böyle bir işlev görmektedir. Hangi
amel daha faziletlidir sorusuna Hz. Peygamber “vaktinde kılınan namaz” cevabını vermiştir.5
5. Ġnsanın SosyalleĢmesini Sağlaması
Namaz ibadeti insan şuuru yerinde olduğu sürece terk edilemeyecek kadar ferde, imkan
olduğu sürece mutlaka cemaatle kılınması gereken yönüyle cemiyete bakan bir ibadettir.
Diğer bir ifade ile namaz tek başına ve müstakillen ifa edilen bir ibadet değildir. O, bir
bakıma dış dünyaya açılan ve yine aynı zamanda kendi ile sınırlı kalan rükünleri ile ancak
tekemmül eder ve bir ibadet hüviyeti kazanır.6
Hz. Peygamber mazereti olmaksızın camiye gelmeyenlerin -evlerini ateşe vermeyi düşünecek
kadar- büyük bir kabahat işlediklerini söylemiştir. Namaz vakitlerinin camide cemaatle
beraber kılınması kuvvetle tavsiye edilirken bazı namazların ise cemaatle beraber eda
edilmesi olmazsa olmaz şartlardandır. Cuma ve Bayram namazı bunlardandır. Cenaze namazı
ve korku namazı olarak isimlendirilen savaşta kılınan namaz da yerine göre bir cemaat
gerektirmektedir.
“Vakit namazlarının da mutlaka cemaatle kılınması gerekliliğini Kur‟ân-ı Kerîm‟in namaz
emri ile ilgili ayetlerin lafız ve siyakından Hz. Peygamber‟in hadislerinden ve sünnetinden
sonra da sahabe-i kiram ve selefin uygulamasından, son olarak da sosyal gerçekler vakıalar ve
ihtiyaçlardan çıkarıyoruz. Namazda ferden olsun cemaatle olsun birey fert tarafından şahsen
ifa olunan ubudiyet göstergesi amellerdendir. Bu kişiselliği rağmen Kur‟ân-ı Kerîm ve
müminlere namaz emrini hep toplu/cem'i olarak yönetmiştir namaz emri Kur'an'da hep
cemidir: “Ekîimü’ s-salate” Bunun Kur‟ân-ı Kerîm‟de misali pek çoktur hatta son derece
calib-i dikkattir ki Fatiha suresindeki “iyyake na’büdü ve iyyane nesta’in” ayet-i
kerimesindeki duayı yapan tek tek Müslümanlar olduğu halde buradaki “na‟budu” fiili de
cem‟idir; ayet-i kerime söyleyen fert olduğu halde bu fiili cemaate isnad etmiştir. Bunda da
Allah'a ubudiyetin belki tek başına gerçekleştirilen yiyecek veya cemaat halinde olduğu
zaman daha kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir yükümlülük veya hak olduğuna da bir işaret
olmalıdır.”7
Namazın camide ve cemaatle eda edilmesi Kur‟ân-ı Kerîm‟in ön gördüğü toplum düzeninin
inşa edilmesini kolaylaştıracaktır. Beş vakit namazı camide kılan bir kişi aynı mahalleyi
paylaştığı insanları defalarca görecek, varsa dersinden haberdar olacaktır. Beş vakit değil,
birkaç vakit dahi namaza giden müminler bu sayede hiçbir toplumda olmayan çok etkili bir
iletişim kanalını hep açık tutmuş olmaktadırlar. “Camide bulunmak okunan Kur‟an-ı kerim ve
vaazdan manevi haz alıp rahatlamaya imkân sağlar. Camiye gidip gelmek, ibadeti daha canlı
bir şekilde yapmaya vesile olur. Beş vakit camiye giden kimde kendini, bir cemaatin mensubu
hissettiğinden yalnız değildir. Ve yalnızlığın verdiği vesvese, ruhi çöküntü içinde olmak gibi

5

Ebü‟l-Hüseyin el-Kuşeyri en-Nisaburi Müslim, el-Câmiu’s-sahih, thk. Muhmmed Fuad Abdulbaki (Beyrut:
Dârü İhyai‟t-Türasi‟l-‟Arabi, ts.)“İman” 36 HN137; el-Buhârî, el-Camiü’s-sahih, 1/197“Kitabü Mevâkitis-Salat”
4.
6
Ali Murat Daryal, “Namazın Psikolojik Temelleri”, Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami, 2009,
123.
7
Bedreddin Çetiner, “Ferdi Namaz-Cemaatle Namaz”, Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami, 209
M.S., 152-153.
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olumsuz duygulara kolayca yenilmez.”8 Eğer camiler kendilerinden beklenen fonksiyonları
icra edecek şekilde tanzim edilirse o zaman namazın insana kazandırdığı faydalar saymakla
bitmeyecektir.
İbn Abbas‟tan nakledilen bir rivayete göre o kişiyi iyiliğe sevk etmeyen ve kötülüklerden
uzak tutmayan namazın ancak kişiyi rabbinden uzaklaştıracağını söylemiştir.9
Ebu‟l‟Aliye‟den nakledilen bir rivayete göre o ihlas, huşu ve Zikrullah olmadığı bir kılışın
namaz olarak isimlendirilemeyeceğini söylemiştir. Zira İhlas‟ın iyiliklere teşvik ederken
huşu„kişiyi kötülüklerden sakındırır. Zikrullah ise Kur‟an olup hem marufu emreder hem de
münkerden sakındırır.10
6. Pozitif BakıĢ Kazandırması ve Hatalardan koruması
Ameli eksik olan bir müminde bile iman duygusu pek çok günaha düşmekten onu korurken
namaz gibi ehemmiyetli bir ibadeti yerine getiren mü‟min‟in birçok hatadan korunacağı
muhakkaktır. Bu durum bizzat Kur‟an tarafından açıkça belirtilmiştir: “Kitaptan sana
vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder.
Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut, 29/45) “Âyet-i
kerimesi üzerine biraz dikkatlice düşünüldüğünde namazın Mümine ahiretini kazandıran bir
ibadet olmaktan çok onun dünya hayatında toplum içinde mutlu, huzurlu ve başarılı hayat
yaşayabilmesi temin garanti eden bir ibadet olduğu görülecektir. Bu bir anlamda mutlu ve
huzurlu fertlerden oluşacak mutluluk kaynağı bir toplum meydana getirmek demektir ki
namaz bu toplumun fertleri arasındaki bağı zayıflatan ve cemaat ruhum zedeleyen her türlü
fahşa ve münkerden fertleri alıkoymanın ideal yollarından vasıtalarının biri ve belki de önde
gelenidir”11
Bu ayeti Maun suresindeki “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye
almazlar.” ayetleri ile beraber düşündüğümüzde her namazın insanı kötülükten koruma
potansiyeline sahip olmadığını, ancak şuurla kılınan namazların böyle bir kazanım sağladığını
söyleyebiliriz. Eğer kişi namaz kıldığı halde ahlaki bir güzellik elde edemiyor, kötülüklerden
ve haramdan uzaklaşamıyorsa, onun namazı sadece şekli olarak yerine getirdiği düşünülebilir.
Beş vakit namaz kılan bir mümin birkaç saatte bir Allah‟ın huzuruna çıkıyor demektir.
Namazı gerçekten Allah‟ı görüyormuşçasına huşu ile kılan bir mümin namaz esnasında
hissettiği duyguların tesirini uzun bir süre üzerinden atamayacaktır. Bu etkinin zayıflamaya
başladığı anda yeni bir namaz vaktinin girmesiyle bu duygu tekrarlanacaktır. Namaz
sonlarında yapılan teşbih ve dua ile mümin Allah ile olan iletişimini kesintisiz sürdürecektir.
Tekrarlanan güzel duygular ve hareketler bir süre sonra kişide bir kazanıma dönüşecektir.
“Namaz Allah ile kul arasındaki ilişkiyi bir ömür boyu amelî olarak sürdüren, insanın

8

Saffet Sancaklı, “Cami‟de Cemaatle Namaz Kılmanın Dini, Sosyal ve Psikolojik Açıdan Önemi ve Etkisi”,
Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel Açıdan) Bildiriler Kitabı, 08-09 Ekim 2018, Malatya, 2018,
2/708.
9
Muhammed Cemalelüddin b. Muhammed Saidb. Kasım Kasimî, Mehâsinü’t-te’vîl, thk. MUhammmed Basil
Uyun es-Sevved (Beyrut: Daru‟l-Kütübi‟l-‟İlmiyye, 1418), 7 /557.
10
Suyutî Ebü‟l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, ed-Dürrü’l-mensur fi’t-tefsiri’l-me’sur (Beyrut:
Darü‟l-Fikr, ts.), 6/464.
11
Çetiner, “Ferdi Namaz-Cemaatle Namaz”, 156.
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eylemlerini dinî ve ahlâkî hükümler çerçevesinde geliştirmesine yardımcı olan bir
ibadettir.” 12
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ABSTRACT
The globalized era together with demographic, geographical, and structural changes to
English has reshaped the landscape of English language teaching (ELT) and emphasized
the importance of preparing language learners for intercultural communication. It is
becoming increasingly difficult to ignore the relations of language and culture. The aim
of the present study was to assess intercultural factors in learning and education on
Iranian EFL and Non-EFL learners in terms of their attitude, knowledge, awareness, and
skill. A quantitative research method was applied with 400 high school students who
were 215 EFL Learners and 185 Non-EFL Learners which included both genders in the
Summer term in 2019. Convenience sampling method was used. Questionnaire (by
Fantini, 1999, Brattleboro, Vermont, USA; revised, 2013) was run. It was valid because it
was a standardized questionnaire and its reliability was checked via Cronbach’s alpha
(p<0.000). The result of data analysis proved that taking EFL classes in institutions could
be effective and based on the findings, it can be concluded that at least in the Iranian
context participating in English classes in language institutions has a positive effect on
their intercultural competence. Regarding pedagogical implications, the findings of this
study can shed light on the book designer and teachers in schools. The study showed the
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differences in intercultural competence in which EFL learners were more competent than
non-EFL learners.
Keywords: Attitude, Awareness, Intercultural Competence, Knowledge, Skill
Introduction
Culture, a tangible term lending itself to diverse and ongoing definitions plays a vital role in language
classrooms, and is defined as a fundamental part of the second language learning process. Growing
professional articles and works with an emphasis on cultural issues in language learning indicate
intercultural language learning as an important instructional objective as communication (Moore,
2006; Mozaffarzadeh, 2019). The education process in general, and learning languages specifically,
depend on social communication, so intercultural competence has become a significant issue in
English foreign language (EFL) classes (Islam, 2020). Teaching intercultural language represents a
wider understanding of the distinction of language and culture which is being an essential subject in
modern language education. Young people growing up today can expect to have various and
numerous contacts with people from different cultures (Nehez, & Blossing, 2020). Intercultural
contacts affect everyone on all levels of the global community, international trade, immigration,
refugees, and other numerous situations developing in the world (Pekerti, van de Vijver, Moeller, &
Okimoto, 2020)

A definition of culture suggests that culture is a system of learned behavior patterns that are
characteristic of the members of any given society (Civitillo, Juang, Badra, & Schachner,
2019). Communicative competence prevailed as the main goal for language learners on how to use
language appropriately in different situations. If language communicates culture, then culture is
certainly something that is learned both by means of instruction as well as exposure. Also, knowing a
language means being able to use a system of communication comprehensible to others (Hymes,
1986).
With the heightened profile of language learning in a global community, language education is
exploring a new model of intercultural language learning (Verkuyten, & Yogeeswaran, 2020).
Intercultural communicative competence can be considered one of the central aims of foreign
language education (Byram, 2008, Gudykunst, & Kim, 2003). So that learners can successfully
communicate with people from different linguistic and cultural worlds. The study of intercultural
competence can awaken people’s cultural sensitivity, enable them to reflect on ethnocentrism, help the
cultivation of an open attitude and the general development of a healthy personality (Schachner,
2019). Recently, the assessment of intercultural competence on learners’ language production and
development is hotly debated. Another point is that in Iran, which is a foreign language context, most
learners do not have enough opportunity to be exposed to the English language due to the fact that
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English is not used outside the classroom; therefore, it is up to teachers, syllabus designers, material
developers to provide tasks with different conditions and characteristics to fill this gap. There have
been few empirical studies, however, to provide an illustration of intercultural competence, in order to
assess student’s understanding and development of intercultural competence in terms of knowledge,
skill, awareness, and the attitude of Iranian EFL and Non-EFL Leaners to the best of researchers’
knowledge. Our aim was to show the effect of eliminating culture in teaching the target language,
which has a negative effect on students' conceptual learning. In this study, researchers tried to correct
the shortcomings of non-EFL classes in Iranian public schools by showing the differences.
Lack of empirical evidence of the development of intercultural competence and the
identification and measurement of it, however, are acknowledged (Aliakbari,2004; Foroozandeh,
2011 ; Liddicoat, 2009; Sercu, 2006; Harbon & Browett, 2006; Tu, Zhang & Chiu, 2020).
The aim of this study was to evaluate intercultural competence in EFL and Non-EFL students of
high school in Iran in terms of knowledge, skill, awareness, and attitude.

Research Questions
Following research questions led the course of the present study:
1. Is the knowledge of Iranian EFL learners and non-EFL learners different in term of
intercultural competence?
2. Is the attitude of Iranian EFL learners and non-EFL learners different towards
intercultural competence?
3. Is the skill of Iranian EFL learners and non-EFL learners different in terms of
intercultural competence?
4. Is the awareness of Iranian EFL learners and non-EFL learners different in terms of
intercultural competence?

Literature of review
The Intercultural Competence
Intercultural Competence comes to the dimensions or categories of IC and IC learning, different
theories differ on their numbers and terminology. For instance, Deardorff groups IC components
in three categories according to ‘Requisite Attitudes, ‘Knowledge & Comprehension’, and
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‘Skills’ (Deardorff, 2012). Byram, Gribkova, and Starkey, (2002), in contrast, found five
(originally four) categories, two of which describe skills (more or less correspond with
Deardorff’s skills category), one knowledge, one attitude and one being critical cultural
awareness, which is included in Deardorff’s ‘Knowledge and Comprehension’ group as well
(Byram, 2009). However, essentially most models are built around the three key dimensions.
Many scholars agree with: attitudes/affections, behavior, and knowledge (Deardorff, 2004,2020;
de Hei, Tabacaru, Sjoer, Rippe, & Walenkamp, 2020; Fantini 2005; Papademetre, & Scarino,
2006). They derive from the attitudinal, behavioral, and cognitive dimensions of learning and
intercultural competence.

Attitude
Persons’ attitudes are powerful tools in the way of how they communicate and relate with others
(Hadis, 2005; Sharif, & Yarmohammadi, 2013; Zenner, & Squire, 2020; Silva, Bajzáth, LemkowTovias, & Wastijn, 2020; Vurdien, & Puranen, 2020). Positive and open attitudes impact on how
effectively a person can develop and use their skills of discovery and interaction when
communicating with others and this person is consequently less likely to experience distress when
interacting with others (Al Khuja, & Björkqvist, 2020; Collopy, Tjaden-Glass, & McIntosh, 2020;
Fantini 2012; Hadis 2005a; Zhai 2000). Byram (1997); Solhaug, & Kristensen, (2020); Van
Oudenhoven & Van der Zee, (2002); Yanjun Nehez, & Blossing, (2020) also mention that
attitudes are often interdependent, thus if one of the intercultural attitudes and traits is valued, it
will probably affect the others, too.

Behavior/Skills
Intercultural Competence comes to the dimensions or categories of IC and IC learning, different
theories differ on their numbers and terminology. For instance, Deardorff groups IC components
in three categories according to ‘Requisite Attitudes’, ‘Knowledge & Comprehension’, and
‘Skills’ (Deardorff, 2012). Byram, Gribkova, and Starkey, (2002), in contrast, found five
(originally four) categories, two of which describe skills (and more or less correspond with
Deardorff’s skills category), one knowledge, one attitude and one being critical cultural
awareness, which is included in Deardorff’s ‘Knowledge and Comprehension’ group as well
(Byram, 2009). However, essentially most models are built around the three key dimensions.
Many scholars agree with: attitudes/affections, behavior, and knowledge, also called ‘the ABC
components’ (Deardorff 2004;2020, de Hei, Tabacaru, Sjoer, Rippe, & Walenkamp, 2020, Fantini
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2005, Papademetre, & Scarino, 2006). They derive from the attitudinal, behavioral, and cognitive
dimension of learning and intercultural competence.

Attitude
Persons’ attitudes are powerful tools in the way of how they communicate and relate with others
(Hadis, 2005; Sharif, & Yarmohammadi, 2013; Zenner, & Squire, 2020; Silva, Bajzáth, LemkowTovias, & Wastijn, 2020; Vurdien, & Puranen, 2020). Positive and open attitudes impact on how
effectively a person can develop and use their skills of discovery and interaction when
communicating with others, and this person is consequently less likely to experience distress
when interacting with others (Al Khuja, & Björkqvist, 2020; Collopy, Tjaden-Glass, & McIntosh,
2020; Fantini 2012; Hadis 2005a; Zhai 2000). Byram (1997); Solhaug, & Kristensen, (2020); Van
Oudenhoven & Van der Zee; (2002); Yanjun Nehez, & Blossing, (2020) also mention that
attitudes are often interdependent, thus if one of the intercultural attitudes and traits is valued, it
will probably affect the others, too.

Behavior/Skills
Behavior in its narrow intercultural sense is mainly the ability to communicate with people of a
different cultural background and is often used to describe skills that are employed in adjustment
and communication situations (Schwarzenthal, Schachner, Juang& van de Vijver, 2020). There
are many other behavioral factors that are connected to intercultural communication (Deardorff
2006, Bennett 2010; Li, 2020; Wiseman, 2001).
The ability to bring the culture of origin and the foreign culture into relation with each other.
The ability to identify and use a variety of strategies for contact with those from other cultures.
The capacity to fulfill the role of cultural intermediary between one's own culture and the foreign
culture and to deal effectively with intercultural misunderstanding and conflict situations; - the
ability to overcome stereotyped relationships (Auschner, 2020; Hammer, Bennett, & Wiseman,
2003; Swartz, Barbosa, & Crawford, 2020; Tsareva, Gulnaz, & Murtazina, 2020).

Knowledge
Byram classifies knowledge in ICC situations according to two broad categories: (1) knowledge
about social groups and their cultures in the own country and about the target language culture
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and (2) knowledge about concepts and processes of interpersonal and societal interaction. This is
what is generally referred to as culture-specific and culture-general knowledge.
Culture-specific knowledge about one’s own country is also referred to as cultural selfawareness (Badstübner & Ecke 2009; Bennett 2010, Thapa, 2020) or is often paraphrased as
‘understanding of oneself and one’s own culture’. Zull (2012) also emphasizes that the IC
learning process starts with uncovering and identifying subconscious behavioral patterns to raise
the awareness of one’s own cultural links. As metacognition is a very salient aspect of learning,
knowledge about oneself is an essential part of it (Paige, Jorstad, Siaya, Klein, & Colby, 2003).
At the same time, self-knowledge is arguably the most remarkable brain function yet identified.
They further conclude: Study abroad offers many opportunities for personal growth and
understanding of ourselves.

Knowledge
Byram classifies knowledge in ICC situations according to two broad categories: (1) knowledge
about social groups and their cultures in the own country and about the target language culture
and (2) knowledge about concepts and processes of interpersonal and societal interaction. This is
what is generally referred to as culture-specific and culture-general knowledge.
Culture-specific knowledge about one’s own country is also referred to as cultural selfawareness (Badstübner & Ecke 2009; Bennett 2010; & Thapa, 2020) or is often paraphrased as
‘understanding of oneself and one’s own culture’. Zull (2012) also emphasizes that the IC
learning process starts with uncovering and identifying subconscious behavioral patterns to raise
the awareness of one’s own cultural links. As metacognition is a very salient aspect of learning,
knowledge about oneself is an essential part of it (Paige, Jorstad, Siaya, Klein, & Colby, 2003).
At the same time, self-knowledge is arguably the most remarkable brain function yet identified.
They further conclude: Study abroad offers many opportunities for personal growth and
understanding of ourselves".
Awareness
As language and culture are interdependent and inseparable, cultural awareness in language
learning becomes essential for language learners. A variety of scholars propose different
perspectives about cultural awareness (Thomlinson, 1991; Guerra,2020, & Zull, 2012). They
propose three important qualities of cultural awareness: awareness of one ‘s own culturallyinduced behavior, awareness of others ‘culturally-induced behavior and the ability to explain one
‘s cultural perspective. Zull, (2012) refers to cultural awareness as an exploration of otherness.

Page 264

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN
The term otherness refers to the foreignness of the target language culture that learners need to
relate to in foreign language learning. Relating to otherness is considered the essence of
intercultural communication as this implies that both learners first and target cultures be put under
scrutiny in the language class so as to make visible the differences which can potentially prevent
the two cultures from relating successfully (Crozet & Liddicoat, 2000). Jones, and Bond, (2000)
argue that cultural awareness develops with learners who move from examining their own
lifestyles and language to an examination of the attitudes, values, and conventions of others.
This study provided useful insights about the significance of intercultural competence in foreign language
teaching and learning in educational settings. Such insights are important not only to enrich people’s
knowledge and life experience through studies in linguistics but also to enable foreign language
teaching and learning at the tertiary level to be both intellectually worthwhile and economically
viable. The study of intercultural competence can awaken people’s cultural sensitivity, enable them to
reflect on ethnocentrism, help the cultivation of an open attitude and the general development of a
healthy personality. There is no specific study investigating the perspectives of students towards
intercultural competence in foreign language learning at the high school level and the challenges that
needed to be addressed in relation to this area in the future. Therefore, there is an opportunity for this
study to contribute to the field (Banafsheh, Khosravi, & Saidi, 2013; Burns ;Kurosh, & Kuhi, 2018).

Method
Participants
Participants of this study were Iranian EFL and Non-EFL learners who were studying at high schools, in
Zanjan, Iran. They were selected among both males and females voluntarily, aged from 16 to 18. Our
sampling method was convenient. In this research, in order to choose the participants Cochran formula
used in significant level (α=0.05 and D=0.05and p=0.05). According to Cochran's formula, the sample
size was 384 students, in order to be more assured of sample size, 400 high school students were chosen.
Participants were 50% male and 50% female which was considered in this sampling. In the first stage, 200
male and 200 female students were selected. Among the 200 male students, 90 students were EFL learners,
(students who were taken English classes in Language institutions out of school) and 110 non- EFL
learners (those who have not attended any English classes except school classes) and the female group
included 125 EFL learners and 75 non-EFL learners. Finally, these selected participants were assigned to
two groups consisting of 215 males and female EFL learners and 185 males and female non-EFL learners.
While the data were gathered, the EFL learners studying English in school classes two times a week and
two times a week in their institutions, but non- EFL learners just attended English school classes two times
a week.
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Instruments
A standardized intercultural competence questionnaire (by Fantini, 1999, Brattleboro, Vermont, USA;
revised 2013) was the main instrument in this study which was consisted of 53 questions and four parts.
These four areas referred to four aspects of intercultural competence including 1. Knowledge of
intercultural competence 2. Attitude towards intercultural competence 3. Skills of intercultural
competence 4. Awareness of intercultural competence.

Procedure
The first stage of the main study was started by giving the questionnaire to participants. Due to the fact
that giving questions to 400 participants at the same time was hard work, the researcher used social media
on the Internet in order to interact with participants. The questionnaire was sent to participants by e-mail
or through social media with a deadline for sending the answer. The researcher was ready to answer any
questions and gave the appropriate examples to confused participants. According to statistics science and
CLT when the sample size is near to intolerable (over 25), the sample size has a normal distribution. After
gathering all the answered questionnaire, the scores were submitted to SPSS (version 22) to find out the
results and the degree of difference between the two groups in each area.
The questions were in form of multiple questions in which the participants had to answer each
question according to their ability in each aspect and gave numbers from 1 to 4. The questionnaire was
designed in two languages English and Persian in order to be clear for all the participants with different
levels of English. So the questionnaire was given to participants based on their preference. However, all
the non-EFL learners preferred to take the Persian questionnaire.
In addition, some obvious examples were used in order to facilitate the understanding of complicated
questions. And in some cases, the researcher had to explain the meaning of some questions to some
participants with less familiarity with intercultural competence.
The questionnaire was valid because it was a standardized questionnaire and its reliability was
checked via Cronbach’s alpha. About the reliability of the Persian translation of the questionnaire, the
translation was given to some experts in order to be reliable.

Backward and forward translation
In order to be sure about the participants’ answers to the questions, they were translated into the Persian
language. First the English versions were given to two expert translators to translate them into the Persian
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language, and then, two other expert translators were asked to translate the Persian versions of the
questions into English language and these versions were compared by the original English questionnaires
by two other experts in the English language and finally, one of the Persian versions of the questionss
which were the most appropriate translated version was selected as the questionnaire of the current
research.

Data Analysis
In this study, a mean comparison for the independent statistical population was used. In parametric mode
and independent t-test and in non-parametric mode Man-Whitney was applied. In order to get the
reliability of the scores, according to statistics science and CLT when the sample size is near to
intolerable (over 25), the mean of sample size has a normal distribution. Although in this research the
sample size in both groups was more than 25, so the parametric condition of using mean comparison of
two independent statistical populations was established. As result, a parametric t-test was used to apply to
compare the mean in this study. All of the statistical tests were applied in SPSS (version 22) insignificant
α=0.05. Therefore, in order to answer the questions, an independent sample t-test was run.
Results
Estimating Reliability
First, the reliabilities of the scores were calculated. Raters confirmed the translated questionnaire. Then,
inter-rater reliabilities were estimated. The results were provided in Table 1.

Table 1
The Estimation of the Inter-Rater Reliability

Dimensions

of

Groups

Cronbach’s Alpha

Non-EFL

0.87

EFL

0.75

Non-EFL

0.81

Performance

Knowledge

Attitude
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Skill

Awareness

*

EFL

0.73

Non-EFL

0.68

EFL

0.89

Non-EFL

0.75

EFL

0.79

EFL learners, (students who were taken English classes in Language institutions out of

school) * Non- EFL learners (those did not attend in any English classes except school classes)
As seen in Table 1, all the inter-rater reliabilities’ values were relatively high and are at a
satisfactory level (above 0.7); therefore, the results indicate high inter-rater reliability for all data
sets.

Data Analysis
According to statistics science and CLT when the sample size is near to intolerable (over 25), the
sample size has a normal distribution. The results were provided as follows.
Data Analysis of the First Research Question
The first research question was about differences in intercultural knowledge in EFL and Non-EFL
learners. Intercultural knowledge was measured based on the first part of the intercultural
competence questionnaire (by Fantini, 1999, Brattleboro, Vermont, USA; revised 2013). First of
all, the normality of the data was proved according to statistics science and CLT that is said when
the sample size is near to intolerable (over 25), the sample size has a normal distribution. Table 2
indicates the data obtained from the assessment of intercultural knowledge of the participants in
two groups.

Table 2
Descriptive Statistics of Participants’ Performance in Term of intercultural knowledge
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Group

N

Mea

S. D

Df

T

P

-

0.0

156

00

n
Non-

185

EFL

21.7

4.09

1
398

8
EFL

215

29.6

5.69

0

Comparing mean of intercultural knowledge in EFL and Non-EFL learners
As seen in Table 2, it was obtained a significant difference between the mean scores of
intercultural knowledge in EFL and non-EFL groups (p<0.001). As mean scores of intercultural
knowledge in the EFL learners group was 29.60 and in Non-EFL learners group was 21.71. Thus,
it indicated the positive effects of EFL classes that the learners participated in out of school.

Data Analysis of the Second Research Question
The second research question was about differences in intercultural attitude in EFL and Non-EFL
learners. The intercultural attitude was measured based on the second part of the intercultural
competence questionnaire (by Fantini, 1999, Brattleboro, Vermont, USA; revised 2013). First of
all, the normality of the data was proved according to statistics science and CLT that is said when
the sample size is near to intolerable (over 25), the sample size has a normal distribution. Table 3
indicate the data obtained from the assessment of the intercultural knowledge of the participants
in two groups.

Table.3
Descriptive Statistics of Participants’ Performance in Term of intercultural attitude

Group

Non-

N

Mean

SD

185

32.70

5.74
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EFL

398

EFL

*

215

37.39

-10.14

3.35

Comparison the mean of intercultural attitude in EFL and non-EFL learners
As seen in Table 3, there is a significant difference between the mean scores of intercultural

attitude in EFL and non-EFL groups (p<0.001). As mean scores of intercultural attitude in EFL
learners group was 37.39 and in the non-EFL learners group was 32.73. Therefore, it indicated
the positive effects of EFL classes that the learners participated in out of school.

Data Analysis of the Third Research Question
The third research question was about differences in intercultural skill in EFL and Non-EFL
learners. The intercultural skill was measured based on the third part of the intercultural
competence questionnaire (by Fantini, 1999, Brattleboro, Vermont, USA; revised 2013). First of
all, the normality of the data was proved according to statistics science and CLT that is said when
the sample size is near to intolerable (over 25), the sample size has a normal distribution. Table 4
indicates the data obtained from the assessment of the intercultural skill of the participants in two
groups.

Table 4
Descriptive Statistics of Participants’ Performance in Term of intercultural skill

Group

Non-

N

Mean

SD

185

24.52

2.72

Df

T

P

-9.16

0.00

EFL
398
EFL

215

27.33

3.31

Comparison the mean of intercultural skill in EFL and Non-EFL learners
As seen in Table 4, there is a significant difference between the mean scores of intercultural
skill in EFL and Non-EFL groups (p< 0.001). As mean scores of intercultural skill in EFL
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learners group was 27.33 and in the Non-EFL learners group was 24.52. Thus, it indicated the
positive effects of EFL classes that the learners participated in out of school.
Data Analysis of the Fourth Research Question
The fourth research question was about differences in intercultural awareness in EFL and NONEFL learners. Intercultural awareness was measured based on the third part of the intercultural
competence questionnaire (by Fantini, 1999, Brattleboro, Vermont, USA; revised 2013). First of
all, the normality of the data was proved according to statistics science and CLT that is said when
the sample size is near to intolerable (over 25), the sample size has a normal distribution. Table 5
indicates the data obtained from the assessment of the intercultural awareness of the participants
in two groups.

Table 5
Descriptive Statistics of Participants’ Performance in Term of Intercultural Awareness

Group

Non-

N

Mean

S.D

185

43.10

4.98

df

t

P

-11.81

0.00

EFL
398
EFL

215

48.79

4.62

Comparison the mean of intercultural awareness in EFL and non-EFL learners
As seen in Table 5, there is a significant difference between the mean scores of intercultural
skill in EFL and Non-EFL groups (P< 0.001). As mean scores of the intercultural skill in EFL
learners group was 48.79 and in Non-EFL learners group was 43.10. Thus, it indicated the
positive effects of EFL classes that the learners participated in out of school.
Table 6
Descriptive Statistics of Participants’ Performance in Term of intercultural knowledge attitude, skill and
awareness

Dimension
Performan

of

G
r

N

R
a
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ce

o

n

a

u

g

n

p

e

EF

knowledge
L

2

2

2

5.

1

3

9

6

5

.

.

9

0

6

0

0

No

1

2

2

6.

n

8

2

6

3

-

5

.

.

2

E

0

2

F

0

1

L

EF

Attitude
L

2

1

3

3.

1

7

7

3

5

.

.

5

0

3

0

9

No

1

1

3

2.

n

8

6

8

9

-

5

.

.

4

E

0

1

F

0

4

L

EF

Skill
L

2

1

2

3.

1

9

7

3

5

.

.

1

0

3

0

3
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No

1

1

2

2.

n

8

8

5

8

-

5

.

.

6

E

0

7

F

0

0

L

EF

Awareness
L

2

2

4

4.

1

6

8

6

5

.

.

2

0

7

0

9

No

1

2

4

4.

n

8

5

5

0

-

5

.

.

0

E

0

0

F

0

5

L

Comparison the mean of intercultural knowledge in EFL and Non-EFL learners
As seen in Table 6, there was a significant difference between the mean scores of intercultural knowledge,
attitude, skill and awareness in EFL and Non-EFL groups (p<0.001). Thus, it indicated the positive
effects of EFL classes that the learners participated in out of school. Among these four factors,
awareness was more different from the others.

Discussion

Intercultural Knowledge
Based on the results of the intercultural competence, sample t-test on the measures of intercultural
knowledge revealed that the Iranian EFL learners significantly had more knowledge of
intercultural competence (with the mean of 29.60), in comparison with the Non-EFL learners
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(with the mean of 21.71). Therefore, it can be declared that participating in English classes of
language institutions can enhance the Knowledge of the intercultural competence.
Apparently, while the participants of EFL learners were answering the questionnaire, it was
sensible that they had some knowledge of intercultural competence because they asked some
questions for more information, they expressed some examples about their experience in their
English classes in language institutions. For instance, they explained that they got familiar with
some norms and taboos of the target cultures in movies or songs have listened in institution’s
classes. Even they claimed that the format of language institutions books is very different from
schools’ book in case of regarding the cultural factors of target language.
In contrast, in the Non-EFL learners' group, the participants had so many problems in
perceiving the question and most of them were unfamiliar with the concept. Thus, in the process
of answering they had some difficulties which were acquired when the researcher illustrated those
questions. It was undeniable that they were alienated from the culture of the target language
because the school classes didn’t focus on the culture of the language so much.
As, (Byram, 2008) classifies knowledge in ICC situations according to two broad categories:
(1) knowledge about social groups and their cultures in their own country and about the target
language culture and (2) knowledge about concepts and processes of interpersonal and societal
interaction. This is what is generally referred to as culture-specific and culture-general
knowledge. Culture-specific knowledge about one’s own country is also referred to as cultural
self-awareness (Bennett, 2010) or is often paraphrased as ‘understanding of oneself and one’s
own culture. However, in the Iranian school’s context, there is no focus on this area because of
differences in culture and some religious and political reasons.
These findings are in line with the findings of some studies in which significant differences
were found in comparison the intercultural competence in EFL and Non-EFL learners (such as
Ashraf, Kafi, Motallebzadeh, (2013); Klein, & Dawar, (2004); (Liddicoat, 2006); Nejabat,
(2016); Sercu (2006). For example, the study of Bennett’s (2010) Developmental Model of
Intercultural Sensitivity (DMIS) suggests that learners develop their intercultural competence on
the continuum from ethnocentric stages to ethno relative stages. The findings of the present study
support Bennett’s model in that the Vietnamese EFL learners developed their intercultural
competence in a linear way across different topics. However, the results did not show linear
development across time. Shaules (2007) argues that learners can be found in mixed states of
resistance, acceptance, and adaptation at the same time. The positive effect of the intercultural
intervention indicated that there were almost no ethnocentric attitudes evident in the IC class.
This suggests that a focus on developing learners ‘intercultural awareness and knowledge at the
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beginning of language learning is essential as it can largely help them minimize ethnocentric
attitudes and develop ethno relative awareness and attitudes towards other cultures.
Although in some studies, there are some differences in some aspects of the study. For instance
in Atai, Babaii and

Taghipour Bazargani, (2017) research, students didn’t have so much

tendency to get familiar with the cultural factors but in this study, EFL learners were eager to
learn about intercultural competence. Thus, it can be concluded that having eagerness to
intercultural competence depends on too many factors including individual factors and the needs
of learners.

Intercultural Attitude
The second research question dealt with the differences in intercultural attitude between Iranian
EFL and non-EFL learners. The results indicated that Iranian EFL significantly had a more
positive attitude of intercultural competence (with the mean of 37.3953), in comparison with the
Non-EFL learners (with the mean of 32.7072). Therefore, it can be declared that participating in
English classes of language institutions can enhance the positive attitudes towards intercultural
competence.
On the one hand, while the participants of EFL learners were answering the questionnaire, it
was sensible that they had a positive attitude towards intercultural competence because they
asked some questions for more information and examples. Even they complained about the
format of the school’s book in case of regarding the cultural factors of the target language and
lack of attention to the culture of the target language and some exaggerated censorship of the
materials are tedious.
In contrast on the other hand, in the non-EFL learners' group, the participants had so many
problems in perceiving the question and most of them were unfamiliar with the concept. Thus, in
the process of answering they had some difficulties which were acquired when the researcher
illustrated those questions. It was undeniable that they were alien to the culture of the target
language because the school classes didn’t so much focus on the culture of the language. In
addition, non-EFL learners were acquiescent and didn’t have eager to learn about the culture of
the target language. These findings are in line with the findings of some studies in which
significant differences were found in comparison the intercultural competence in EFL and NonEFL learners (such as Ashraf, Kafi, Motallebzadeh, (2013); Ghafori, Javadi, Mahboudi, (2009);
Klein (2004), Liddicoat, (2006);Schwarzenthal, Schachner, Juang& van de Vijver, (2020).
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The study of Bennett‘s (1993) Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS)
suggests that learners develop their intercultural competence on the continuum from ethnocentric
stages to ethno relative stages. The findings of the present study support Bennett‘s model in that
the Vietnamese EFL learners developed their intercultural competence in a linear way across
different topics.
Although in some studies, there are some differences in some aspects of the study for instance
in Ahmadi Safa, Moradi, and Hamzavi, (2015), research students didn’t have so much tendency
to get familiar with the cultural factors but in this study, EFL learners were eager to learn about
intercultural competence. Thus, it can be concluded that having an eagerness to intercultural
competence depends on too many factors including individual factors and the needs of learners.
In addition, another study (Yu, & Chang, (2009) studied Chinese students who were living in
French for a 2 weeks’ workshop, they have too much tendency to learn about the culture
of language because of their needs to interact appropriately in the workshop context.
In the second research question, it was claimed that the result of most studies in line with the
present research in which the importance of focusing on cultural factors enhance the intercultural
competence in terms of intercultural attitudes.
Moreover, Kafi, Ashraf, and Motallebzadeh, (2013) reported that the learners who had higher
English proficiency levels were more affected than those who had lower proficiency levels in
their attitude towards the intercultural competence; in other words, the learners who enjoyed
higher proficiency levels in English and hence were able to move beyond the linguistic elements
of a foreign language towards the cultural domains underwent more changes in their attitudes.

Intercultural Skill
The next research question investigated the differences in intercultural skill between Iranian EFL
and Non-EFL learners. The results indicated that Iranian EFL significantly had more skill of
intercultural competence (with the mean of 27.33), in comparison with the Non-EFL learners
(with the mean of 24.52). Therefore, it can be declared that participating in English classes of
language institutions can enhance the skill of intercultural competence.
While the participants of EFL learners were answering the questionnaire, it was obvious that
they had more skill of intercultural competence because not only they answered the questions
easily but also they expressed some examples of their experience in their English classes in the
language institutions. For instance, they explained that they got familiar with some strategies to
interact appropriately in a different situation. Even they claimed that the format of language
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institutions books is very different from school’s book in case of regarding the cultural factors of
the target language and lack of attention to culture of the target language and some exaggerated
censorship of the materials are tedious and is not useful in terms of interaction strategies.
In contrast on the other hand, in the Non-EFL learners group, the participants had so many
problems in perceiving the question and most of them were unfamiliar with the concept. So, in
the process of answering they had some difficulties which were acquired when the researcher
illustrated those questions. It was undeniable that they were alienated from the culture of the
target language because the school classes didn’t so much focus on the culture of the language. In
addition, Non-EFL learners were acquiescent and didn’t have eager to learn about intercultural
strategies in the target language.
These findings are in line with the findings of some studies in which significant differences
were found in comparison with the intercultural competence in EFL and Non-EFL learners (such
as Dziedziewicz., Gajda, & Karwowski, 2014; Liddicoat, 2009; Risager ‘s ,2006; Sercu ‘s ,2002;
Yu, & Chang, 2009). For example, (Byram, 1997), it is also noteworthy to point out another area
of weakness, i.e. Learners’ under-developed consciousness in applying various sources to
understand different relationships and analyses differing socio-cultural interpretations. IEC
learners’ comments about their opinions on the issue tended to be simple and direct, and few of
them mentioned how they selected relevant information so as to comprehensively understand the
socio-cultural meanings. This shortcoming suggests that the teacher should try to develop existing
teaching strategies through the inclusion of more after-class assignments in future programs.
Although in some studies, there are some differences in some aspects of the study for instance
in Ahmadi Safa, Moradi, and Hamza, (2015) research, students didn’t have so much a tendency to
get familiar with the cultural factors but in this study EFL learners were eager to learn about
intercultural competence. So It can be concluded that having eager to learn intercultural skill
depends on too many factors including individual factors and the needs of learners.
To sum up, the third research question, it was claimed that the result of most studies in line
with the present research in which the importance of the focusing on cultural factors enhance the
intercultural competence in terms of intercultural skill.

Intercultural Awareness
The last research question dealt with the differences in intercultural awareness between Iranian
EFL and Non-EFL learners. The results indicated that Iranian EFL significantly had a more
positive attitude of intercultural competence (with the mean of 48.7907), in comparison with the
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non-EFL learners (with the mean of 43.1081). Therefore, it can be declared that participating in
English classes of language institutions can enhance a more degree of intercultural awareness.
These findings are in line with the findings of some studies in which significant differences
were found in comparison with the intercultural competence in EFL and Non-EFL learners (such
as Klein ‘s ,2004; Liddicoat, 2006;Poker, van de Vijver, Moeller, & Okimoto, 2020; Risager ‘s
1999; Sercu ‘s 2001; Tu, Zhang & Chiu, 2020; Yanjun Nehez, & Blossing, 2020). For example,
Shaules (2007) argues that learners can be found in mixed states of resistance, acceptance, and
adaptation at the same time. The positive effect of the intercultural intervention indicated that
there were almost no ethnocentric attitudes evident in the IC class. This suggests that a focus on
developing learners ‘intercultural awareness and attitudes at the beginning of language learning is
essential as it can largely help them minimize ethnocentric attitudes and develop ethno relative
awareness and attitudes towards other cultures.
In addition to what was concluded from the whole study, going through questions in
questionnaire in detail, leaves some logical results. As stated in literature, culture teaching is
easier than language teaching. The result in Iran seems different compared with what had been
concluded in research by Caroline Mohoney (2008) in Japan. Caroline Mohoney, after
interviewing and observing the classes of two non-native speaking teachers, had concluded that
teachers view culture teaching easier than language teaching. However, in this study, it is
observed that majority believes that culture teaching is not easier than language teaching in Iran.
It is clearly coming back to their difficulties in incorporating culture in their classrooms, the top
three difficulties, poor knowledge of foreign culture, shortage of suitable recourses and lack of
time.
To sum up, the last research question, it was claimed that the result of most studies in in line
with the present research in which the importance of the focusing on cultural factors enhance the
intercultural competence in terms of intercultural attitudes.

Conclusion
The study showed that the knowledge, skill, awareness, and attitude were seen as an effective
form of intercultural language education to facilitate the achievement of learning.
One of the conclusions drawn from the findings of the study is that majority of the ELT
learners displayed positive attitudes towards the incorporation of culture into the language
learning process in terms of their reactions to the cultural knowledge they are introduced through
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teachers, materials, and course books, and their perceptions on the assessment of culture in
language classes.
Another conclusion that was reached based on the responses of learners is that cultural
awareness has an essential importance in developing positive attitudes towards other people with
different cultural values, beliefs, and behaviors. Most of the EFL learners favored learning the
target culture to have an awareness of and to communicate with people from other cultures and to
have better control of the target language. In addition, the majority of learners agreed with the
idea that the main aim in presenting cultural elements during the language learning process
should be to develop cultural awareness towards other cultures and different groups of people. It
is important to have the cultural awareness to welcome other cultures that might be unfamiliar to
us and to respect and develop sympathy towards the existence of these cultures. Awareness is
where intercultural communication starts. When we interact with other cultures in different
environments, we begin to recognize our own culture, cultural identity as well as the target
culture via the differences and similarities we observe. Sometimes we feel that we do not share
their beliefs or values and have an understanding of the values that differ from our own culture.
We learn to respect those differences and try to experience the new environment. In this sense,
having the awareness of different cultural and societal values both enables us to conform to or
sympathize with these values and provides an understanding of the language patterns as well as
form and style of their languages in which the culture is highly reflected.
Limitations
Some limitations in this study threated the generalizability of the results. They are enumerated as
follows:
1. The adoption of all the participants from two high school can threaten the generalizability of the study.
2. Investigating the degree of factors like skill, knowledge, attitude and awareness through just one
questionnaire can also affect the generalizability of the results. Therefore, it may be more helpful
if more types of task and questionnaire and greater number of tasks accomplished by greater
number of learners from different high schools were selected and investigated.
Ethical principles: Prior to sampling, informed consent was obtained from all participants.
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ABSTRACT
Reading is one of the language skills, which is imperative in English learning and the
requirement for exploring the effect of instructional strategies on instructing reading to the
students have elevated in recent years. The purpose of this study was to determine what
knowledgable and expert teachers of ELLs in the junior high schools make out as the barriers
to the reading accomplishment of English students and what are the methods for conquering
those barriers. The information were gathered from 60 successful teachers who taught in
junior high schools of Zanjan, Iran. The successful educators were identified based on student
accomplishment using purposive sampling. A Likert scale was utilized for the questionnaire.
The successful teachers sort effective instructional tactics in the five constituent of reading
and had the capacity to set up supplementary instructional tactics, barriers, and ways they
overwhelmed barriers in an open-ended question on the questionnaire. The study was mixedmethod research, which, as stated by Isaac and Michael (1995), is utilized " to explain
systematically the realities and the features of a given population or domain of interest,
factually and precisely ". The open-ended questions of questionnaire were intended to gather
data in regards to barriers and methods for overcoming barriers for instructing reading to
English students The findings uncovered that the participants’ thoughts regarding barriers and
ways of overcoming those barriers in instructing reading to English students.
Key words: reading, reading tactics, reading comprehension

INTRODUCTION.I
Recent developments in the field of teaching English have heightened the requirement for
investigating the impact of effective instructional tactics on instructing reading to the
students. Reading, as one of the four basic skills in language learning and teaching, is
extremely significant as a language skill, as well as language input for other abilities to
develop. In reality, many students feel that they can't productively and efficiently comprehend
what they read. One principle reason representing this reality is that students have not gotten a
handle on effective reading tactics .
Reading tactics or strategies mean "the intellectual procedures entangled when readers
intentionally approach a content and make meaning of what they read " (Barnett, 1988, p.66).
Specifically, reading tactics utilized by readers, their metacognitive awareness, and reading
proficiency are firmly related. Basically, effective readers use more tactics in contrasted with
less successful students and utilize them more frequently (Temur, T. U. R. A. N., & Bahar, O.
Z. G. E. ,2011). As well, better readers have higher metacognitive consciousness of their own
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strategy use, that cause associate increased reading skill (Baker & Brown, 1984; Garner,
1987; Afflerbach, 2002 as cited in Hamdan et al., 2010, p.135) .
Reading tactics are an imperative piece of a talented reader’s occupation with content and
his or her following accomplishment with that text. In favour of proficient reader, strategic
reading is an mechanized process before, throughout and after reading (Brushaber, 2003, p.3).
Reading strategies need to do with perceiving the object of reading, activating the
interconnected background knowledge one has, focusing on key ideas, keep an eye on
comprehension, and consequencing (Brown, Palincar, Armbruster, 1984; cited in Magno,
2008). They furthermore screen when they are having issues while reading. Because of the
awareness of the complications they experience, they can modify their reading, for example,
speeding up, slowing down, or stopping to read another text to get some background
information about the current content (Pressley & Gaskins, 2006, p.101). In any case, as poor
readers don't have these basic reading procedures, they put strenuous effort into the substance
to have the capacity to understand it. If taught a way to utilize and apply the reading ways,
poor readers, as well, will finally end up plainly very important readers.
The present study endeavors to study the existing situation of using reading tactics among
English teachers and learners of Zanjan middle schools. To be more exact, this study intends
to examine the frequency of various sorts of reading tactics implemented by English teachers
to instruct, and EFL students to get the hang of reading skill and comprehend the content and
furthermore to identify the barriers in teaching those tactics and the ways the instructors use
to overcome them .
The purpose of this study is to determine what instructional tactics master educators of
English language students (ELLs) in the junior high schools observe as most proficient for
instructing reading to ELLs. For normal content teachers without a background in English as
a second language, defining relevant teaching [tactics] for [English learners] pretends a
significant and incomparable challenge. The results of the present examination can be
similarly theoretically and practically significant in that the teachers ought to know about the
best instructional tactics and apply them in their reading comprehension classes. At the best,
they can increase their students' consciousness about the effective instructional tactics and
persuade them to use in their practices of reading comprehension. The findings even can be
significant for the understudies in that they can conquer the best instructional tactics so as to
comprehend the readings proficiently .
Many researchers believe that the topic of effective instructional tactics have not been
adequately investigated or that they have not conclusive findings or replies on the topic.
Especially, they lack information concerning what expert teachers of ELLs in the junior high
school identify as the obstacles to the reading accomplishment of English students and
considerably further to date not any tactics suggested by the expert teachers that would be
useful or considered barriers. In the researcher's opinion, the studies that have explored the
barriers in teaching reading are not very many. Given the absence of research in this line there
is plainly needed for studies that consolidate the barriers and methods for overcoming them in
teaching reading. The purpose of the current study; consequently is to identify the barriers in
teaching reading and methods for overcoming those obstacles from the expert teacher's
perspective.
LITERATURE REVIEW.II
2-1Definition of Reading Comprehension Tactics
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Since late years, more consideration has been put on comprehension tactics and henceforth, a
wide range of definitions were proposed to identify these strategies (Afflerbach & Pressley,
1995; Barnett, 1988; Billman, Duke, Pearson, & Strachan, 2011; Dehjalali, & Izadpanah,
2017; Goudvis & Harvey, 2007; Keene & Zimmerman, 1997; Lienemann & Reid, 2006;
Oxford, 1990). In order to accurately identify reading comprehension tactics and determine
strategic from nonstrategic readers, it wound up plainly fundamental to describe what is
implied by the term " comprehension tactics " (Folman & Sarig, 1990) .
Along these lines, Garner (1987) characterized understanding strategies as "generally
deliberate, planful exercises go up against by dynamic students, ordinarily to resolve
perceived subjective disappointment" (p. 50). As indicated by The National Reading Panel
report (2000), understanding strategies were seen as "specific methodology that guide
understudies to end up plainly mindful of how well they are fathoming as they attempt to
read" (NRP, 2000, p. 40). Brantmeier (2002) depicted comprehension strategies as "the
understanding procedures that readers use keeping in mind the end goal to comprehend what
they read " (p. 1). The expressions " activities," " procedures," and " processes " were utilized
diversely to denote similar implications and were all performed by readers. Moreover, the
results of these recommendations were contrastingly named however may allude to a similar
expansive idea of comprehension: "cure perceived subjective disappointment" (p. 50), "well
fathoming while at the same time reading" (p. 40), or "understand reading" (p. 1)
.2-2Understanding What Strategic Readers Do
Understanding what good readers do before, during, and after they read has turned into a
basic essential to build up tactics for poor and non-skilled readers (Duke, 2001; Gallagher &
Pearson, 1983). To make sense of what nice and strategic readers do, Dole, Duffy, Pearson,
and Roehler (1992) indicated that strategic readers associate what they apprehend to the new
data that they need to find out, raise questions on what they scan and discriminate vital from
lower ideas. Moreover, strategic readers are apt in coordinating information and observing
their understanding. As acknowledged by Vacca (2002), strategic readers will use their
previous learning before, during, and once they scan. whereas they're utilizing their previous
data, they will confirm what's vital within the content, orchestrate, construe, raise queries,
monitor understanding, and fix any faulty understanding. Correspondingly, Flood, Jensen,
Lapp, and Squire (2003) recorded the accompanying highlights to recognize strategic readers
from less or non-strategic readers: extricating meaning from the content, observing
comprehension, addressing, reviewing, rereading, summarizing, evaluating, anticipating, and
inferring. Moreover, Boardman, Klingner, and Vaughn (2007) used comparative methods and
side " visualisation " to the list. additionally, Dole, Duffy, Pearson and Roehler (1991) found
that strategic readers are often able to comprehend the reading piece virtually, inferentially, or
in some contexts evaluatively. In different words, strategic readers will opt for what, when,
and the way to utilize ways whereas reading.
2-3recent studies
In a very recent study, Hayati and Jalilifar (2010) completed a test to explore the effect of
reading abilities instruction passing on through TBLT on English reading perception of
understudies. Forty-two understudies majoring in MBA were picked and randomly allocated
to two groups as participants. The experimental group was taught four reading skills namely,
scanning, skimming, l contextual clues, and critical reading through task-based language
teaching, while the control group got the common translation instruction. Having taken a last
examination, the members reading micro-skills were checked. Independent samples t-test was
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utilized to find possible differentiations between the two groups. The results uncovered that
understudies in the experimental group having been instructed on reading abilities by means
of TBLT outflanked their counterparts in the control group demonstrating a better academic
performance and effective reading comprehension.
Khosravi (2000) attempted to look into the impact of scanning and skimming, as two
reading tactics, on Iranian EFL understudies' reading rate and reading comprehension. The
examination of the data demonstrated that scanning could fundamentally upgrade the
understudies' both reading rate and reading perception, while in the meantime skimming
represented huge change of the reading comprehension of the subjects. Shokrpour and
Fotovatian (2009) conducted an experimental study to uncover the impacts of consciousnessraising of metacognitive tactics on a group of Iranian EFL understudies' reading
comprehension. The results of this examination showed that contrasted with the control
group, the experimental group showed a significant change in reading comprehension at the
end of the treatment period.
McKeown, Beck, and Blake (2009) worked a two-year study in which institutionalized
comprehension guideline for portrayals of two noteworthy strategies was composed and
executed. The adequacy of the two experimental comprehension instructional conditions
(Content and Strategies) and a control condition were taken a looked at. Content instruction
focused understudies' thought on the substance of the content through open, meaning-based
queries in connection with the content. In strategies instruction, understudies were
demonstrated particular strategies to subsume their entrance to amid reading of the substance.
The consequences of the investigation uncovered that there was no refinement between the
presentations of the two experimental groups for some aspects of comprehension. However,
for narrative recall and expository learning tests, the students following content instruction
beated those following tactic instruction. In still another examination, Shang (2010)
investigated a group of Taiwanese EFL students' utilization of three reading strategies
(cognitive, metacognitive, compensation strategies), their perceived impact on the students'
self-adequacy, and the connection between reading tactic use and perceived self-efficacy on
their English reading comprehension. The results of this study demonstrated that
metacognitive strategy was utilized most as often as possible, followed by compensation
strategy, and afterward cognitive strategy. In addition, a noteworthy positive relationship was
found between the usage of reading strategies and impression of self-viability. Regardless,
reading techniques were disconnected to reading achievement. Taking a look at studies
reported above, one can reach the conclusion that the region of reading comprehension tactic
instruction still requires additionally research about, particularly in an EFL context such as
Iran and the present paper intends to explore the barriers in teaching reading tactics all the
more profoundly by addressing a number of variables such as students' consciousness of
reading tactics, the expansion of the scope of strategies utilized by students, and the
effectiveness of reading comprehension strategy instruction, barriers and methods for
conquering those obstacles from the instructors perspective.
METHODOLOGY.III
3-1Research Design
The study was qualitative research, which is utilized to portray efficiently the certainties and
the qualities of a given population or territory of interest, authentically and precisely. As this
study inspected instructional strategies used by master educators and their view of organizing
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strategies, a qualitative study was the best way to deal with recognize the strategies
supporting the instructors' endeavors in the classroom.
The quantitative part of the study enabled the researcher to gather data to distinguish
barriers and recognize strategies to conquer recognized obstructions. The quantitative
questions of the questionnaire were intended to gather data in regards to effective
instructional strategies, perceived priority skills and utilization of strategies, barriers, and
techniques for conquering boundaries for instructing reading to English students in the
intermediate grades in junior high schools.
3-2Participants
The population for this study was English instructors of junior high schools in Zanjan
province. Members were picked in light of work at schools by the utilization of assessment of
the five components of reading, and the suggestion of school principals who recognized the
instructors as master junior high school teachers of English students in view of understudy
accomplishment and reading levels. Purposive sampling was utilized to choose the members
of the study. Extreme case sampling was the kind of purposive examining used to study the
instructors whose understudies worked abnormally well (Isaac and Michael, 1995). There
were a total of 69 junior high schools in Zanjan that met the criteria. The participants were
teachers in junior high schools who were identified as experts in teaching reading to English
learners.

3-3Materials
3-3-1 questionnaire
The questionnaire queries were originated by the researcher based on the National Reading
Panel’s (NRP’s) recommendation of the five elements of reading and therefore the literature
review on English learners (see Appendix A). The questionnaire questions focused on
instructional tactics for teaching reading to English learners in the junior high schools,
intermediate skills, and methods to overcome barriers. The researcher created a Likert-scale
questionnaire, which was distributed among participants to gather data. The questionnaire
instrument contained questions about participants’ perceptions considering instructional
tactics, use, barriers, and strategies to beat declared barriers. Implementation of instructional
tactics, time spent on instruction, and barriers were as well noted supported questionnaire
results.
3-3-2Field Test
With a specific end goal to guarantee the instrument was dependable, field tests were directed
for the questionnaire. Two instructors who met the criteria as master educators took the
questionnaire. Once the specialist dissected the information, he imparted the outcomes to the
two educators who were a piece of the field test. After discussing the Likert-scale
questionnaire, the questionnaire questions were reexamined and refreshed in view of the
members' suggestions and results of questionnaire comes about. (Content validity ratio (CVR)
and content validity index (CVI)).
3-4Procedure
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At the start of the study, the researcher sent the teachers a ranking-scale questionnaire. The
questionnaire questions addressed the five elements of reading and were supported the
literature review. When the questionnaires were completed, all data were analyzed. Teachers
were asked to finish one questionnaire with both quantitative and qualitative data
consequences about effective instructional tactics, the main target or priority of their
instructional day, and overcoming barriers. After the data assortment, the researcher analyzed
the responses to spot the instructional tactics and activities perceived as more vital to the
teachers.

RESULTS.IV
This study was designed to identify the barriers in teaching reading to ELLs and ways of
overcoming those obstacles. To this end, the open-ended questions were developed to identify
barriers and tactics to overcome those barriers (See Appendix A). The data from the openended questions were checked again, coded, and categorized based on participants' responses.
Every respondent’s write-in responses were scan and color-coded based on identified barriers,
and methods to overwhelm barriers. Once all questionnaire were analyzed, patterns and
themes associated with these areas were discovered and documented.

Table 4.1 themes, categories and codes that teachers perceived as barriers
Codes
Limited time to teach all five
components
Limited time to evaluate all students
Lack of time to teach other skills
Students fear of punishment by the
teacher
Disproportion of texts with students'
knowledge level
Lack of knowledge about teaching
different tactics

Categories

Themes

Limited time

Time

Concerns about lack of success in
teaching
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Not preparing students to enter in
teaching reading section
Lack of willingness in students to
learn
Inaccuracies of students to what
have been taught
Frequent absence of students
Lack of positive feedback to teachers
and students’ success

Lack of knowledge
Anxiety

Lack of motivation

Lack of positive feedback
Motivation

Based on themes, categories and codes which were shown in the table above (Table 4.1), the
teachers perceived the limited time of the classes as one of the barriers. Limited time of the
classes made difficulties for teachers to teach all five components of the reading deeply. Also,
lack of sufficient time made difficulties for teachers to evaluate the largest number of
students of classes in proper times. Furthermore, the teachers had to teach other skills either,
and limitation of time made difficulties for teachers.
Another barrier which teachers were faced was anxiety. Students' fear of punishment by
the teachers, if they can't answer to the teachers' questions, made them anxious and they can't
focus on what teacher taught. Also, sometimes the texts of books are not proportional with
students' knowledge level. In addition, sometimes the teachers had not enough knowledge
about all five components of reading and different tactics of teaching those components and
this made anxiety which perceived as a barrier in teaching.
The next barrier in teaching of reading was lack of motivation in some students. They don't
paid attention to what teacher taught, and consequently, they don't learn the components of
reading. Also, frequent absence of students in classes made difficulties for teachers to teach
appropriately. Finally, lack of positive feedback to those students who pay attention and learn
what teacher taught, also lack of positive feedback to those teachers who had achievement in
teaching components of reading, destroys their motivation and this perceived as another
barrier to teach the reading components.
Holding remedial classes out of school time, were recommended by teachers to overcome
the time limitation. Also, they recommended to divide the classes bya large number of
students into two classes if possible in order to have enough time to teach all five components
of reading and evaluate the students in each step.
Also, teachers recommended that, if the texts are not proportional with students' level of
knowledge, they can want them to work on similar texts at home when they have more free
time. In addition, giving positive feedback to students frequently and after every success and
achievement, made them more motivated. Furthermore, giving positive feedback to teachers
by the school headmasters, when the teachers have impressive achievement in teaching
reading to students, made the teachers more motivated to put more energy in their classes.
DISCUSSION.V
Based on themes, categories and codes which were shown in the table (Table 4.1), the
teachers perceived the limited time of the classes as one of the barriers. Limited time of the
classes made difficulties for teachers to teach all five components of the reading deeply. Also,
lack of sufficient time made difficulties for teachers to evaluate the largest number of students

Page 291

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

of classes in proper times. Furthermore, the teachers had to teach other skills either, and
limitation of time made difficulties for teachers. Another barrier which teachers were faced
was anxiety. Students' fear of punishment by the teachers, if they can't answer to the teachers'
questions, made them anxious and they can't focus on what teacher taught. Also, sometimes
the texts of books are not proportional with students' knowledge level. In addition, sometimes
the teachers had not enough knowledge about all five components of reading and different
tactics of teaching those components and this made anxiety which perceived as a barrier in
teaching.
The next barrier in teaching of reading was lack of motivation in some students. They don't
pay attention to what teacher taught, and consequently, they don't learn the components of
reading. Also, frequent absence of students in classes made difficulties for teachers to teach
appropriately. Finally, lack of positive feedback to those students who pay attention and learn
what teacher taught, also lack of positive feedback to those teachers who had achievement in
teaching components of reading, destroys their motivation and this perceived as another
barrier to teach the reading components.
Other scholars expressed that, in the area of phonemic awareness and phonics, many
students stir up letter shapes and sounds. The other researchers, Durgunoglu, Nagy and
Hancin-Bhatt (1993); Izadpanah, Hatemi, & Asadi (2016) clarified that, in addition to
predicting second language phonological awareness, the phonological capacities that kids
acquire in their native language interference in their ability to perceive words in English.
Also, phonological awareness is commonly observed to be a critical component of literacy
improvement (Catts, Hogan & Little, 2005; Gholami, Alavinia, & Izadpanah, 2015; Jorm,
McClean & Share, as cited in Ehri, 2001; Murray & Stahl 1994).
In the area of phonic, one primary contention from educators was that reading is a way to
assist find what is critical to the person in a youthful child. An instructor trusted that orderly
instruction is inconvenient and that teaching reading is spontaneous. Another educator had
similar perspectives of how teaching reading isn't an arranged action, yet rather can be
instructed in minutes. Besides, young children are not prepared to learn letters and sounds but
rather to ask learning the sounds by listening to others speak.
CONCLUSION.VI
This study explored the barriers in teaching reading to ELLs as perceived by successful junior
high schools' educators and methods for overcoming those obstacles. Staff improvement for
innovative and existing teachers ought to be directed to guarantee they possess the skills
obligatory to teach all students to read. The preparation must review the meaning of phonemic
awareness, as this is frequently confused for phonics. Giving the definition and examples of
phonemic awareness instructional strategies, lessons, and exercises should to be a part of the
preparation. It would be advantageous for teachers to generate one lesson on each of the
following: segmenting and blending sounds, identifying the quantity of sounds in words,
recognizing rhyming words, making rhyming words, and syllabication .
It is critical to begin students in phonics instructing in elementary school since
understudies who have phonics teaching early have a propelled reading ability than those
understudies who don't have a strong basis in their initial education as it is expressed in Ehri,
Nunes, Stahl & Willows' investigation (2001).
Letter reversals (when students misperceive the shape or sound of one letter for another
letter, for example, mistaking d for b) are frequent among children in the early grades.
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Concentrate on one letter at a time, teaching the first letter shape (e.g., b) in a variety of ways
until the point when the student can recognize it promptly. At that point, instruct the student
another letter or two, reviewing and reinforcing the first letter somewhat more. Finally, focus
on the other letter (e.g. d) completely.
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KUR’ÂN-TEVRÂT BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERĠN MASUMĠYETĠ
THE INNOCENCE OF THE PROPHETS IN THE CONTEXT OF THE QUR‟ÂN AND
THE TORAH
Doç. Dr. Mehmet ALTUNTAġ
Yozgat Bozok Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı
ORCİD NO: 0000-0003-3702-2126
ÖZET
Peygamberlerin mâsumiyeti bağlamında “ismet” ve “ismetü‟l-enbiyâ” tabirleri aynı manada
kullanılmaktadır. Bazı mezhep müntesipleri ismetü‟l-enbiyâ ile alakalı metinleri değişik
şekillerde yorumlayarak peygamberlerin mâsumiyeti konusunun müstakil bir alan olarak
meydana gelmesine zemin hazırladılar. Bunun akabinde âlimler, ismetü‟l-enbiyâ konusunda
Tenzîhü’l-enbiyâ ve İsmetü’l-enbiyâ gibi müstakil eserler kaleme almışlardır. Şiî âlimler de
imamların mâsumiyetine dair görüşlerini kanıtlamak için peygamberlerin mâsumiyetini öne
çıkararak bu meselenin gündemde kalmasına öncülük etmişlerdir.
Müfessirler, “ismetü‟l-enbiyâ” konusunu Hz. Âdem‟in Yüce Allah‟ın emrine uymayıp yasak
ağaçtan yemesi; Hz. Nûh‟un inanmayan oğlunun bağışlanmasını Yüce Allah‟tan talep etmesi;
Hz. İbrâhîm‟in peygamberliğinden önce bazı nesnelere ilâhlık isnat etmesi, Allah‟tan ölüleri
nasıl dirilttiğini kendisine göstermesini istemesi, hasta olmamasına rağmen putperestlere
“hastayım” demesi, putları kırdığı halde bu işi büyük putun yaptığını söylemesi; Hz.
Mûsâ‟nın istemeden Mısırlı bir kıptîyi öldürmesi; Hz. Yûnus‟un kavmine öfkelendiği için
risâlet görevini belli bir süre terk etmesi; Hz. Zekeriyyâ‟nın Allâh‟ın kudretinden şüphe
etmesi; Hz. Muhammed‟in bazı helal yiyecekleri kendisine haram kılması, Tebük seferinden
geri kalmak isteyenlere izin vermesi, Abdullâh b. Ümmü Mektûm‟a sırtını dönmesi gibi
hususlar bağlamında ele almışlardır.
Tevrât‟ta da bu konu Hz. Hârûn‟un İsrâiloğulları için buzağı heykeli yapması; Hz. Dâvûd‟un
Bat-Şeva ile evlenmek için kocası Uriya‟yı öldürtmesi; Hz. Süleymân‟ın hanımlarına uyup
başka ilâhların ardından gitmesi; Hz. Lût‟un kızları tarafından sarhoş edilip onlarla ilişkiye
girmesi gibi konular bağlamında geçmektedir. Hıristiyanlıkta ise bu konu Hz. Âdem‟in
işlediği aslî günah çerçevesinde ele alınmaktadır. Buna göre “aslî günah” nesiller boyu devam
etmiş ve nihayetinde bu günah, Hz. Îsâ‟nın çarmıha gerilmesiyle son bulmuştur. Bu hususlar
çerçevesinde tebliğimizde peygamberlerin mâsumiyeti konusu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur‟ân, Tevrât, Peygamber, Mâsumiyet, Âyet.
ABSTRACT
The terms “ismet and “ismetü‟l-enbiya” are used in the same sense. Some sects have
interpreted the texts related to ismetü‟l-enbiya in different ways, laying the groundwork for
the issue of the innocence of the prophets to occur as a separate area. After that, scholars have
written separate works on ismetü‟l-enbiya, such as Tenzihü’l-enbiya and Ismetü’l-enbiya. Shia
scholars have led the issue to remain on the agenda, citing the innocence of the prophets in
order to prove their views on the innocence of imams.
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Commentators say that Adam did not follow the command of Allah and ate from the
forbidden tree; Noah asked Allah to forgive his disbelieving son; before Abraham‟s prophecy
attributed divinity to some objects, asked Allah to show him how he raised the dead, said to
the pagans “I am sick”, even though he was not sick, said that the great idol did this job, even
though he broke idols; Moses unintentionally killed an Egyptian; Jonah left his prophetic duty
for a certain period of time because he was angry with his people; Zachariah doubted the
power of Allah; Muhammad forbade himself some halal food, to allow those who want to stay
behind Tebük expedition,, and turned on his back to Abdullâh b. Ümmü Mektûm.
In the Torah, this issue is Harun‟s making a calf sculpture for the Children of Israel; Davud
has commander Uriya killed in order to marry Bat-Seva; Solomon‟s obedience to his wives
and following other deities; it is mentioned in the context of issues such as Lot‟s getting drunk
by his daughters and having intercourse with them. In Christianity, this issue is generally
handled within the framework of the “original sin” committed by Adam. According to this,
the “original sin” continued for generations and eventually this sin ended with the crucifixion
of Jesus. Within the framework of these issues, the issue of the innocence of the prophets will
be discussed in our paper.
Keywords: Qur‟ân, Torah, Prophet, Innocence, Verse.
GĠRĠġ
“„Asm” kökünden türeyen “ismet” kelimesi, sözlükte “engel olmak, zararları bertaraf etmek,
korumak” gibi anlamlara gelmektedir. Bu kökten türeyen “el-„asm” bir nesneyi yakalamak,
alıkoymak, korumak, yapışmak (imsâk); “el-„itisâm” ise bir nesneyi bırakmamak üzere
tutmayı, alıkoymayı, korumayı ve ona yapışmayı istemek ve buna yönelmek (istimsâk)
manasına gelmektedir (Râgıb, 2006, 354). İsfehânî‟ye göre (ö. V./XI. yüzyılın ilk çeyreği)
“ismetü‟l-enbiyâ” tabiri Yüce Allah‟ın peygamberleri koruması anlamına gelmektedir. Hz.
Allah‟ın peygamberlerini koruması ise onlara has kıldığı cevherdeki/özdeki arılıkla; bahşettiği
bedensel ve ruhsal faziletlerle; düşmanları karşısında onlara yardım edip ayaklarını sâbit
kılarak; üzerlerine sekînet indirerek, kalplerini koruyarak ve işlerini tevfîk/rast getirmek
sûretiyle olur (Râgıb, 2006, 354). Es-Seminu‟l-Halabî buna “şakk-ı sadr” olayına atıf yaparak
peygamberlerin büyük, küçük, rezil/çirkin fiillerden/günahlardan korunmalarını da
eklemektedir (Buhârî, 1992, “Bedu‟l-Halk”, 6; Müslim, 1992, “Îmân”, 74). Ona göre
peygamber dışındaki insanlar bu tür bir korunmadan muaftırlar (es-Semînü‟l-Halebî, 1996,
3/85-86).
“Sana (Kur‟ân‟ı) okutacağız, sen de unutmayacaksın” (el-„Alâ 87/6) âyeti, hem vahyin hem
de vahyi teblîğ etme bağlamında peygamberlerin mutlak manada bir mâsumiyete sahip
olduklarını ortaya koymaktadır. (Mukâtil b. Süleymân, 2003, 3/476; Kuşeyrî, ts., 3/718;
Nesefî, 1998, 3/631; İbn „Atiyye, 1422, 5/469; Beyzâvî, 1418, 5/305; İbn Kesîr, 1999, 8/379;
Şevkânî, 1414, 5/515; Âlûsî, 1415, 15/317; Derveze, 1383, 1/516). Buna karşın bazı karar ve
uygulamalarından dolayı Hz. Âdem, Hz. Nûh, Hz. Mûsâ, Hz. Yûnus, Hz. Muhammed gibi
peygamberlerin Yüce Allah tarafından uyarıldıklarına dair âyetler de bulunmaktadır.1 Bu gibi
1

İlgili âyetler için bk. el-Bakara 2/35-37; Hûd 11/45-47; Yûsuf 12/23-24; el-Kasas 28/15.
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örnekler peygamberlerin bazı fiillerinde ve kararlarında vahyin teblîğinde olduğu gibi mutlak
manada bir mâsumiyete sahip olmadıklarını göstermektedir. Ancak burada şunu ifade etmek
gerekir ki peygamberler “zelle” olarak da isimlendirilen hatalarının ardından Yüce Allah
tarafından ikaz edilince hemen tövbe edip yanlışlarını düzeltmişler ve bir daha aynı hatayı
işlememişlerdir.
1. KUR’ÂN’DA PEYGAMBERLERĠN MÂSUMĠYETĠ
Kur‟ân‟da “„asm” kökünden türeyen kelimeler korumak, kurtarmak, koruyucu,
sarılmak/yapışmak, tutunmak, iffetli olmak, nikah bağını elinde bulundurmak2 anlamında on
üç âyette geçmektedir (Okuyan, 2015, 589). Peygamberlerin ismeti bağlamında özellikle “Ey
Peygamber! Rabbinden sana indirileni teblîğ et. Eğer bunu yapmazsan, O‟nun verdiği
peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz
Allah, kâfirler topluluğunu hidâyete erdirmeyecektir” (el-Mâide 5/67) âyeti önem arz
etmektedir. Medîne‟de nâzil olan bu âyet Ehl-i kitaptan bahseden bir bağlamda geçmektedir.
Bu âyeti bu bağlamda değerlendiren İbn „Âşûr (1879-1973), Elmalılı (ö. 1942) ve Süleyman
Ateş şöyle demektedir: İlâhî mesajı teblîğ ettiğinde Ehl-i kitaptan birçok olumsuz tepkiler
görecek olsan da bu konuda asla tereddüt gösterme. Onların hilelerine asla aldırış etme.
Çünkü Allah seni kötü insanlardan koruyacak ve inkâr edenleri hüsrana uğratacaktır (İbn
„Âşûr, ts., 6/256-257; Elmalılı, 2001, 3/311; Ateş, 1989, 3/30).
Müfessirlerin bu meyandaki açıklamaları Bakara 137‟de ifade edilen “O takdirde artık onlara
karşı Allah sana yeter” âyetiyle de teyit edilmektedir. Neticede Hz. Peygamber Mekke‟de
dedesi Abdülmuttalib, amcası Ebû Tâlib, Hz. Hamza, Hz. Ömer gibi kendisine iman eden
Müslümanlar; Medîne‟de de ensâr tarafından zâhiren korunmuş ve böylece teblîğ görevini
yerine getirmiştir (Ateş, 1989, 3/30). Bu husus bütün peygamberler için de bu şekilde
olmuştur (Zemahşerî, 1995, 1/646).
Müşriklerin Hz. Peygamber‟den Kur‟ân‟ı değiştirmesini veya onun dışında bir kitap
getirmesini dile getiren taleplerinin reddedilmesi,3 Yüce Allah‟la beraber resûllerine de itaatin
farz kılınması,4 Allah‟ın resûllerine eziyet edenlerin azaba mâruz kalacaklarının bildirilmesi5
gibi hususlar da peygamberlerin ismetini kanıtlamaktadır.6
Râzî (ö. 606/1210) ve Kurtubî (ö. 671/1273) bütün güzel/iyi niteliklere sahip oldukları için
“(Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrâhîm, İshâk ve Ya„kûb‟u da an. Biz onları
(âhiret) yurdu(nu) düşünen, tam olarak arınmış, ihlaslı kimseler kılmıştık. Şüphesiz onlar,
bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir” (Sâd 38/45-47) âyetinin peygamberlerin
ismetini vurguladığını söylemişlerdir (Râzî, 1420, 26/400; Kurtubî, 1995, 15/194-195).
İlgili âyetler için bk. Âl-i İmrân 3/101; en-Nisâ 4/146; el-Mâide 5/67; Yûnus 10/27; Hûd 11/43; Yûsuf
12/31; el-Ahzâb 33/17; Mü‟min 40/33; el-Mümtehine 60/10.
3
İlgili âyetler için bk. Yûnus 10/15; el-İsrâ 17/73-74.
4
İlgili âyetler için bk. Âl- İmrân 3/32, 50, 132; en-Nisâ 4/59, 64; el-Mâide 5/92; el-Enfâl 8/1, 20, 46;
Tâhâ 20/90; en-Nûr 24/54; eş-Şua„râ 26/108, 110, 126, 131, 144, 150, 163, 179; ez-Zuhruf 43/63; Muhammed
47/33; el-Mücâdele 58/13; et-Teğâbün 64/12, 16; Nûh 71/3.
5
İlgili âyetler için bk. et-Tevbe 9/61; el-Ahzâb 33/57-58.
6
İlgili âyetler için bk. el-„Arâf 7/6-7; İbrâhîm 14/11; el-Hicr 15/33; el-Kehf 17/110; el-İsrâ 17/93-95; elEnbiyâ 21/3, 8; el-Mü‟minûn 23/24, 33; eş-Şua„râ 26/154, 186; Yâsîn 36/15; Fussilet 41/6; eş-Şûrâ 42/51; etTeğâbun 64/6.
2
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Bununla beraber “Garânîḳ âyeti”7 olarak da bilinen “Senden önce hiçbir peygamber
göndermedik ki, bir şeyi arzuladığı zaman, şeytan onun arzusuna vesvese karıştırmış olmasın.
Ama Allah, şeytanın karıştırdığını giderir ve âyetlerini sağlamlaştırır. Allah bilendir,
hakîmdir” (el-Hac 22/52) âyetinin peygamberlerin kasten hata işlemekten korunduklarını
göstermektedir. Râzî, Hac 52 ve Necm 20-19. bağlamında zâhire göre hareket eden
müfessirlerin (el-müfessirûne‟z-zâhirûn) önce Hz. Peygamber‟in yanlışlıkla müşriklerin
putlarını övdüğü ve sonra da pişman olduğuna dair naklettikleri rivâyetlerin uydurma/bâtıl
olduğunu tahkîk ehlinin “Eğer (Muhammed) bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu
elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik” (el-Hâkka 69/44-46); “De ki: „O
(Kur‟ân)‟ı kendi arzuma göre değiştirmem mümkün değildir. Ben, sadece bana vahyedilene
uyarım‟” (Yûnus 10/15); “Muhammed arzusuna göre konuşmaz. O (Kur‟ân) ancak kendisine
vahyedilen bir vahiydir” (en-Necm 53/2-4); “Sana (Kur‟ân‟ı) okutacağız, sen de
unutmayacaksın” (el-„Alâ 87/6) âyetlerine atıf yaparak dile getirdiklerini belirtmiştir (er-Râzî,
1420, 23/237). Ayrıca Râzî, pek çok senetle rivâyet edilen “Hz. Peygamber Necm sûresi‟ni
okuduğunda secde etti ve onunla beraber orada bulunan Müslüman, müşrik, ins, cin her kim
varsa hepsi de secde etti” (Buhârî, “Tefsîr/Necm”, 53/4) hadisin metninde garânîkle ilgili bir
hususun olmadığını ifade etmiştir. Diğer taraftan en temel görevi putlara karşı koyma olan
Hz. Peygamber‟in putları övdüğünü söyleyenlerin küfre düştüğünü, “Allah seni insanlardan
korur” (el-Mâide 5/67) âyetince Hz. Peygamber‟in ilâhî koruma altında olduğunu ve vahiy
dışında bir şey söylemesinin mümkün olmadığını söylemiştir (Râzî, 1420, 23/237).
Enbiyâ 25. âyette “Senden önce gönderdiğimiz her elçiye: „Benden başka ilah yoktur, kulluğu
yalnızca bana yapın‟ diye vahyetmişizdir” denilmektedir. Bu ilâhî beyân gereği
peygamberlerin tevhîd‟in dışında insanlara bir şey söylemeleri ve bunun aksine bir davranış
içine girmeleri asla söz konusu değildir. Bununla beraber “Bir yalanı Allah‟a atfedenden veya
kendisine bir şey vahyedilmediği halde „Bana vahiy geldi‟ diyen yahut „Allah‟ın indirdiği
gibisini ben de indireceğim‟ sözünü söyleyen kişinin yaptığından daha büyük yanlışı kim
yapabilir?” (el-En„âm 6/93); “Yoksa „Onu uydurdu‟ mu diyorlar? Hayır, O, senden önce
kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu, belki doğru yola gelirler diye uyarman için
Rabbinden gelen gerçektir” (es-Secde 32/3) ve “Kur‟ân, uydurulabilecek bir söz değildir.
Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için
yol gösterici ve rahmettir” (Yûsuf 12/111) âyetlerinde de belirtildiği üzere peygamberlerin
Yüce Allah‟ın söylemediği bir hususu dile getirmeleri (iftira), vahye kendi istekleri
Rivâyetler için bk. Ebû Ca„fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî (2001), Câmiu‘l-beyân ‘an te’vîli âyi’lKur’ân, thk. Sıdkı Cemîl el-„Attâr (Beyrut: Dâru‟l-Fikr), 10/6212-6217; Ebû Muhammed „Abdurrahmân b.
Muhammed b. İdrîs er-Râzî İbn Ebî Hâtim (1419), Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘azîm, thk. Es„ad Muhammed et-Tayyib
(Arabistan: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz), 8/2500-2502; Ebü‟l-Leys Nasr b. Muhammed b. Ahmed b.
İbrâhîm Semerkandî (ts.), Bahru’l-‘ulûm, (b.y.: y.y.). Semerkandî, İbn „Abbâs‟tan Garânik hadisesi bağlamında
Cibrîl‟in şeytânın sûretine girerek Hz. Peygamber‟e geldiğini ve Necm sûresini okurken onu yanılttığına dair bir
hadis nakletmektedir. Bk. Semerkandî, Bahru’l-‘ulûm, 2/465. Her şeyden önce böyle bir şeyin kabul edilmesi
hem akla hem de “Biz, ancak Rabbinin emri ile ineriz. Önümüzdeki, arkamızdaki ve bunların arasındaki her şey
O‟na aittir. Rabbin unutmuş değildir” (Meryem 19/64); “De ki: „Cibrîl‟e düşman olanlar bilsinler ki, Cibrîl,
Kur‟ân‟ı senin gönlüne Allah‟ın izniyle indirdi” (el-Bakara 2/97); “Melekler ve Ruh, herbir iş için, Rablerinin
izniyle o gecede yeryüzüne iner” (el-Kadr 97/4) âyetlerine tamamen terstir. Vahyin, Allah‟ın izniyle indiğine
dair âyetler için bk. en-Nisâ 4/64; er-Ra„d 13/38; İbrâhîm 14/1, 11; Mü‟min 40/78.
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doğrultusunda bir şey eklemeleri veya çıkarmalarının mümkün olmadığını belirten âyetler de
peygamberlerin vahiy konusundaki mâsumiyetlerini göstermektedir.8 Peygamberlerin “emîn”
kişiler olarak vasıflandırılması da onların ismet sıfatına sahip olduklarını ortaya koymaktadır
(eş-Şu„arâ 26/107, 125, 143, 162, 178). Ayrıca müşriklerin Kur‟ân‟ı Hz. Peygamber‟in
uydurduğuna dair iddiaları üzerine Yüce Allah‟ın onlara “Eğer kulumuza indirdiğimiz
Kur‟ân‟dan şüphe ediyorsanız, siz de onun bir sûresinin benzerini getiriniz ve eğer sözünüzün
eri iseniz Allah‟tan başka tapındıklarınızı da yardıma çağırınız” (el-Bakara 2/23. Ayrıca bk.
Yûnus 10/38; Hûd 11/13) tarzında âyetlerle karşılık vermiştir. Yüce Allah‟ın bu gibi âyetlerde
müşriklere meydan okuyarak Kur‟ân‟ın herhangi bir sûresinin benzerini getirmeleri
konusundaki çağrısı ve müşriklerin bu çağrıya karşılık verememeleri/veremeyecekleri vahyin
tamamen Allah‟a ait olduğunu ve dolayısıyla peygamberlerin bu konuda mâsum olduklarını
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Buna göre Kur‟ân, asla bir beşer sözü olmadığı gibi
inanmayanların benzerini ortaya koymaktan âciz kaldıkları ilâhî bir kelâmdır. Her ne kadar
müşrikler “Onlara âyetlerimiz okunduğunda, „Bunu daha önce işitmiştik. İstesek biz de böyle
şeyler söyleriz. Bu eskilerin efsânelerinden başka birşey değil‟ dediler” (el-Enfâl 8/31)
âyetinde belirtildiği üzere bir iddiada bulunmuş olsalar da söz ustası olmalarına rağmen
bundan hep aciz kalmışlardır/kalacaklardır.
1.1. Kur’ân’da Peygamberlerden Sâdır Olan “Zelleler”
Peygamberler kendilerine tevdî edilen risâlet görevini eksiksiz olarak yerine getirmişlerdir.
Ancak “Ben de sizin gibi bir beşerim” (Fussilet 41/6) âyetinde ifade edildiği üzere beşer
olmalarından kaynaklanan ve adına “zelle” denilen birtakım küçük hataları olmuştur.
Bu bağlamda kendisinden hata sâdır olan peygamberlerin ilki Hz. Âdem‟dir. Hz. Âdem ve eşi
Havva cennete yerleştirildikten sonra Yüce Allah onlara cennette diledikleri meyvelerden
yiyebileceklerini ancak göstermiş olduğu bir ağaca yaklaşmamalarını emretmiştir. Şeytân ise:
“Rabbiniz size bu ağacı sırf melek veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı” (el-„Arâf
7/20) diyerek onları kandırmış ve o meyveden yemelerini sağlamıştır. Yüce Allah, Hz.
Âdem‟in işlediği bu hatayı: “Âdem Rabbine âsi olup yolunu şaşırdı” (Tâhâ 20/121) âyetinde
ifade etmiştir. Hz. Âdem ve Havva suçlarını kabullenerek “Ey Rabbimiz! Biz kendimize
zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz” (el-„Araf
7/23) cümlelerini söyleyerek tövbe etmişlerdir. Yüce Allah da onların tövbelerini kabul
etmiştir.
Kur‟ân‟da hatasından söz edilen diğer bir peygamber Hz. Nûh‟tur. Putperest bir topluma
gönderilen Hz. Nûh‟a çok az kişi iman etmiştir. Ona inanmayanlar arasında oğlu da vardı. O,
oğlunu tâfân başladığında imana davet edip gemiye çağırmış fakat oğlu bu davete icâbet
etmemişti. Hz. Nûh, Yüce Allah‟a oğlunun bağışlanması için şöyle nidada bulunmuştu: “Ey
Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vâdin ise elbette haktır. Sen hâkimler
hâkimisin.” Yüce Allah, bu isteği karşısında Hz. Nûh‟u uyararak: “Ey Nûh! O asla senin
ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir. O halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi
İlgili âyetler için bk. Âl-i İmrân 3/94; el-En„âm 6/21, 144; el-„Arâf 7/37, 89; Yûnus 10/17, 37-38; Hûd
11/13, 35; en-Nahl 16/101; el-İsrâ 17/73; el-Kehf 18/15; Tâhâ 20/61; el-„Ankebût 29/68; eş-Şûrâ 42/24; elAhkâf 46/8; es-Saf 61/7.
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benden isteme! Ben sana câhillerden olmamanı tavsiye ederim” demiştir. Hz. Nûh da hatasını
anlayıp: “Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım.
Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum” diyerek tövbe
etmiştir (Hûd 11/25-47).
Putperest bir toplum ve ailede büyüyen Hz. İbrâhîm putların ilah olamayacağını idrâk ederek
tevhîd inancına ulaşan bir peygamberdir. Hz. İbrâhim, kavminin bayram için şehirden
ayrıldığı bir sırada onlarla gitmemek için hasta olmadığı halde onlara “ben hastayım”
demiştir. Ardından puthanedeki büyük put haricindeki bütün putları balta ile kırmış ve baltayı
büyük putun boynuna asmıştır. Kavmi durumu görünce bunu İbrâhim‟in yapmış olabileceğini
düşünerek ona gelip: “Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim” diye sormuşlar, o da:
“Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun; eğer konuşuyorlarsa” (el-En„âm
6/74-83; el-Enbiyâ 21/62-63) cevabını vermiştir. Hz. İbrâhîm‟in bu davranışları kavmine
hakikati göstermek için başvurduğu bir metod olarak görülmelidir. Hz. İbrâhim‟in diriltilme
ile ilgili merakı ve bunu sorgulaması da dikkat çekicidir. O, bir gün Rabbinden ölüleri nasıl
dirilttiğini kendisine göstermesini istemiş, Rabbi de “yoksa inanmıyorsun” diye sormuştur.
Hz. İbrâhîm bu soruyu sormasındaki gerekçeyi “Hayır! İnandım, fakat kalbimin mutmain
olması için” diyerek ifade etmiştir (el-Bakara 2/260).
Kur‟ân‟da kendisinden hata sâdır olduğu ifade edilen bir başka peygamber Hz. Mûsâ‟dır. O
bir gün şehirde birisi kendi kabilesinden diğeri Kıbtîlerden iki adamı kavga ederken görmüş
ve kendi kabîlesinden olan kişi ondan yardım isteyince Hz. Mûsâ kıbtîye bir yumruk vurarak
ölümüne sebep olmuştur. Sonra istemeden birinin ölümüne sebep olduğu için vicdan azabı
çekmiş bunu da “Bu şeytan işidir. O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman” ve “Rabbim!
Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla” diyerek pişmanlığını dile
getirmiştir. Yüce Allah da onun tövbesini kabul etmiştir (el-Kasas 28/15-17).
Hz. Dâvûd kendisine risâletin yanında hükümdarlık verilen bir peygamberdir. Kur‟ân‟da onun
hakkında: “Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve güzel konuşma vermiştik”
(Sâd 38/20) denilmektedir. Ayrıca onun davalara baktığı ve anlaşmazlıkları verdiği âdil
kararlarla çözüme kavuşturduğu ifade edilmiştir. Ancak bir seferinde birinin doksan dokuz
diğerinin bir koyunu olan iki kardeşin davasında acele davranarak yanlış hüküm vermiştir.
Sonra hatasını anlayarak pişman olmuş ve hemen Rabbinden af dilemiş ve tövbesi kabul
edilmiştir (Sâd 38/21-25).
Hz. Süleymân da babası Hz. Dâvûd gibi hükümdar peygamberlerdendir. Kur‟ân‟da onun
muhteşem saltanatından, Allah‟a çokça yönelen bir kul olduğundan ve atları çok sevdiğinden
bahsedilmiştir. Ayrıca onun imtihan edildiği ve daha sonra Rabbine yönelip bağışlanma
dileyerek kendisine hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk bağışlaması dileğinde bulunduğu
zikredilmiştir. Ancak bu imtihanın mâhiyeti hakkında Kur‟ân‟da detaylı bilgi
bulunmamaktadır. Kur‟ân‟da onun imtihan edilmesi şöyle anlatılmaktadır: “Andolsun biz
Süleymân‟ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bırakıverdik, sonra o, yine eski haline
döndü. Rabbim! Beni bağışla; bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık
ver. Şüphesiz sen, daima bağışta bulunansın, dedi” (Sâd 38/34-35).
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Kur‟ân‟da hatasından ve tövbesinden bahsedilen bir diğer peygamber Hz. Yûnus‟tur. Hz.
Yûnus yüz bin kişilik bir beldeye peygamber olarak gönderilmiş ve onları Yüce Allah‟a davet
etmiştir. Kavminin davetine icâbet etmemesi üzerine onlara öfkelenerek Rabbinden izinsiz
risâlet görevini bırakarak bulunduğu yerden ayrılmıştır. Bindiği bir gemide çekilen kura
sonucu denize atılmıştır. Allah‟ın emriyle onu bir balık yutmuş ve balığın karnında
karanlıklar içinde kaldığı zaman yaptığı hatanın farkına vararak: “Senden başka hiçbir tanrı
yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zâlimlerden oldum” (el-Enbiyâ 21/87) sözüyle
tövbesini dile getirmiştir. Yüce Allah da onun tövbesini kabul ederek içinde bulunduğu
karanlıktan onu kurtarıp karaya çıkarmıştır (en-Nisâ 4/163; Yûnus 10/98; es-Sâffât 37/139148).
Kur‟ân‟da Hz. Zekeriyyâ‟nın, Hz. Meryem‟in himayesini üstlendiği, bir çocuğu olmadığı için
Rabbine niyazda bulunduğu, kendisinin yaşlı eşinin de kısır olmasına rağmen Yahya adında
bir çocukla müjdelendiği anlatılmaktadır. Ancak o, evlat isteğinin icâbet bulmasına şaşırmış
ve: “Rabbim! dedi, bana ihtiyarlık gelip çattığına, üstelik karım da kısır olduğuna göre benim
nasıl oğlum olabilir?” (Âl-i „İmrân 3/40) diyerek hayretini dile getirmiştir. Yüce Allah da
onun bu sözüne binâen: “Çünkü bu bana kolaydır, nitekim sen yokken daha önce seni
yaratmıştım” (Meryem 19/9) diyerek Hz. Zekeriyyâ‟nın merakını gidermiştir.
Hz. Muhammed de bazı kararlarından dolayı uyarılmıştır. Bunlar biri Tebük seferinde
cihâttan geri durmak isteyenlere izin vermesidir. Bu sebeple Yüce Allah: “Allah seni affetti.
Fakat doğru söyleyenler sana iyice belli olup, sen yalancıları bilinceye kadar onlara niçin izin
verdin?” (et-Tevbe 9/43) âyetiyle Hz. Peygamber‟i uyarmıştır. Hz. Peygamber‟in uyarıldığı
ikinci durum Tahrîm sûresinde geçmektedir. Rivâyete göre Hz. Peygamber ailevî bir
meselenin neticesinde bir daha bal şerbeti içmeyeceğine dair yemin etmiş ve Yüce Allah
tarafından: “Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helâl kıldığı şeyi niçin
kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir” (et-Tahrîm 66/1) âyetiyle
uyarılmıştır. Hz. Peygamber‟in üçüncü kez uyarılması „Abese sûresinde geçmektedir. Hz.
Peygamber bir gün Mekke‟nin ileri gelenlerini İslâm‟a davet ettiği bir sırada âmâ bir şahsiyet
olan Abdullâh b. Ümmü Mektûm gelip kendisinden ilim talep etmiştir. Hz. Peygamber de ona
cevap vermek yerine yüzünü dönmüş ve müşriklerle ilgilenmeye devam etmiştir. Bunun
üzerine Allah: “(Peygamber), âmânın kendisine gelmesinden ötürü yüzünü ekşitti ve çevirdi.
(Resûlüm! onun halini) sana kim bildirdi! Belki o temizlenecek, yahut öğüt alacak da o öğüt
ona fayda verecek” („Abese 80/1-4) âyetleriyle kendisini uyarmıştır. Bu bağlamda şunu ifade
etmek gerekir ki peygamberler bu küçük zellelerinde asla ısrar etmemişler ve hemen tövbe
etmişlerdir. Bu durum bir taraftan onların beşerî yönünü ortaya koyarken diğer taraftan
insanlara hata yaptıklarında hemen tövbe etmeleri gerektiği konusunda önemli bir mesaj
vermektedir.
2. TEVRÂT’TA PEYGAMBERLERĠN MÂSUMĠYETĠ
Tevrât‟ta peygamberlerin Yüce Allah‟tan aldıkları vahyi teblîğ bağlamında kullanılan
“Rabbin meleği, „Adamlarla git‟ dedi. „Ama yalnız sana söyleyeceklerimi söyleyeceksin.‟
Böylece Balam Balak‟ın önderleriyle gitti… Balam, „İşte şimdi geldim‟ diye yanıtladı, „Ama
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ne diyebilirim ki? Ancak Tanrı‟nın bana buyurduklarını söyleyeceğim” (Sayılar 22/35, 38);
“Sonra Rab elini uzatıp ağzıma dokundu, „İşte sözlerimi ağzına koydum‟ dedi” (Yeremya,
1/9. Ayrıca bk. Çıkış, 4/15-16) cümleleri teblîğ ettikleri hususların ilâhi kaynaklı olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Allah‟ın sözünü dinlemeyen Saul hakkında ise şöyle
denilmektedir: “Saul Rabbe ihanet ettiği için öldü. Rabbin sözünü yerine getirmedi. Yol
göstermesi için Rabbe danışacağına bir cinciye danıştı. Bu yüzden Rab onu öldürdü.
Krallığını da İşay oğlu Davut‟a devretti” (I. Tarihler 10/13-17-4). Buna göre Tanrı‟nın sözleri
yerine başkalarının sözlerine göre hareket edenler helâk olmuştur. Ayrıca Tevrât‟ta maddî
çıkarlar için Allah adına yalan söylemek,9 insanları başka tanrılara tapmaya davet etmek,10
zina etmek,11 hırsızlık yapmak12 gibi hususlar sahte peygamberlerin özellikleri olarak
zikredilmektedir.
Bununla beraber Tevrât‟ta peygamberlerin risâlet görevleri ve masumiyetleriyle çelişen
anlatımlar bulunmaktadır. Bu hususlara değinmeden önce bu gibi konuların muharref
Tevrât‟a sonradan eklendiğini ifade etmemiz gerekmektedir.
2.1. Hz. Süleymân’ın EĢlerinden Dolayı BaĢka Ġlâhların Ardından Gitmesi Meselesi
Tevrât‟a göre peygamberlerin mâsumiyetiyle çelişen olaylardan birisi Hz. Süleymân‟ın
hanımlarına uyarak başka ilâhların ardından gitmesi yönündeki “uydurma/yalan/iftira”
anlatımlardır. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki insanları tevhîd dinine davet etmek için
gönderilen bir peygamberin böyle bir şey yapması kabul edilebilir bir durum değildir. Ayrıca
bu durum Kur‟ân‟da anlatılan Hz. Süleymân ile tamamen çelişmektedir. Bu olay meşum olay
I. Krallar 11/1-13‟de şöyle anlatılmaktadır:
“Kral Süleyman firavunun kızının yanısıra Moavlı, Ammonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli
birçok yabancı kadın sevdi. Bu kadınlar Rabbin İsrail halkına, „ne siz onların arasına girin, ne
de onlar sizin aranıza girsinler; çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahlarının ardınca yürümek
Tevrât‟ta sahte peygamberlerin kınanması bağlamında şöyle denilmektedir: “Önderleri rüşvetle yönetir,
kâhinleri ücretle öğretir, peygamberleri para için falcılık eder. Sonra da, „Rab bizimle birlikte değil mi? Başımıza
bir şey gelmez‟ diyerek Rabbe dayanmaya kalkışırlar” (Mika 3/11). Diğer taraftan Tevrât‟ta sahte
peygamberlerin öldürülmesiyle alakalı olarak da şöyle buyrulmaktadır: “Her şeye egemen olan Rab, „Sahte
peygamberleri de, kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım. Biri yine peygamberlik edecek olursa, öz annesiyle
babası, „Öleceksin, çünkü Rabbin adıyla yalan söylüyorsun‟ diyecekler. Peygamberlik ettiğinde de öz annesi
babası onun bedenini deşecekler” (Zekeriya 13/2-3).
10
Allah‟tan başka tanrılara tapılması bağlamında Tevrât‟ta şöyle denilmektedir: “Yöneticiler bana başkaldırdılar;
peygamberler Baal adına peygamberlik edip işe yaramaz putların ardınca gittiler” (Yeremya, 2/8). “Oysa ev
soyarken yakalamadın onları. Bütün bunlara karşın, ben suçsuzum, kuşkusuz „Rabbin bana öfkesi dindi‟
diyorsun. Ama „günah işlemedim‟ dediğin için yargılayacağım seni. Neden boyuna döneklik yapıp duruyorsun?”
(Yeremya 2/32/32-36).
11
Sahte peygamberlerin zina etmeleri bağlamında Yeremya 23/14‟de şöyle denilmektedir: “Samiriye
peygamberleri arasında şu iğrençliği gördüm; Baal adına peygamberlik ederek halkım İsrail‟i baştan çıkarıyorlar.
Yeruşalim peygamberleri arasında şu korkunç şeyi gördüm: zina ediyorlar, yalan peşindeler. Kötülük edenleri
güçlendirdiklerinden, kimse kötülüğünden dönmüyor.” Ayrıca Yeremya 29/21-23‟te de zina konusunda şöyle
denilmektedir: “Adımı kullanarak size yalan peygamberlik eden Kolaya oğlu Ahav‟la Maaseya oğlu Sidkiya için
İsrail‟in Tanrısı, her şeye egemen Rab diyor ki… İsrail‟de çirkin şeyler yaptılar; komşularının karılarıyla zina
ettiler, onlara buyurmadığım halde adımla yalan sözler söylediler. Bunu biliyorum ve buna tanığım”.
12
Sahte peygamberlerin yaptıkları hırsızlık ve zulüm bağlamında Hezekiel 22/25-29‟da şöyle denilmektedir:
“Önderler… canlara kıydılar, hazineler, değerli nesneler aldılar, birçok kadını dul bıraktılar. Kâhinleri… kirli ile
temiz arasındaki farkı öğretmediler… kutsallığımı önemsemediler. Yöneticileri avını parçalayan kurt gibidir.
Haksız kazanç elde etmek için kan döküyor. Canlara kıyıyorlar. Peygamberleri uydurma görünümlerle, yalan fal
açarak bu suçları gizlediler; ben Rab konuşmadığım halde, „egemen Rab şöyle diyor‟ diyorlar.”
9
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üzere saptıracaklardır‟ dediği uluslardandı. Buna karşın Süleyman onlara sevgiyle bağlandı.
Süleyman‟ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu yolundan
saptırdılar. Süleyman yaşlandıkça, karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere
saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı Rabbe adayan babası Davut gibi
yaşamadı. Saydalılar‟ın tanrıçası Aştoret‟e ve Ammonlular‟ın iğrenç ilahı Molek‟e taptı.
Böylece Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Rabbin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam
anlamıyla Rabbi izlemedi. Yeruşalim‟in doğusundaki tepede Moavlılar‟ın iğrenç ilahı
Kemoş‟a ve Ammonlular‟ın iğrenç ilahı Molek‟e tapmak için bir yer yaptırdı. İlahlarına
buhur yakıp kurban kesen bütün yabancı karıları için de aynı şeyleri yaptı. İsrail‟in tanrısı
kendisine iki kez görünüp, „Başka ilahlara tapma‟ demesine karşın, Süleyman Rabbin
yolundan saptı ve O‟nun buyruğuna uymadı. Bu yüzden Rab Süleyman‟a öfkelenerek,
„Seninle yaptığım antlaşmaya ve kurallarıma bilerek uymadığın için krallığını elinden
alacağım ve görevlilerinden birine vereceğim‟ dedi. „Ancak baban Davut‟un hatırı için, bunu
senin yaşadığın sürede değil, oğlun kral olduktan sonra yapacağım. Ama oğlunun elinden
bütün krallığını almayacağım. Kulum Davut‟un ve kendi seçtiğim Yeruşalim‟in hatırı için
oğluna bir oymak bırakacağım” (I. Krallar 11/1-13).
Bu muharref olay beraberinde pek çok çelişkiyi barındırmaktadır. Zira burada ifade edildiği
üzere bir kişinin bin karısının olması kanaatimizce insanî ve dolayısıyla anlaşılabilir bir
durum değildir. Ayrıca tevhîd ilkesini tesis etmek üzere peygamber olarak gönderilen Hz.
Süleymân‟ın eşlerine olan düşkünlüğünden dolayı başka ilâhlara kulluk etmesi hiçbir şekilde
mâkul değildir. Zira peygamberlerin temel görevi Allah‟tan aldıkları vahye göre risâlet
görevlerini tevhid inancına göre yerine getirmektir. Diğer taraftan bu olay Tevrât‟ta Çıkış
20/3-19 ve Tesniye 5/6-21‟de benzer ifadelerle iki kere geçen “on emrin” birincisi olan tevhîd
ilkesiyle de tamamen çelişmektedir. Zira on emrin ilki şu şekildedir: “Benden başka tanrın
olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda
yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyeceksin,
onlara tapmayacaksın” (Çıkış 20/3-5). Yine Tevrât‟a göre tevhîd ilkesini terk edip başka
ilâhlara tapanların ister peygamber ister kişinin kendi kardeşi veya ermiş bir kişi olsun
mutlaka öldürülmesi gerekmektedir (Tesniye 13/1-10). Bunlara ilaveten başka ilâhların
ardından giden Süleymân‟ın cezasının oğlundan alınması da Yüce Allah‟ın adalet ilkesiyle
asla bağdaşmamaktadır. Bütün bunlar bu olayın uydurma olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır.
2.2. Hz. Dâvûd, Uriya ve EĢi Bat-ġeva Meselesi
Tevrât‟ta peygamberlerin risâlet göreviyle ve mâsumiyetleriyle tamamen çelişen bir başka
olay ise Hz. Dâvûd ile Uriya arasında yaşandığı iddia edilen gayri ahlâkî olaydır. Başta şunu
ifade etmek gerekir ki bu olayın doğru kabul edilmesi asla mümkün değildir. Zira “vahiy
çerçevesinde” insanlara hakkı, adaleti, doğruyu, vefâyı, sevgiyi, merhameti anlatmak için
gönderilen bir peygamberin tuzak/hile kurarak mâsum bir kişiyi öldürtmesi ve sonra da eşini
alması peygamberlikle bağdaştırılması asla mümkün olmayan bir durumdur. Dolayısıyla Hz.
Dâvûd hakkında uydurulan bu çirkin iftiranın/olayın sonradan Tevrât‟a eklendiği apaçık
ortadadır. Hz. Dâvûd hakkında uydurulan bu meşum olay Tevrât‟ta şöyle anlatılmaktadır:
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“İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav‟ı ve
bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Ammonlular‟ı yenilgiye uğratıp Rabba kentini
kuşatırken, Davut Yeruşalim‟de kalıyordu. Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın
damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanmakta olan güzel bir kadın gördü. Kadın çok
güzeldi. Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, „Kadın Eliam‟ın
kızı Hititli Uriya‟nın karısı Bat-Şeva‟dır‟ dedi. Dâvûd, kadını getirmeleri için ulaklar
gönderdi. Kadın Davut‟un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla
yattı. Sonra kadın evine döndü. Gebe kalan kadın Davut‟a, „Gebe kaldım‟ diye haber
gönderdi. Bunun üzerine Davut Hititli Uriya‟yı kendisine göndermesi için Yoav‟a haber
yolladı. Yoav da Uriya‟yı Davut‟a gönderdi. Uriya yanına varınca Davut Yoav‟ın, ordunun ve
savaşın durumunu sordu. Sonra Uriya‟ya, „Evine git, rahatına bak‟ dedi. Uriya saraydan
çıkınca, kral ardından bir armağan gönderdi. Ne var ki, Uriya evine gitmedi. Efendisinin
bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu. Davut Uriya‟nın evine gitmediğini
öğrenince, ona, „Yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin?‟ diye sordu. Uriya, „Sandık da,
İsrailliler‟le Yahudalılar da çardaklarda kalıyor‟ diye karşılık verdi, „Komutanım Yoav‟la
efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla
yatmak için evime giderim? Yaşamım hakkı için böyle bir şeyi yapmayacağım.‟ Bunun
üzerine Davut, „Bugün de burada kal yarın seni göndereceğim‟ dedi. Uriya o gün de, ertesi
gün de Yeruşalim‟de kaldı. Davut Uriya‟yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi.
Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine
evine gitmedi. Sabahleyin Davut Yoav‟a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi.
Mektupta şöyle yazdı: „Uriya‟yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından
çekil ki, vurulup ölsün.‟ Böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya‟yı yiğit adamların bulunduğunu
bildiği yere yerleştirdi. Kent halkı çıkıp Yoav‟ın askerleriyle savaştı. Davut‟un askerlerinden
ölenler oldu. Hitit‟li Uriya ölenler arasındaydı… Uriya‟nın karısı kocasının öldüğünü
duyunca, onun için yas tuttu. Yas süresi geçince, Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut‟un
karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak, Davut‟un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi” (II.
Samuel 11/1-27. Ayrıca bk. II. Samuel 12/1-15).
Bir kere daha açıkça belirtmek gerekir ki Hz. Dâvûd‟un böylesine çirkin gayri ahlakî bir olay
ile anılması asla kabul edilebilir bir durum değildir. Zira iffetin, namusun, şerefin, haysiyetin,
onurun, vefânın, sevginin, dürüstlüğün… timsali olan tüm peygamberler gibi Hz. Dâvûd da
böylesi çirkin bir iftiradan muaftır. Fransız filozof, gazeteci ve insan hakları savunucusu
Felicien Challeya‟nın Tevrât hakkında söylediği “Tarihsel eleştirme Kutsal Kitab‟ın... insan
elinden çıkma olduğunu ortaya koymaktadır” (Challeya, 1960, 126) cümlesi bu bağlamda
önem arz etmektedir. Kanaatimizce böylesine çirkin bir olayın bir peygambere nispet edilmesi
Tevrât‟ın tahrifinin boyutunu net bir şekilde ortaya koymaktadır.
2.3. Hz. Hârûn ve Buzağı Heykeli Meselesi
Tevrât‟ta tevhîd ilkesi ve peygamberlerin mâsumiyeti ile tamamen çelişen başka bir olay da
Hz. Hârûn‟un İsrâiloğulları için bir buzağı heykeli yapması yönündeki anlatımdır. Bu olay
Tevrât‟ta şöyle anlatılmaktadır:
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“Halk Musâ‟nın dağdan inmediğini, geciktiğini görünce, Harun‟un çevresinde toplandı. Ona,
„Kalk, bize öncülük edecek bir ilah yap‟ dediler. „Bizi Mısır‟dan çıkaran adama, Musa‟ya ne
oldu bilmiyoruz!‟ Harun, „Karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpeleri
çıkarıp bana getirin‟ dedi. Herkes kulağındaki küpeyi çıkarıp Harun‟a getirdi. Harun altınları
topladı, oymacı âletiyle buzağı biçiminde dökme bir put yaptı. Halk, „Ey İsrâilliler, sizi
Mısır‟dan çıkaran tanrınız budur!‟ dedi. Harun bunu görünce, buzağının önünde bir sunak
yaptı ve „Yarın Rabbin onuruna bayram olacak‟ diye ilan etti… Rab Musa‟ya, „Aşağı in‟ dedi.
„Mısır‟dan çıkardığın halkın baştan çıktı. Buyurduğum yoldan hemen saptılar. Kendilerine
dökme bir buzağı yaparak önünde tapındılar, kurban kestiler. „Ey İsrailliler, sizi Mısır‟dan
çıkaran ilahınız budur!‟ dediler” (Çıkış 32/1-8. Ayrıca bk. Çıkış 32/23-24)
İsrâiloğullarını hidâyete erdirmek için kardeşi Hz. Mûsâ ile beraber peygamber olarak
gönderilen Hz. Hârûn‟un böyle bir şey yapması kanaatimizce asla düşünülemez. Zira böyle
bir olayın doğru kabul edilmesi her şeyden önce peygamberlerin risâlet göreviyle tamamen
çelişmektedir. Çünkü bir peygamberin en temel görevi insanları şirkten arındırıp tevhîd‟e
davet etmektir.
2.4. Hz. Lût’un Kızlarıyla Beraber Olması Meselesi
Tevrât‟ta peygamberlerin mâsumiyetiyle çelişen bir başka olay da Hz. Lût‟un kızlarıyla
beraber olduğunu dile getiren çirkin/meşum anlatımdır. Bu olay da muharref Tevrât‟ta şöyle
anlatılmaktadır:
“Rab Sodom ve Gomora‟nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. Bu kentleri, bütün ovayı,
oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti. Ancak Lut‟un peşisıra gelen karısı geriye
bakınca tuz kesildi. İbrahim sabah erkenden kalkıp önceki gün Rabbin huzurunda durduğu
yere gitti. Sodom ve Gomora‟ya ve bütün ovaya baktı. Yerden, tüten bir ocak gibi duman
yükseliyordu. Tanrı ovadaki kentleri yok ederken İbrahim‟i anımsamış ve Lut‟un yaşadığı
kentleri yok ederken Lut‟u bu felaketin dışına çıkarmıştı. Lut Soar‟da kalmaktan korkuyordu.
Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti, onlarla birlikte bir mağarada yaşamaya
başladı. Büyük kızı küçüğüne, „Babamız yaşlı‟ dedi, „Dünya geleneklerine uygun biçimde
burada bizimle yatabilecek bir erkek yok. Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak
için onunla yatalım.‟ O gecede babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı.
Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi. Ertesi gün büyük kız küçüğüne, „Dün gece
babamla yattım‟ dedi. „Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla
yat.‟ O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp
kalktığının farkında değildi. Böylece Lut‟un iki kızı da öz babalarından hamile kaldılar.
Büyük kız bir erkek çocuk doğurdu, ona Moav adını verdi. Moav bugünkü Moavlıların
atasıdır. Küçük kızın da bir oğlu oldu, adını Ben-Ammi koydu. O da bugünkü Ammonlular‟ın
atasıdır” (Yaratılış 19/24-38).
Yüce Allah, tevhîd ve ahlakî ilkeler bağlamında insanlara ulaştırmak üzere hayatları boyunca
görevlendirdiği peygamberlerine vahiy göndermiştir. Böylece peygamberleri aracılığıyla
insanları uyarmıştır. Dolayısıyla Yüce Allah‟ın böylesine çirkin bir olaydan peygamberini
haberdar etmemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bir başka ifadeyle insanlara
namuslu/iffetli olmayı emreden Allah‟ın bu iş için görevlendiği Hz. Lût‟u ikaz etmemesi
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mümkün değildir. Dolayısıyla bu çirkin olayın/anlatımın sonradan muharref Tevrât‟a
eklendiği anlaşılmaktadır.
3. HIRĠSTĠYANLIKTA ASLÎ GÜNAH VE PEYGAMBERLERĠN MÂSUMĠYETĠ
Hz. Îsâ da teblîğ ettiği vahiy bağlamında mâsumdur (Matta 10/20. Ayrıca bk. Markos 13/11;
Luka 12/11-12). Zira o da Yüce Allah‟tan aldığı vahiyleri insanlara bildirmiştir. Ancak
peygamberlerin mâsumiyeti bağlamında değinilmesi gereken hususlardan birisi de
Hıristiyanlıkta Hz. Îsâ ile de ilgili olan “aslî günah” meselesidir. Buna göre Hz. Âdem‟in
yasak ağaçtan yemesiyle bütün insanlar günaha bulanmış ve bu günah nesilden nesile geçerek
devam etmiştir. Sonuçta İncîl‟e göre bu günah Hz. Îsâ‟nın kendini fedâ etmesiyle son
bulmuştur. Bu durum Pavlus‟un Romalılara yazdığı mektupta şöyle anlatılmaktadır:
“Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün
insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Kutsal Yasa‟dan önce de dünyada günah vardı;
ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz. Oysa ölüm Adem‟den Musa‟ya dek, gelecek
Kişi‟nin örneği olan Adem‟in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlar üzerine de
egemendi. Ne var ki, Tanrı‟nın armağanı Adem‟in suçu gibi değildir. Çünkü bir kişinin suçu
yüzünden birçokları öldüyse, Tanrı‟nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa‟nın Mesih‟in lütfuyla
verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı. Tanrı‟nın bağışı o tek adamın günahının
sonucu gibi değildir. Tek suçtan sonra verilen yargı mahkûmiyet getirdi; oysa birçok suçtan
sonra verilen armağan aklanmayı sağladı. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek
adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı‟nın bol lütfunu aklanma bağışını alanların bir tek
adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte, tek
bir suçun bütün insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün
insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden nasıl
birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır.
Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi.; ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı‟nın lütfu daha
da çoğaldı. Öyle ki, günah nasıl egemenlik yoluyla hüküm sürdüyse, Tanrı‟nın lütfu da
Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün”
(Pavlus‟tan Romalılara Mektup 5/12-21).
Her şeyden önce Hz. Âdem ile Hz. İsâ arasında bir üstünlüğü dile getiren bu olayın doğru
olmadığını düşünmekteyiz. Evet, Hz. Âdem Kur‟ân‟a göre de kendisine yasaklanan ağaçtan
yemiş ve Yüce Allah‟ın emrine karşı gelmiştir. Fakat Kur‟ân‟da belirtildiği üzere bu
yanlışından aldığı vahiyler üzerine tövbe ederek dönmüştür (el-Bakara 2/37). Diğer taraftan
Hz. Âdem‟in günahı onun şahsıyla alakalı olan bir husustur. Bir başka ifadeyle bir kişinin
günahı kendi şahsıyla alakalıdır. Bunun diğer mâsum insanlara şamil edilmesi ilâhî adaletle
bağdaşmaz. Ayrıca bu husus medenî olarak da genel kabul gören bir ilkedir. Buna göre esas
olan suçun şahsiliğidir.
SONUÇ
İslâm âlimleri, Kur‟ân‟dan hareketle “ismet” sıfatının sadece peygamberlere has olduğunu
belirtmişlerdir. Buna karşın Şiîler peygamberler gibi imamların da mâsum olduğunu iddia
etmiş ancak bu görüş Müslümanlar tarafından kabul görmemiştir. Kur‟an‟da, peygamberlerin
risâlet görevlerinden önce korunduklarına dair net bir ifade olmamakla beraber nübüvvet
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öncesi hayatlarına dair olumlu açıklamalar bulunmaktadır. Nitekim Yûnus 10/16‟da Hz.
Peygamber hakkında kullanılan “Bundan önce sizin aranızda bir ömür geçirdim. Hiç akıl
etmiyor musunuz?” ve Hûd 11/62‟de Hz. Sâlih ile ilgili “Ey Sâlih, sen, bundan önce içimizde,
hakkında büyük umutlar beslenen biri idin” ifadeleri bu bağlamda dikkat çekmektedir. Bu
cümleler peygamberlerin nübüvvetlerinden önce de içinde yaşadıkları toplumlar tarafından
güvenilir kişiler olarak kabul gördüklerini ortaya koymaktadır. İslâm âlimlerinin görüşü
peygamberlerin nübüvvet sonrasında olduğu gibi öncesinde de “küfür ve şirkten”
korundukları yönündedir. Kur‟ân‟da bazı peygamberlerden küçük de olsa zelle/hata sâdır
olduğu ifade edilmektedir. Ancak zikredilen bu peygamberler Allah‟ın kendilerini uyarması
ile hemen hatalarından dönmüşler ve tövbe etmişlerdir. Bununla beraber Kur‟ân açısından
peygamberler dini teblîğ bağlamında mutlak manada bir mâsumiyete sahiptirler. Zira risâlet
görevlerinin bir gereği olarak söyledikleri sözler yani vahiyler kendilerine ait değil onları
peygamber olarak gönderen Yüce Allah‟a aittir.
Kur‟ân İle Tevrât arasında peygamberlerin mâsumiyeti bağlamında birbirine zıt anlatımlar
bulunmaktadır. Öncelikli olarak şunu belirtmek gerekir ki Tevrât‟taki bu anlatımlar
peygamberlerin mâsumiyeti ile tamamen çelişmektedir. Özellikle tevhîd inancını tesis etmek
üzere gönderilen Hz. Süleymân‟ın eşlerinin etkisinde kalarak şirke düştüğüne dair
anlatımların; Hz. Hârûn‟un İsrâiloğulları için bir buzağı heykeli yaptığını dile getiren
ifadelerin ve Hz. Dâvûd‟un Bet-Şeva ile evlenmek için kocası Uriya‟yı savaşın yoğun olarak
yaşandığı bir noktada öne sürdürüp öldürtmesi bağlamındaki meşum hikâyenin kabul edilmesi
mümkün değildir. Bunlara ilaveten Hz. Lût‟un kızları tarafından sarhoş edilip onlarla beraber
olması yönündeki anlatımlar aklın sınırlarını zorlamaktadır. Dolayısıyla Peygamberlerin
mâsumiyetleriyle tamamen çelişen bu meşum anlatımlar Tevrât‟ın tahrif edildiğini ortaya
koymaktadır. İncîl‟deki aslî günah meselesi de Kur‟ân ve peygamberlerin mâsumiyeti ile
tamamen çelişmektedir. Zîra Hz. Âdem‟in işlediği günah nesilden nesile aktarılan genetik bir
durum değildir. Diğer taraftan Hz. İsâ‟nın Hz. Âdem‟in günahını aklaması için kendini fedâ
etmesi de ilâhî adaletle bağdaşmaz.
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ÖZET
Bu çalışmada, tuz stresi altındaki koca fiğ (Vicia narbonensis L.) bitkisinin çimlenme ve fide
gelişiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla
Bitkileri Laboratuvarı’nda, 25±1 °C kontrollü şartlar altında yürütülmüştür. Çalışmanın
bitkisel materyalini Karakaya koca fiğ çeşidi oluşturmuştur. Laboratuvar çalışması, tesadüf
parselleri deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak petri kaplarında kurulmuştur.
Çalışmada; tuzun (NaCl) 0 mM, 50 mM, 100 mM, 150 mM, 200 mM ve 250 mM dozları
araştırmanın konusunu teşkil etmiştir. Denemede 10. günün sonunda her bir petri kabındaki
bitkilerden rastgele seçilen 10 bitki üzerinden ölçümler yapılmıştır. Çalışmada; çimlenme
oranı, kökçük ve sapçık uzunluğu, kökçük ve sapçık kalınlığı, kökçük ve sapçık yaş ağırlığı,
sapçık ve kökçük kuru ağırlığı ve lateral kök sayısı parametreleri incelenmiştir. Araştırma
sonuçları, tuz dozlarına bağlı olarak; çimlenme oranı % 24.7-100.0, kökçük uzunluğu 0.216.39 cm, sapçık uzunluğu 0.00-5.75 cm, kökçük kalınlığı 0.45-1.70 mm, sapçık kalınlığı 0.002.01 mm, kökçük yaş ağırlığı 8.3-89.7 mg, sapçık yaş ağırlığı 0.0-108.0 mg, kökçük kuru
ağırlığı 0.9-8.0 mg, sapçık kuru ağırlığı 0.0-9.8 mg ve kökçükte lateral kök sayısı 0.0-4.5 adet
arasında değişim göstermiştir. Tuz konsantrasyonlarının artışına bağlı olarak incelenen tüm
parametrelere ait değerlerde anlamlı azalmalar görülmüştür. Araştırmada koca fiğ bitkisinin,
orta ve yüksek derecedeki tuz konsantrasyonlarında çimlenme ve fide gelişimi gösteremediği
ve bitkinin tuza karşı çok hassas olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Tuz tresi, Vicia narbonensis L., çimlenme oranı, kökçük uzunluğu
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ABSTRACT
In this study, it was aimed to investigate the germination development of narbon vetch (Vicia
narbonensis L.) under salt stress. The research was conducted in Siirt University, Faculty of
Agriculture, Field Crops Laboratory under controlled conditions of 25 ±1 °C. The plant
material of the study was Karakaya narbon vetch variety. The laboratory study was set up in
petri dishes with 4 replications according to the randomized plot design. In the study; The
doses of salt (NaCl) 0 mM, 50 mM, 100 mM, 150 mM, 200 mM and 250 mM were the
subject of the study. At the end of the 10th day in the experiment, measurements were made
on 10 plants randomly selected from the plants in each petri dish. In the study; germination
rate, radicula and plumula length, lateral root number in radicula, radicula and plumula fresh
weight, radicula and plumula dry weight, radicula thickness and plumula thickness parameters
were examined. According to the results of the research (depending on the salt doses);
germination rate 24.7-100.0%, radicula length 0.21-6.39 cm, plumula length 0.00-5.75 cm,
radicula thickness 0.45-1.70 mm, plumula thickness 0.00-2.01 mm, radicula fresh weight 8.389.7 mg, plumula fresh weight 0.0-108.0 mg, radicula dry weight 0.9-8.0 mg, plumula dry
weight 0.0-9.8 mg, number of lateral roots 0.0-4.5 piece varied in ranges. Depending on the
increase in salt concentrations, significant decreases were observed in the values of all
parameters examined. In the study, it was concluded that the narbon vetch plant could not
show germination and seedling development at medium and high salt concentrations and the
plant was very sensitive to salt.
Keywords: Salinity, Vicia narbonensis L., germination rate, radicula length
GİRİŞ
Tuzluluk stresi, dünyada bitki büyümesini ve verimliliğini sınırlayan önemli bir çevresel
faktör olup (Yang ve Guo, 2018; Shah ve ark., 2020), tarıma zarar veren abiyotik streslerden
biridir (Flowers ve ark., 1997; Arif ve ark., 2020). Bu nedenle tuzluluğu önlemek,
sürdürülebilir tarım uygulamalarına bağlı olarak küresel ölçekte tarımsal verimliliği artırma
bakımından çok önemlidir. Tuzluluk, bitkilerde hem fizyolojik ve biyokimyasal hem de
morfolojik fonksiyonlar üzerine olumsuz etkiye neden olmakta (Arif ve ark., 2020); tohum
çimlenmesini, bitki büyümesini, gelişimini ve dolayısıyla bitki verimini engellemektedir
(Zhang ve Dai, 2019). Bitkinin yaşamı içinde tuz stresine karşı en hassas olduğu dönemin
çimlenme dönemi olduğu rapor edilmektedir (Ahmad ve ark., 2013). Tuzlu koşullarda
tohumların çimlenmesi, ortamdaki düşük ozmotik potansiyelin embriyonun su almasını
engellemesi ve bunun yanı sıra bazı iyonların toksik etkisi sonucu embriyo zehirlenmesine yol
açması şeklinde etkilenmektedir (Pollack ve Waisel, 1972; Athar ve Ashraf, 2009).
Fiğ türleri (Vicia sp.) Türkiye’de yem üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Koca fiğ
(Vicia narbonensis L.) dünyada kurak ve yarı kurak bölgelerde yetişebilen (Muhammed ve
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Karim, 2021) geniş bir ekolojik dağılıma sahip olan bir baklagil bitkisidir. Bununla birlikte
koca fiğ tuza karşı çok hassas olup, yüksek tuz konsantrasyonlarına tolerans göstermez.
Yağışlı ve nemli bölgelere göre, yüksek buharlaşma ve terleme nedeniyle kurak ve yarı kurak
bölgelerde tuzun etkisi daha şiddetlidir (Mezni ve ark., 2013).
Bu çalışmada, farklı tuz konsantrasyonlarının koca fiğ (V. narbonensis L.) bitkisinde
çimlenmesi ve fide gelişimi üzerine etkisi incelenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Laboratuvarı’nda
yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak, Karakaya koca fiğ (V. narbonensis L.) çeşidi
kullanılmıştır.
Denemede araştırma konusunu; tuzun (NaCl) 0 mM, 50 mM, 100 mM, 150 mM, 200 mM ve
250 mM dozları teşkil etmiştir. Laboratuvar denemesi, tesadüf parselleri deneme desenine
göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her tekerrür için 25 adet tohum kullanılmıştır.
Tohumlar 1 dakika % 70 etil alkolde steril edildikten sonra 3 defa steril su ile durulanmıştır.
Daha sonra tohum yüzeyindeki mikroorganizmaların deforme olması için 10 dakika % 10’luk
sodyum hipoklorit (NaOCl) + % 0.01 tween20 solüsyonu ile tohumları kaplayacak şekilde
yüzey strerilizasyonu gerçekleştirilmiştir. Steril hale gelen tohumlar petri (90 mm x 15 mm)
kaplarında bulunan iki katlı Whatman filtre kâğıdının arasına yerleştirilmiştir. Altı farklı
konsantrasyonda hazırlanan tuz dozları, her bir petri kabına 5 ml olacak şekilde
uygulanmıştır. Petri kapları 25±1 °C sıcaklığa ayarlı etüv (BINDER, GmbH, Almanya)’de
çimlenmeye bırakılmıştır. Çalışmanın bittiği güne kadar 48 saatte bir 5 ml uygun tuz dozu
petri kaplarına ilave edilmiştir.
Çalışmada 10. günün sonunda her bir petri kabındaki bitkilerden rastgele seçilen 10 bitki
üzerinde; çimlenme oranı, kökçük uzunluğu, sapçık uzunluğu, kökçük kalınlığı, sapçık
kalınlığı, kökçük yaş ağırlığı, sapçık yaş ağırlığı, kökçük kuru ağırlığı, sapçık kuru ağırlığı ve
kökçüklerde lateral kök sayısı özellikleri incelenmiştir. Çimlenme oranı Scott ve ark. (1984)
tarafından bildirildiği yönteme göre belirlenmiş, en az 2 mm kökçük çıkışı çimlenmede esas
olarak kabul edilmiştir. Ağırlık ile ilgili gözlemler alınmadan önce tohumlar filtre kâğıdı ile
yüzeydeki fazla sudan arındırılmış ve hemen hassas terazi ile ağırlıkları tespit edilmiştir.
Gözlemler için rastgele seçilen kökçük ve sapçık örnekleri tarayıcı üzerine yerleştirilmiş ve
600 dpi çözünürlükte renkli olarak taranmıştır. Kökçük uzunluğu, sapçık uzunluğu, kökçük ve
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sapçık kalınlığı, kökçüklerde lateral kök sayısı parametreleri ImageJ (Rueden ve ark., 2017)
yazılımı kullanılarak ölçümler yapılmıştır (Açıkbaş ve Özyazıcı, 2021).
Çalışmada, 250 mM tuz konsantrasyonunda herhangi bir çimlenme olmadığı için bu doz
istatistiksel analizlere dahil edilmemiştir. Elde edilen veriler, tesadüf parselleri deneme
desenine göre varyans analizine tabi tutulmuş; ortalamalar arasındaki farklılıklar TUKEY
çoklu karşılaştırma testi ile kontrol edilmiştir. Yüzde olarak ifade edilen verilere açı
transformasyonu uygulanmıştır (Yurtsever, 1984).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Koca fiğ tohumlarının farklı tuz konsantrasyonlarındaki bazı çimlenme parametrelerine ilişkin
sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Çimlenme oranına, tuz konsantrasyonlarının etkisi istatistiki
anlamda p<0.01 düzeyinde önemli olmuştur. Tuz konsantrasyonlarının artışına bağlı olarak
çimlenme oranının azaldığı, en yüksek çimlenme oranı değerinin % 100.0 ile kontrol
grubunda saptandığı görülmüştür. En düşük çimlenme oranı ise tuzun en yüksek dozda
uygulandığı 200 mM konsantrasyonunda (% 24.7) tespit edilmiştir (Tablo 1).

Tuz stresine maruz bırakılan bazı baklagil bitkilerinde yapılan araştırmalarda, çimlenme oranı
yönünden araştırmamız bulguları ile benzer sonuçların elde edildiği, örneğin; yaygın fiğ (Day
ve Uzun, 2016; Ertekin ve ark., 2017), Macar fiği (Kusvuran, 2015; Önal Aşçı ve Üney,
2016), yem bezelyesi (Demirkol ve ark., 2019), yonca (Çaçan ve Kökten, 2014) ve nohut
(Ceritoğlu ve ark., 2020; Dadaşoğlu ve ark., 2020) bitkilerinde artan tuz konsantrasyonlarının
çimlenme oranını azalttığı rapor edilmiştir.
Kök ve sürgün uzunlukları tuzluluğa karşı toleransın ölçülmesinde kullanılan en önemli
parametrelerdir (Bahrani ve Hagh Joo, 2012). Araştırmada incelenen kökçük ve sapçık
uzunluğu ile sapçık kalınlığı yönünden uygulamalar arasında anlamlı (p<0.01) farklılıklar
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bulunmuştur. İncelenen bu parametrelerde en yüksek değerler tuzun uygulanmadığı kontrol
grubundan elde edilmiş olup, artan tuz konsantrasyonuna bağlı olarak söz konusu
parametrelere ait değerlerin azaldığı saptanmıştır. Kökçük ve sapçık uzunluğu ile sapçık
kalınlığı yönünden en düşük değerler ise parametrelere göre değişkenlik göstererek 100-200
mM tuz konsantrasyonları arasında tespit edilmiştir (Tablo 1). Tuzluluğun, bitkilerde kökçük
ve sapçık uzunlukları ile sapçık kalınlığını azalttığı bazı araştırma bulgularında (Kusvuran,
2015; Tatar ve ark., 2018; Yılmaz ve Kısakürek, 2018; Demirkol ve ark., 2019) da
bildirilmiştir. Çalışmamızda, kökçük kalınlığı değerleri tuz konsantrasyonlarının artışına bağlı
olarak azalsa da tuz düzeyleri arasındaki bu değişim istatistiki yönden önemsiz bulunmuştur
(Tablo 1).
Koca fiğ bitkisinde kökçük ve sapçıkların yaş ve kuru ağırlıkları ile lateral kök sayısına ait
değerler ise Tablo 2’de verilmiştir.

Kökçük ve sapçık yaş ve kuru ağırlıkları ile lateral kök sayısı özellikleri yönünden
uygulamalar arasındaki farklılık istatistiki anlamda çok önemli (p<0.01) bulunmuştur.
İncelenen bu parametreler yönünden en yüksek değerlerin tuzun uygulanmadığı kontrol
grubundan elde edilirken; en düşük değerler ise 150 ve 200 mM tuz dozunda tespit edilmiştir
(Tablo 2). Uslu ve Gedik (2020) yaygın ve Macar fiğler ile yapmış oldukları çalışmada, fide
yaş ve kuru ağırlıkların artan tuz dozlarına bağlı olarak azalma gösterdiğini bildirmişlerdir.
Elde edilen bu bulgular ile Ghoulam ve Fores (2001), Irshad ve ark. (2002), Saboora ve ark.
(2006), Akbarimoghaddam ve ark. (2011), Çiftci ve ark. (2013) ve Benlioğlu ve Özkan
(2015)’ın bulgularının benzerlik gösterdiği görülmüştür.
SONUÇ
Farklı tuz yoğunluklarının koca fiğ bitkisinde çimlenme ve fide gelişimine etkisini belirlemek
amacıyla yürütülen bu araştırma sonucunda, tuz konsantrasyonunun artmasıyla birlikte
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çimlenme ve fide gelişiminin olumsuz yönde etkilendiği görülmüştür. Türkiye’de nemli ve
ılıman iklimlerden kurak ve yarı-kurak alanlara kadar geniş bir alanda yetişebilme potansiyeli
bulunan koca fiğ bitkisinin, orta ve yüksek derecedeki tuz konsantrasyonlarında çimlenme ve
fide gelişimi gösteremediği ve bitkinin tuza karşı çok hassas olduğu ortaya konulmuştur.
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ABSTRACT
The climate is defined as the average weather conditions covering a wide area over a very long
time. It is an extremely influential factor in many areas, from their distribution on the earth, to
their basic needs, from the selection of living spaces, to the physical structure and character of
people. Climate is also a determining factor for tourism activities. People generally prefer to
spend their vacation periods in areas where they feel comfortable in terms of climate parameters.
Therefore, in the planning of tourism activities, it is very important that the climatic parameters
are within the value ranges that people will feel comfortable in, and therefore it is extremely
important to determine comfortable areas in regions where tourism activities are planned.
In this study, areas suitable for comfort in the period between May and October in the Rize
province, which has an important potential especially in terms of nature and plateau tourism,
were determined using the "New Summer Index". As a result of the study, it was determined that
the entire province was not suitable for comfort in May and October, the most comfortable area
was found in August, and the southwestern part of the province is generally much cooler than
other regions. It is thought that the results of the study will be very useful in the planning of
tourism activities, especially in the summer months.
Keywords: Rize; Summer; Biocomfort; New Summer Index
INTRODUCTION
Climate has a very important place in human life throughout human history. The people’s
distribution in the world, their choice of food and clothing, and their shelter and housing
structures, shaped their physiological development and character. Therefore, in the design and
planning of the physical environment where people live, it is of great importance to understand
and evaluate the climate in the region and to create an environment where people feel
comfortable (Elhadar, 2020; Sevik et al., 2020a; Kilicoglu et al., 2020; Cetin, 2020a).
Especially in the last century, the various gases released into the atmosphere with the industrial
revolution caused both significant pollution of the atmosphere (Koc, 2021; Kilicoglu et al., 2021)
and an increase in the average temperature worldwide, which has become an irreversible problem
that the world has to deal with. It has caused the occurrence of global climate change (Cetin,
2020b). In this process, the climate has gained even more importance, making studies on events
and activities that affect the climate more important.
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In this process, one of the important and prominent issues in recent years is "bioclimatic comfort"
or briefly "biocomfort". In order for people to feel comfortable, the environment must be within a
certain temperature, humidity and wind range. The occurrence of these conditions is called
"bioclimatic comfort" or shortly "biocomfort". When biocomfort values are not within suitable
ranges for people, people become uncomfortable in those areas and want to get away from there
(Cetin, 2015; Alaud, 2019). In addition, the fact that climate parameters are outside of these
values which are considered comfortable affects human health. For example, if the temperature is
not within the appropriate range, it can cause irritability and fatigue, as well as various problems
in the circulatory and respiratory system, burning eyes and dry throat (Adiguzel et al., 2020;
Aricak, 2020; Zeren Cetin & Sevik, 2020a,b).
Climate parameters that shape biocomfort conditions significantly affect the life of all living
things (Yiğit et al., 2018; Sevik et al., 2019; Ertugrul et al., 2019; Ozel et al., 2020). In terms of
people, biocomfort is important in many aspects such as health, comfort, productivity and
happiness, as well as meeting the satisfaction expected from tourism activities from daily life
activities or changing the duration and variety of tourism activities (Aricak, 2020). Therefore, in
recent years, many studies have been conducted on determining biocomfort areas (Cetin et al.,
2018a; Gungor et al., 2020; Bozdogan Sert et al., 2021).
Compliance in terms of biocomfort affects the preferences of both tourists and investors (Sancar
& Güngör, 2020). For this reason, it is of great importance to identify areas that are suitable and
not suitable for biocomfort during the tourism season, especially in areas where tourism activities
are carried out. In this study, areas suitable for comfort in the period between May and October in
Rize province, which has an important potential especially in terms of nature and plateau tourism,
were determined using the summer temperature index (New Summer Index = SSI) with the help
of GIS.
MATERIALS AND METHODS
MATERIAL
The study was carried out throughout the province of Rize. Turkey's most important, one of the
major cities of Rize, is located in the eastern Black Sea region is Turkey's most rainfall area of
the city and became famous with green nature. The location of Rize, which has come to the fore
with nature tourism especially in recent years, is given in Figure 1.
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Figure 1. Rize Location Map
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METHOD
Within the scope of the study, bio-comfort situation throughout the province was calculated using
the Summer Temperature Index (SSI). Within the scope of the study, long-term climate
parameters and locations of meteorology stations were obtained from meteorology stations and
temperature (F °) and relative humidity (%) data were processed on Arc GIS 10.5 software
together with the coordinates of the meteorology stations. Then, climate maps were created with
the Interpolation method using the "Inverse Distance Weighted (IDW)" command in the Arc map
10.5 software.
Temperature and relative humidity maps produced by interpolation method, using the "Raster
Caculator" command in Arc map 10.5, by applying the SSI formula (Güçlü, 2010a, b), biochemical comfort maps were created and evaluated. The equivalents of the calculated SSI value
are shown in Table 1.
Table 1. Correspondence of calculated SSI values (Sancar and Güngör, 2020).
SSI Value (F0)
70-77
77,1-82
82,1-90
90,1-99
99,1-111

Zone
1
2
3
4
5

111,1-124

6

124,1-149

7

149,1 <

8

Thermal comfort class for people
Some people feel a little cold, many people feel comfortable.
Most people feel comfortable
Many people feel comfortable, some people feel a little warm.
Comfort decreases due to the increase in temperature.
It feels extremely hot. Sunstroke may occur as a result of being
outside for a long time.
There is a high degree of discomfort and a high probability of heat
stroke. Everyone feels uncomfortable
In this zone, the environment is extremely hot and the uncomfortable
level is maximum.
Individuals who are exposed to these conditions for a long time are
likely to collapse the circulatory system.

FINDINGS
Using the temperature and humidity values, SSI values and zones were calculated throughout the
province, and the comfort condition was determined separately for each month and the comfort
condition for June is given in Figure 2.
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Figure 2. Comfort Situation Across Rize Province in June
According to the results of the study, most of Rize is within the scope of 1st Generation in June.
When the map is examined, it is seen that four different areas in the northwestern parts of the
province and a small area in the northeast remain in the 2nd zone, while the southwest of the
province is in the cold zone. As a result of the calculations made, it was determined that
approximately 21.1% of the city in June remained in the cold zone, 74.1% in the 1st generation
and 4.8% in the 2nd generation. The comfort situation in Rize province in July is given in Figure
3.
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Figure 3. Comfort Situation Across Rize Province in July
According to the results of the study, it was determined that a large part of Rize remained within
the scope of the 2nd Generation in July and that the remaining part in this zone covers
approximately 55.3% of the city in general. When the map is examined, it is seen that the
province generally shifts from north to south from hot zone to cold zones. The coldest part of the
province is located in the southwest. As a result of the calculations made, it was determined that
approximately 9.7% of the province in July was in the cold zone, 11.7% in the 1st generation and
23.2% in the 3rd generation. The comfort situation in Rize province in August is given in Figure
4.
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Figure 4. Comfort Situation Across Rize Province in August
According to the results of the study, it was determined that the area covering approximately
73.6% of Rize in August remained in the 3rd generation. According to the calculations made, it
has been determined that two areas in the northwest and common north parts of the province
remain in the 4th generation and the total of these areas constitute approximately 0.08% of the
province, the coldest part of the province is located in the southwest and the SSI value increases
from this point to the north. As a result of the calculations made, it was determined that
approximately 6.5% of the province in August, remained in the cold zone, 6.8% in the 1st
generation and 12.3% in the 2nd generation. The comfort situation in Rize province in September
is given in Figure 5.
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Figure 5. Comfort Situation Across Rize Province in September
According to the results of the study, most of Rize in September is within the scope of the 1st
Generation as in June. When the map is examined, it is seen that four different areas in the
northwestern parts of the province and a small area in the northeast remain in the 2nd zone, while
the southwest of the province is in the cold zone. As a result of the calculations made, it was
determined that approximately 20.9% of the province in general was in the cold zone, 72.8% in
the 1st generation and 6.3% in the 2nd generation in September.
RESULTS AND DISCUSSIONS
Within the scope of the study, suitable areas for biocomfort were determined with the help of
summer temperature index using humidity and temperature values in June, July, August and
September in Rize. As a result of the calculations made, it was determined that most of the city in
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general remained in the 1st Generation in June and September, in the 2nd Generation in July and
in the 3rd Generation in August. It has been determined that the southwestern part of the province
is in the cold zone in all seasons, and the hottest parts of the province are generally located in the
northwestern part.
Climate has an important place in the life of all living things. All phenotypic characters of living
things are shaped by the effect of environmental conditions, and the most important parameters
affecting the life of living beings in environmental conditions are climate parameters (Cetin et al.,
2018b, c; Varol et al., 2021; Sevik, 2021; Cesur et al., 2021; Ertugrul et al., 2021; Yucedag et al.
2018). Humans are warm-blooded creatures and therefore they are among those most affected by
outdoor conditions (Cetin et al., 2018a,; Cetin 2019; Cetin 2020; Aricak, 2020). In fact, there are
many external factors that affect the comfort of people. While many of these factors are
perceived by the five sensory organs such as noise, smell and light, there are also factors such as
CO2 concentration, particulate matter or air pollution, which are not easily perceived by the five
sensory organs. Some of these factors can be threatening to human health, except that they
disturb people outside of certain limits (Sevik et al., 2020b, c; Turkyilmaz et al., 2018a, b; Ucun
Ozel et al., 2020).
However, the most basic climate parameters affecting human comfort are temperature and
humidity. In case the climate parameters are outside of certain temperature values, people have to
keep these parameters and especially the temperature at certain intervals with various clothes and
heating or cooling equipment. The fact that the temperature is below or above these values, which
are considered comfortable, affects the psychology of people and can also cause various
problems in the circulatory and respiratory system, burning in the eyes and dry throat (Aricak, et
al. 2020; Elhadar, 2020). For this reason, it is of great importance that activities that people
perform arbitrarily, such as tourism activities, are carried out in areas that are within suitable
intervals in terms of comfort (Güçlü, 2010a, b; Adiguzel et al., 2020; Zhu et al., 2019; Zhu et al.,
2020).
Biocomfort is an important issue, especially in recent years, and many studies have been carried
out to determine suitable areas for biocomfort in residential areas (Cetin et al., 2019; Zhao et al.,
2020). While some of these studies use annual average climate data, seasonal or monthly average
data are used in others (Cetin, 2019; Kaya et al., 2019; Elhadar, 2020). In tourism activities,
biocomfort is much more important. Areas that are suitable in terms of climate parameters and
therefore comfortable areas have an important advantage in choosing the regions where people
will carry out their tourism activities. Therefore, biocomfort is an extremely important factor in
the establishment of touristic facilities and selection of tourism activities. Therefore, many
studies have been conducted on the determination of biocomfort areas in terms of tourism,
especially in recent years (Salata et al., 2017; Cetin et al., 2018a; Kong et al., 2019; Aricak,
2020).
CONCLUSIONS
The results of the study determined that most of the city in general remained in the 1st Generation
in June and September, in the 2nd Generation in July and in the 3rd Generation in August.
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Therefore, it can be said that the most suitable months for tourism in terms of temperature are
July and August. Apart from this, it has been determined that the southwestern part of the
province is in the cold zone in all seasons, and the hottest parts of the province are generally
located in the northwestern part. According to these results, the southwestern part of the province
may offer an alternative tourism option for people who are tired of the heat especially in the
summer months. In terms of classical sea and sun tourism, the most suitable area is the coastal
areas in the northwest of the province. The results of the study may be beneficial in tourism
investments and planning to be made.
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Özet
İnsanoğlu, mükemmel bir varlık olarak yaratılmış ve çeşitli kabiliyet ve becerilerle
donatılmıştır. Ayrıca bitmez arzuları ve sonu gelmez emelleri vardır. Çok aziz bir varlık
olduğu gibi acizlik yönü de söz konusudur. Hem azizdir hem aciz… Kendisine çok büyük
değer biçilmiş; deyim yerindeyse kâinat onun emrine verilmiştir. Ancak bu değer ve itibar
oranında da ağır sorumluluklar yüklenmiştir. Koca dünyanın işleyişinden sorumlu tutulmuş ve
çok saygın bir varlık olduğu ısrarla vurgulanmıştır.
Ayrıca; kabiliyetlerinin yanı sıra birtakım ihtiyaçları da vardır. Asgari olarak dinlenmesi
için planlı bir uykuya; büyümesi için sağlıklı ve bilinçli bir beslenmeye; düzenli bir hayat
sürdürebilmesi için de belli bir yaştan sonra evlenip aile kurmaya ihtiyaç hisseder. Böylece,
neslini korumuş, üzüntü ve kederini paylaşacak ebedi bir arkadaşa kavuşmuş ve sağlıklı bir
toplumun oluşmasına katkıda bulunmuş olur.
Dinimiz evliliği teşvik etmiş ve evlenmeyi zorlaştıran yapay engellere şiddetle karşı
çıkmıştır. Mümkün olduğunca evlenecek adaylara yardımcı olmayı tavsiye etmiş ve
zorlaştırıcı engelleri kaldırmayı öngörmüştür.
Toplumumuzda evlenmeyi zorlaştıran unsurların başında -maalesef- başlık parası gelir.
Cahiliye kalıntısı olan bu ilkel uygulamaya günümüzde hâlâ rastlanıyor olması gerçekten
üzüntü vericidir.
Bu çalışmada başlık parasının sakınca ve mahzurlarına dikkat çekilecek ve alternatif
çözümler ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler: Başlık Parası, Evlenme, Mehir.

ABSTRACT
Human beings have been created as perfect beings and they are endowed with a variety of
abilities and skills. They have endless desires and endless ambitions. Just as they are very
beloved creatures, there is also the aspect of weakness in humanbeings. They can be both
saint and helpless… Humanbeings are valued very much; the universe has been placed under
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their command. However, this value and reputation ratio has also been loaded with heavy
responsibilities. They are to be held responsible for the functioning of the whole world and it
is insistently emphasized that humanbeing is a very respected being.
Besides their abilities, they also have some needs.Such as; a minimum amount of sleep to
rest, eat a healthy and conscious diet to grow; and the need of marriage and starting a family
after a certain age in order to lead a regular life. Thus, they preserve their generation, attain an
eternal friend to share eachothers sorrow and contribute to the foundation of a healthy society.
Our religion encouraged marriage and strongly opposed external barriers that made
marriage difficult. It recommended helping prospective marriage candidates as much as
possible and remove the obstacles that make their marriage difficult.
One of the most difficult factors in our society to get married is - unfortunately - the bride
price. It is really sad that this primitive practice, which is a remnant of ignorance, is still
encountered today.
In this study, the drawbacks of the bride price will be highlighted and alternative
solutions will be presented.

Keywords: Bride price, Marriage, Mahr.

GİRİŞ
Mükemmel bir varlık olarak yaratılan insanoğlu, çeşitli kabiliyet ve becerilerle
donatıldığı gibi değişik ihtiyaçlarla da karşı karşıyadır. Çok aziz bir varlık olduğu gibi acizlik
yönü de söz konusudur. Hem azizdir hem aciz… Kendisine çok büyük değer verilmiş, deyim
yerindeyse kainat onun emrine verilmiş ve gücü nisbetinde sorumluluklar yüklenmiştir. Koca
dünyanın işleyişinden sorumlu tutulmuş ve çok saygın bir varlık olduğu ısrarla
vurgulanmıştır.
Evet, kabiliyetlerinin yanı sıra birtakım ihtiyaçları da vardır. En azından dinlenmesi için
planlı bir uykuya; büyümesi için sağlıklı ve bilinçli bir beslenmeye; düzenli bir hayat
sürdürebilmesi için de belli bir yaştan sonra evlenip aile kurmaya ihtiyaç hisseder. Böylece,
neslini korumuş, üzüntü ve kederini paylaşacak ebedi bir arkadaşa kavuşmuş ve sağlıklı bir
toplumun oluşmasına katkıda bulunmuş olur.

AİLE KURUMU VE BAŞLIK PARASI ENGELİ
Bu önemli kurumun ilk adımları nasıl atılır? Nelere dikkat etmek gerekir? Taraflara
düşen görev ve sorumluluklar nelerdir? Adaylarda ne tür ortak ve ön koşullar aranır? Bu süreç
nasıl işler? Bütün bu konular faklı açılardan değerlendirilip açıklanmaya muhtaç konulardır.
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Dinimiz evliliği teşvik etmiş ve evlenmeyi zorlaştıran yapay engellere şiddetle karşı
çıkmıştır. Mümkün olduğunca evlenecek adaylara yardımcı olmayı tavsiye etmiş ve
zorlaştırıcı engelleri kaldırmayı öngörmüştür.
Toplumumuzda evlenmeyi zorlaştıran unsurların başında -maalesef- başlık parası gelir.
Cahiliye kalıntısı olan bu ilkel uygulamaya günümüzde hâlâ rastlanıyor olması gerçekten
üzüntü vericidir.
Yeni akraba olan ailelerin kendi aralarında ama gerçekten gönüllü olarak hediyeleşip
bağları kuvvetlendirmeleri elbette ayrı bir konudur. Ancak biz, evlendirmenin ön koşulu
olarak kızın ailesi/babası tarafından talep edilen “başlık parası” adındaki ilkel uygulamanın
dinimizde yasak ve günah olduğunu ifade etmek istiyoruz.
Hatta “başlık parası” denilen bu ucube, insani açıdan da sakıncalıdır. Öyle ya, çok değerli
bir varlık olan insan, bir eşya mıdır ki, bedeli biçilsin, rayici konsun ve satılsın. Evet, insan
çok saygın ve kıymetli bir varlık olduğu için onu para ve madde ile değerlendirip ölçmek ve
fiyat belirlemek ona yapılabilecek en büyük hakarettir. Dolayısıyla, kız tarafının, özellikle
babaların ve veli konumunda bulunanların bu hususa çok dikkat etmeleri ve çocuklarını hakir
duruma düşürmemeleri gerekir. Hatta bırakın başlık parası almayı; bu hayırlı teşebbüs uğruna
yapılacak masraf ve harcamalara herkesin imkânı ölçüsünde ve örf-âdete uygun bir biçimde
katkıda bulunması gerekir.

AİLE KURMADA ORTA YÖNTEM
Evlenecek adayların tarafları veya ilgilileri bir araya gelir. Bu güzel girişimin
gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiği konuşulur. Kimin ne yapacağı kararlaştırılır.
Herkes üzerine düşeni yapar ve karşılıklı iyi niyet ve fedakârlıkla bu hayırlı teşebbüs
sonuçlandırılır. Yoksa “şu kadar para vermezsen kızımı vermem” deyip başlık parası
talebinde bulunmak haramdır, günahtır.
Üzülerek ifade edelim ki, pek çok gencimiz bu illetten dolayı evlenememekte, ya da
evlendirilmeleri geciktirilmektedir. Gençler, bazen istenen meblağı denkleştirmek için gurbet
ellerine düşmekte, ayrılık işkencesi çekmekte ve pek çok problem yaşamaktadır.
Gerçi, evlenecek adayların ekonomik problemlerini aşmaları; en azından bu hususu
düşünüp hallettikten sonra evlenmeye karar vermeleri şarttır. Ancak, bizim üzerinde
durduğumuz nokta, “başlık parası” adı altında dayatılan ek külfetin çirkinliğidir.

MEHİR-BAŞLIK PARASI
Mehir bedeli ile başlık parasının birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Çünkü:
a.Mehir meşrû bir karşılıktır. Bu paranın azamî veya asgarî miktarı, dinde sınırlandırılmış
değildir. Daha ziyade bulunulan çevrenin tesbit ettiği örfe göre verilmektedir.
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b.Bu mehir, tamamiyle kızın hakkıdır. Kızın izni olmadan, babası da kocası da harcama
yapamaz. Hattâ bu paranın alınıp alınmaması, ne kadarı peşin, ne kadarı da evlendikten sonra
alınması, çeyiz yapılıp yapılmaması hususlarını tamamen kız veya vekili tayin eder. Anababa, yani kızın velisi, kızın ricasına aykırı istekte bulunamaz. İşte bu iki madde ile târif
etmeye çalıştığımız mehir, başlıktan farklı bir şeydir. Hatta bugünkü başlıklar, adını
değiştirmiş mehir olduğu düşünülse bu takdirde babanın değil, kızın, meşrû bir hakkıdır.
Ancak uygulama hiç de öyle değildir. Nitekim oğlan tarafının gücü yetmeyeceği miktarılar
talep edilerek olay Hz. Peygamber‟in "Mehrin hayırlısı kolay (az) olanıdır." Buyruğuna
tamamen aykırı hareket edilmektedir.
SONUÇ:
Başlık parası bir insanlık ayıbıdır. Başlık bir cehaletin eseridir. Başlık parası insanın
değerini düşürür. Başlık parası medeniyetten uzak kalmanın göstergesidir. Başlık parası
bilinçsizliğin ürünüdür. İslâm`ı her fırsatta lekelemek isteyen egemen güçler, uygulamadaki
bu adeti, ustaca ifadelerle İslâm`danmış gibi gösterir ve İslâm`dan çok kendilerine yakın olan
bu cahillerin suçunu İslâm`a mal ederler. İşte bu uygulamayı yapanlar, ayrıca bu cinayete
sebep oldukları için sorumludurlar.
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ÖZET
İlim ve irfan mektebimizin çok değerli temsilcileri vardır. Bunlar birer kandil misali
topluma yön göstermişler, insanları hakka ve hakikate doğru sevk etmişler ve yaşantılarıyla
örnek davranışlar sergilemişlerdir. Bunların varlığı yüce Allah‟ın bir lütfu ve ikramıdır.
Toplumun dinamikleri olmuşlar, kanaat önderliği yapmışlar ve halka önderlik yapmışlardır.
Gün gelmiş; kendi rahat ve huzurlarından fedakârlık yaparak halkın rahat ve huzurunu
öncelemişlerdir.
Kuşkusuz bu değerli şahsiyetlerden birisi de Hz. Ali efendimizdir. Hz. Peygamber‟in
amcası oğlu ve damadı olan İmam Ali, Resulüllah‟ın pek çok övgü ve takdirine mazhar olmuş
ve gönlünde yer almıştır. Ön yargıdan uzak ve engin hoşgörü sahibi olan İmam, kimseye
peşin hükümlü davranmamış ve sırf “falanca söyledi” diye kesin reddetme ya da kabullenme
insafsızlığını göstermemiştir. Basiret ve öngörüsü o denli güçlüdür ki, sözün çıktığı ağızla
uğraşma yerine onun mahiyet ve muhtevasına bakmıştır.
Hz. Ali efendimizin her alanda çok güzel özdeyişleri ve özlü ifadeleri vardır.
Bu çalışmada; İmam Ali‟ye ait: “Söyleyene bakma, söylenene bak!”, “Söz ilaçtır; azı
yaşatır, çoğu öldürür.”, “Sözün güzelliği, kısalığındadır.”, “Söz, ok ve mızraktan daha
tesirlidir.”, “Susmak ağırbaşlılığı artırır. Sükût yalan söylemekten ve başkalarını
çekiştirmekten herhalde evlâdır.” vb. sözleri üzerinde durulacak; bu sözlerin toplumdaki
yansımalarına dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hz. Ali, Peşin hüküm, Söz ve ifade.
ABSTRACT
Our school of science and knowledge has very valuable representatives. They guided the
society, like lighthouses, they guided people towards the truth, and exhibited exemplary
behaviors with their lives. Their existence is a grace and gift of Allah to us. They have been
the dynamics of the society, have been an opinion leader and have led the people. Sometimes
they prioritized the comfort and peace of the people by sacrificing their own comfort and
peace.
There is no doubt that, one of these valuable personalities is Imam Ali, the son of the
Prophet's uncle and son-in-law. He was praised and appreciated many times by the Messenger
of Allah and took part in his heart. Imam Ali, who is far from prejudgment and had a very
deep tolerance, never treated anyone with prejudgment and never showed the ruthlessness of

Page 336

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

rejecting or accepting anything just because someone said so. His prudence and foresight was
so strong that he always looked at the nature and content of the words instead of dealing with
the narrator who said those words.
Hz. Our Ali Efendi has very beautiful proverbs and concise expressions in every field.
In this study; following sayings of Ali will be studied and their reflections in society will be
examined.
“Don't look at who says it; focus on at what has been told”! “Word is like a medicine; few
make you live, too much will kill”. “The beauty of the word is in its shortness”. “Word is
more effective than arrow and spear”.“Silence increases dignity”. “Silence is probably better
than lying and gossiping about others”.
Keywords: Hz. Ali, prejudice, Word and expression.
GİRİŞ
İlim ve irfan mektebinin en değerli temsilcisi Hz. Ali efendimizin her alanda çok güzel
özdeyişleri ve özlü ifadeleri vardır. Hz. Peygamber‟in amcası oğlu ve damadı olan İmam Ali,
Resulüllah‟ın pek çok övgü ve takdirine mazhar olmuş ve gönlünde yer almıştır.
HZ. ALİ
Miladî 600 senesinde Mekke‟de dünyaya gelen Hz. Ali‟nin babası Ebû Tâlib, annesi de
Fâtıma binti Esed‟dir. Mekke‟de baş gösteren kıtlık üzerine Resul-i Ekrem, amcası Ebû
Tâlib‟in yükünü hafifletmek için Hz. Ali‟yi himâyesine almıştır. Hz. Peygamber‟e ilk imân
edenler arasında yer almıştır.
Hz. Peygamber‟in kızı Fâtıma ile evlenmiş ve bu evlilikten Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin adlı
çocukları dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimizin mübarek soyu bunlarla devam etmiştir.
Kahramanlığıyla meşhur olan Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere
hemen hemen bütün savaşlara katıldı.
ve “Esedullah” (Allah‟ın arslanı) ünvanını hak etmiştir. Hz. Peygamberin vahiy kâtipliği
görevinde de bulunmuştur. Hz. Osman‟dan sonra halife olmuştur.
Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Ashâb-ı Kirâm arasında Kur‟ân, hadis ve bilhassa
fıkıh alanındaki bilgileriyle kendisine müracaat edilen bir otorite olmuştur. Hz.
Peygamber‟den 586 adet hadis-i şerif rivayet etmiştir.
HZ. ALİ VE SÖZ
Ön yargıdan uzak ve engin hoşgörü sahibi olan İmam, kimseye peşin hükümlü davranmaz ve
sırf “falanca söyledi” diye kesin reddetme ya da kabullenme insafsızlığını göstermezdi.
Basiret ve öngörüsü o denli güçlüdür ki, sözün çıktığı ağızla uğraşma yerine onun mahiyetine
bakar. Nitekim İmam Ali der ki:
“Söyleyene bakma, söylenene bak!”
Günümüzde pek çok kimsenin, söyleyeni göz önünde bulundurarak nice güzel hüküm ve
ifadeleri reddettiği dikkate alınırsa Hz. Ali‟nin bu sözünün kıymeti daha iyi anlaşılır.
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Bazen siyasi tarafgirlikle, bazen klik taassubuyla nice güzelim hüküm ve düşüncelerin havaya
savrulduğu; hatta, havada dolaşmasına bile müsaade edilmediği görülmektedir. Oysa, hiç
beğenmediğimiz nice fena ve fani insanların ağzından ya da kaleminden çok güzel gerçekler
ortaya çıkabilir. Bize düşen, o hakikatlerin hayat bulmasına ve toplumla buluşmasına katkıda
bulunmak ve zemin hazırlamaktır.
Önemli olan diğer bir husus da “söz”ü tasarruflu kullanmaktır. Bilindiği gibi; “tasarruf ayrı,
“cimrilik” ayrı şeydir. Tasarruf, kısmak, esirgemek gibi bir mesaj taşımaz. Bu mesajlar
cimriliğin özellikleridir. Tasarruf ise, yerli yerinde ve yeterince kullanma ve harcamanın ifade
biçimidir. Günde üç kez kullanımı önerilen ilacın; cimrilik yapılarak az kullanılması yarar
sağlamadığı gibi; fazlası da zarar verebilir. Hatta yaşamı sonlandırabilir.
Hz. Ali ne güzel söylüyor:
“Söz ilaçtır; azı yaşatır, çoğu öldürür.”
İhtiyaç kadar konuşup yerli yerinde mükâlemede bulunmak insanın kemaline işarettir. Az ve
öz ifadeler hem rahat anlaşılır; hem de dinleyenin dinleme gücünü zorlamaz. Gereksiz laf
gevezeliği kişilik probleminin belirtisidir. Sözün bıktırıcı olmamasını öğütleyen İmam Ali bu
noktayı dile getirirken de özlü ifade kullanır:
“Sözün güzelliği, kısalığındadır.”
Konuşmak için sırasını beklemek ve ihtiyaç miktarınca konuşmak muhatapta çok güzel izler
bırakır. Bu tür güzelim sözlerin etkisi de o denli büyüktür. İmam Ali‟nin deyimiyle:
“Söz, ok ve mızraktan daha tesirlidir.”
Ok ve mızrak yaraları kabuk bağlayıp iyileşse de sözün bıraktığı iz kolayca silinmez. Etkisi
uzun müddet devam eder. Bu yüzden sarf edilecek sözlerin etki alanı ve ağırlığı mutlaka
hesaba katılmalıdır.
Lüzumsuz konuşmamanın; deyim yerindeyse susmanın verdiği mesaj, bazen o denli etkin olur
ki, bir sürü laf kalabalığından daha güzel sonuç getirir. Hz. Ali‟nin ifadesiyle:
“Susmak ağırbaşlılığı artırır. Sükut yalan söylemekten ve başkalarını çekiştirmekten herhalde
evladır.”
Çok değerli bir sermaye olan “söz” nimetini yerli yerinde kullanmak, bu konuda israftan
kaçınıp cimrilik de yapmamak ve böylece kişiliğimizi korumak dikkat etmemiz gereken
önemli noktalardır. İnsanlığın düşmanı olan yalana tevessül etmektense ağırbaşlılığımızı ve
şahsiyetimizi sükûtumuzla korumak baş tercihimiz olmalıdır.
SONUÇ
Hz. Ali‟nin dilinden dökülen söze dair sözler, günümüzde karşılaşılan pek çok problemin
çözümü niteliğindedir. Zira hikmetle ifade edilen sözler ölçülü ve bilinçli bir iklimde
sahiplerinin dilinden döküldüğü için çağlar boyu canlı kalmayı başarmaktadırlar. İşte İmam‟ın
söze dair sözleri bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir.
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ÖZET
Çocuklarımıza karşı hassasiyetle yerine getirmemiz gereken önemli görevlerimizden bir
tanesi onlara güzel bir isim vermektir. Çünkü bir insanın ismi doğumundan ölümüne; hatta
ölüm ötesine kadar beraberinde taşıdığı ayrılmaz bir parçası olduğu bilinmesi gereken bir
gerçektir. İsmin; kişinin psikolojisine ve şahsiyetine tesir ettiği ifade edilir. Nice insanların
isimleriyle ilgili son derece sıkıntı yaşadıkları, hatta değiştirmek zorunda kaldıkları
gözlemlenmektedir. Pek çok ismin toplumda ayıplandığı ve istihza konusu yapıldığı
bilinmektedir.
Kuşkusuz her insan yetiştiği çevreye, sahip olduğu kültüre göre çocuklarına isim verir. Ancak
bu alışkanlıklar her zaman isabetli olmayabilir. Bu yüzden tercih edilen ismin taşıdığı anlama
ve verdiği mesaja dikkat edilmesi gerekir. Hz. Peygamber‟in de bu konuyu çok önemsediğini
ve bu konunun üzerinde önemle durduğunu; anne babaları çocuk isimleriyle ilgili olarak
uyardığını müşahede ediyoruz. Nitekim: “Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın
isimleriyle çağırılacaksınız; öyleyse isimlerinizi güzel kılın!” uyarısıyla bu konuyu
somutlaştırdığını görüyoruz. Ayrıca çirkin anlam ve mesajlar içeren bazı isimleri daha anlamlı
ve daha güzel olanlarıyla değiştirdiği gelen rivayetler arasında yer almaktadır.
Güzel bir isim vermek kadar onu korumanın da çok büyük önem arz ettiğini belirtmek
gerekir. Güzel bir isim tercih edildiği halde sonradan bozulduğu ya da yanlış telaffuz edildiği
gözlemlenmektedir.
Bu çalışmada çocuklara isim verilirken dikkat edilmesi gereken hususlara, uyulması gereken
kriterlere dikkat çekilecek ve güzel isimlerin korunmasının önemi vurgulanacaktır. Ayrıca
isimleri bozmanın yanlışlığı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk ismi, Güzel isim, İsim bozma, İsim mesajı.
ABSTRACT
One of our important duties that we must fulfill with care towards our children is to
name them with beautiful names. Because it is a fact that should be known, the name is an
integral part of a person that he carries from birth to death, even beyond the death. It is
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expressed that the name affects the psychology and personality of a person. It is observed that
many people have trouble with their names and even have to change them. It is known that
many people are dispraised and mocked in the society because of their names.
There is no doubt that, every person name their children according to the environment
they grow up and the culture they live in. However, these habits may not always be most
appropriate. Therefore; attention should be paid to the meaning of the preferred name and its
message. Prophet Muhammad gave great importance and emphasized this issue as well. We
observe that He warned the parents about naming their children. As a matter of fact; we see
that he embodies this issue with the following warning: “You will be called by your names
and the names of your fathers on the Day of Judgment; so make sure your names are
beautiful”! There are also rumors that at times he changed some names that have ugly
meanings and messages with more meaningful and more beautiful ones.
It should be noted that protecting a name is as important as giving a beautiful name. It is
observed that although a beautiful name is preferred, however it is spoiled or pronounced
incorrectly.
In this study, attention will be drawn to the issues that should be considered while naming
children, the criteria that should be followed and the importance of protecting beautiful
names. Wrongness of spoiling names will also be emphasized in this study.
Keywords: Baby name, Beautiful name, mocking a name, message of a name
GİRİŞ
Çocuklarımıza karşı hassasiyetle yerine getirmemiz gereken önemli görevlerimizden bir
tanesi onlara güzel bir isim vermektir. Çünkü bir insanın ismi doğumundan ölümüne; hatta
ölüm ötesine kadar beraberinde taşıdığı ayrılmaz bir parçası olduğu bilinmesi gereken bir
gerçektir. İsmin; kişinin psikolojisine ve şahsiyetine tesir ettiği ifade edilir. Nice insanların
isimleriyle ilgili son derece sıkıntı yaşadıkları, hatta değiştirmek zorunda kaldıkları
gözlemlenmektedir. Pek çok ismin toplumda ayıplandığı ve istihza konusu yapıldığı
bilinmektedir.
Son zamanlarda Müslümanlar yeni doğan çocuklarına İslami isimler koymada hassasiyet
göstermiyorlar. Hatta çocuklarına; Öykü, Aleyna, Ezgi, İrem gibi bugüne kadar verilmeyen
yeni isimler veriyorlar. İsim koyma konusunda Hz. Peygamber (a.s)‟den gelen uyarıcı
rivayetler var mıdır? Bu konuda biz Müslümanlara düşen vazifeler nelerdir?
Varlıkların sembolü olan isimlerin ilk defa Yüce Allah tarafından Hz. Âdem (a.s)‟a öğretildiği
bilinmektedir. (Bakara, 2/33) Adların insanın şahsiyetinin gelişip gelişmemesi üzerinde büyük
etkileri vardır. İslami gelenekte çocuk dünyaya gelince ona doğumunun üçüncü veya yedinci
günü isim konulması üzerinde durulmuş ve isim seçiminde büyük bir titizlik gösterilmiştir.
Bunun dayanağı, Peygamberimizden gelen şu rivayettir: "Siz kıyamet gününde hem kendi
adınızla, hem de babalarınızın adıyla çağrılacaksınız; bu sebeple kendinize güzel adlar
koyunuz.” (Bkz. Ebu Davud “Edeb” 61; Ahmed b.Hanbel, Müsned, V, 194). Bizzat Hz.
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Peygamber (a.s) tarafından sahabeden bazılarının isimleri putperestliği çağrıştırdığı, insan
tabiatına çirkin düştüğü ve İslâm âdâbına uymadığı için değiştirilmiştir. Meselâ, "isyankâr"
anlamına gelen Âsiye adındaki bir kızın ismini Cemîle, Berre isimli bir kadının adını da
Zeynep olarak değiştirmiş, Allah'ı tenzih etmek maksadıyla da Meliku'l-Emlâk ünvanlı
birisinin sıfatına müdahale etmiştir. (Bkz.Buhari, Edeb 105-107, 109; Menâkıb 17; Müslim,
Âdâb 14; Fezâil 124-125; İbn Mâce, Edeb 30). İsimler önemli bir semboldür, bir isim daima
bir şeyin adıdır. Hatta isimler, bir kimsenin dâhil olduğu inanç ve medeniyet evreninin
işaretlerini verir. Biraz da bu husus göz önünde tutulduğundan dolayı, ihtida eden gayr-i
müslimlerin isimlerini İslâm'ı adlandırmayı çağrıştıracak şekilde değiştirdikleri bilinmektedir.
ÇOCUK İSİMLERİNİ VERMEDE YÖNTEM
Kuşkusuz her insan yetiştiği çevreye, sahip olduğu kültüre göre çocuklarına isim verir. Ancak
bu alışkanlıklar her zaman isabetli olmayabilir. Bu yüzden tercih edilen ismin taşıdığı anlama
ve verdiği mesaja dikkat edilmesi gerekir. Hz. Peygamber‟in de bu konuyu çok önemsediğini
ve bu konunun üzerinde önemle durduğunu; anne babaları çocuk isimleriyle ilgili olarak
uyardığını müşahede ediyoruz. Nitekim: “Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın
isimleriyle çağırılacaksınız; öyleyse isimlerinizi güzel kılın!” uyarısıyla bu konuyu
somutlaştırdığını görüyoruz. Ayrıca çirkin anlam ve mesajlar içeren bazı isimleri daha anlamlı
ve daha güzel olanlarıyla değiştirdiği gelen rivayetler arasında yer almaktadır.
Her birey yetiştiği çevreye, sahip olduğu kültüre göre çocuklarına isim verir.
Gerçekten; ismin taşıdığı anlam ve verdiği mesaj, son derece önemlidir. Hz. Peygamber de
bunun üzerinde durmakta ve anne-babaları uyarmaktadır: "Siz kıyamet günü kendi isimleriniz
ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız; öyleyse isimlerinizi güzel kılın" (Ebu Davut, IV,
287).
Bu bir görev olduğuna göre, bu görevin en güzel bir biçimde yerine getirilmesi ve gereğinin
yapılması şarttır.
Bu görev yapılırken istişare ile hareket etmek; aile nezaketi açısından anne ve baba olarak
birlikte karar vermek en doğru olanıdır.
Ayrıca telaffuzu ve yazılışı rahat isimlerin tercih edilmesi tavsiye edilir.
İSİMLERİ BOZMA PROBLEMİ
Toplumumuzun güzel isim verme noktasında tam anlamıyla dikkat ettiği söylenemez ise de,
asıl problem ve üzerinde durmak istediğimiz nokta: Güzelim isimlerin berbat ve perişan
edilmesidir.
Örneğin; İbrahim, Halil, Mehmed, Mahmut ve benzeri… tarih, anlam ve mesaj yüklü
isimlerin toplumumuzda ve çevremizde uğradıkları musibetleri esefle izlemekteyiz.
Dost, Allah dostu ve sırdaş anlamları taşıyan Halil isminin tarafımızdan bilinçsizce "Halle"
haline getirilmesi; İbrahim, Mehmed ve Mahmut isimlerinin bu güzel hallerinden çıkarılarak
"İbo", "Mıhe" ve "Mıho" şekline sokulması hangi mantıkla açıklanabilir. Saygın, değerli,
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kıymetli ve efendi manalarını ifade eden Şerif'in "Şero"laştırılmasına ne demeli? Hangi
vicdan ile seçkin mesajını neren Mustafa'yı "Mıçe"leştiriyoruz?
İsimlerin, çocukların şahsiyetlerini etkilediği söylenir. Biz tarih içerisinde yer almış bir kısım
lider, önder, peygamber, veli, mucit ve rehber şahsiyetlerin isimlerini bir dua niyetiyle –en
azından taşıdığı isme layık olması niyazıyla- çocuklarımıza veriyoruz. Ancak, seçtiğimiz
isimleri korumasını bilmeli; çocuklarımızın isimlerini bozmamalı, bozulmasına seyirci
kalmamalı ve bu konuda çok duyarlı olmalıyız.
Bu yanlış bazen ailenin kendisinden başlamakta ve komşular tarafından sürdürülmektedir.
İbrahim'imize "İbooooo!" diye seslenip çağırdığımızı gören ve duyan komşularımız da aynı
ismi kullanmakta ve güzelim isim katledilmektedir.
Bu kestirme isimlendirmeler bazen de bir özentiden kaynaklanmaktadır. Falancalar
Fatma'larına "Fatoş", Zeliha'larına "Zeloş", Mehmet'lerine "Memoş" diyorlarsa; eh, bizim
onlardan geri ve eksik neyimiz var ki? Biz de çocuklarımızın isimlerini böyle kullanırsak
modaya uymuş oluruz.
Bu durumun üşengeçlikten kaynaklandığını düşünmek bile isteniyorum. O zaman, vaziyet
daha vahim… Güzel bir ismi doğru telaffuz edecek kadar bir sabır ve tahammülümüz yoksa
geleceğimizin parlak olabileceğini ifade edemeyiz.
SONUÇ
Belki abartılı gibi gelecek ama, isim bozmaların; aslında, isimlerin ilk sahiplerine bir hakaret
manasına geldiğini de söyleyebiliriz. Onların hatırasına saygı adına da olsa, isimlerin
bozulmaması gerektiğini söylemek istiyorum.
Ayrıca, çocuğumuza verdiğimiz önem de burada düğümlenmekte… Çocuğumuz, taşıdığı
ismin anlamını ve kime ait olduğunu bilerek büyüsün; şahsiyeti bu çerçevede şekillensin. O
zaman gerçekten, çocukların eğitimi, olaylara bakışı, hadiseleri değerlendirişi çok farklı olur.
O zaman, Fatih'imiz hoş görülü, adaletli, çevresine saygılı ve dirayetli bir "Fatih" olma
azmiyle büyür. Halil'imiz dostlarını seven, misafirperver ve anlayışlı bir "Halil" olma
hayaliyle yetişir. Sinan'ımız sanatsever, nezih ve nezaketli bir "Sinan" olmak için çaba
gösterir. Gül'ümüz güzellikler saçan ve hikmetli hareket eden nazenin bir "Gül" olmaya
çalışır; Aişe'miz okumuş, bilgin olmuş ve etrafına yararı dokunan bir "Aişe"nin ismini
taşıdığını bilir ve onu örnek alır. O zaman Ali ismini taşıyan çocuğumuz, kahramanlar
kahramanı Hz. Ali'nin hatıra ve hayaliyle büyür.
Uzun sözün kısası, çocuklarımıza güzel, anlamlı ve mesaj yüklü isimler verelim ve bu isimleri
koruyalım. Bozulmasına ve yanlış telaffuz edilmesine asla müsaade etmeyelim. Bozmayalım,
yanlış kullanmayalım, bozup yanılış telaffuz edenleri uyaralım.
Güzel bir isim vermek kadar onu korumanın da çok büyük önem arz ettiğini belirtmek
gerekir. Güzel bir isim tercih edildiği halde sonradan bozulduğu ya da yanlış telaffuz edildiği
gözlemlenmektedir.
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ÖZET
Diz medial eklem artrozu olan hastalarda son zamanlarda proksimal fibular osteotomi (PFO)
alternatif bir cerrahi tedavi olarak tercih edilmektedir. Mikrokırık kıkırdak defektleri için
sıklıkla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Sunduğumuz vakanın genç yaşta olması ve sadece
medial eklem artrozunun olması sebebiyle PFO uyguladık.
46 yaş, BKİ:26 olan kadın hasta sağ diz medialde 2 yıldır giderek artan ağrı ve hareket
kısıtlılığı şikayetiyle polikliniğe başvurdu. Fizik muayenesinde eklem hareket açıklığı kısıtlı
ve hareketle artan ağrı mevcuttu. Vizüel analog skala (VAS) skoru 8/10 du. Mc Murray testi
pozitifti. Ayakta çekilen diz ap lateral grafisinde sağ dizde sol dize göre artan medial eklem
artrozu ve eklem mesafesinde daralma mevcuttu. MR da medial menisküs yırtığı görüldü.
Önce artroskopi yapıldı. Medial menisküste radial yırtık vardı ve parsiyel menisektomi
yapıldı. Femoral medial kondilde kıkırdak yumuaşaması mevcuttu. Outebridge evre 4 idi.
Yumuşama olan bölgeye kıkırdak debridmanı ve subkondral bölgeye mikrokırık uygulaması
yapıldı. Ardından fibula üst ucunun 8 cm distalinden süperfisyal fibular sinir korunarak 2 cm
lik blok kemik dokusu çıkartılacak şekilde osteotomi yapıldı. Postoperatif nörovasküler
muayane ve diz eklem hareketleri normaldi. VAS skoru 2/10 idi. 4 hafta boyunca yük
vermeden mobilize edildi. Postoperatif 1. ay ve 6. ay X rayde diz eklemi medialde eklem
mesafesinde artma saptandı.
Çalışmamızdaki ana fikir; fibular osteotomi yaparak, lateral kompartıman desteğini
zayıflatmak ve varus deformitesini azaltmaktır. Osteoartritin mevcut cerrahi tedavi
seçeneklerinden PFO’nun yüksek tibial osteotomi, unikondiler ve total diz protezine göre
birtakım avantajları vardır. Cerrahi tekniği basittir. Daha az invazivdir. Kaynama beklentisi
olmayıp, implant gerektirmediğinden maliyeti düşüktür. Postoperatif daha erken
mobilizasyona olanak sağlar. PFO’da en önemli nokta peroneal sinir diseksiyonunun iyi
yapılmasıdır.
Çalışmamızda postoperatif medial eklem aralığında artma ve lateral aralıktaki azalma
anlamlıydı. VAS skorunda önemli derecede iyileşme gözlendi. Sonuç olarak PFO varus diz
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osteoartritindeki ağrıyı önemli ölçüde azaltabileceği, radyografik görünümünü
iyileştirebileceği, total diz artroplastisine olan ihtiyacı geciktirebileceği kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Gonartroz, mikrokırık, oteotomi
ABSTRACT
Recently, proximal fibular osteotomy (PFO) has been preferred as an alternative surgical
treatment in patients with knee medial joint arthrosis. Microfracture is a frequently used
treatment method for cartilage defects. We applied PFO because the case we presented was
young and had only medial joint arthrosis
46 years old and BMİ: 26 female patient presented to the clinic with complaints of increasing
pain in the medial of the right knee and limitation of movement for 2 years. On physical
examination, there was restricted range of motion and pain that increased with movement.
Visual analog scale (VAS) score was 8/10. Mc Murray test was positive. On the standing knee
ap lateral radiograph, there was medial joint arthrosis that increased in the right knee
compared to the left knee and narrowing of the joint distance. Medial meniscus tear was seen
on MRI.
Firstly arthroscopy was performed. There was a radial tear in the medial meniscus and partial
meniscectomy was performed. There was cartilage softening in the femoral medial condyle.
Outerbridge classification was stage 4. Cartilage debridement was performed on the softened
area and microfracture was applied to the subchondral area. Then an osteotomy was
performed to remove 2 cm of block bone tissue at 8 cm distal to the upper end of the fibula
protecting the superficial fibular nerve. Postoperative neurovascular examination and knee
joint movements were normal. VAS score was 2/10. She was mobilized for 4 weeks without
weigth bearing.. Postoperative 1 month and 6 month X ray showed increase of the joint
distance in the medial of the knee joint.
The main idea in our study; By performing fibular osteotomy, it is weaken the lateral
compartment support and reduce varus deformity. Among the current surgical treatment
options of osteoarthritis, PFO has some advantages over high tibial osteotomy, unicondylar
and total knee arthroplasty. The surgical technique is simple. It is less invasive. Cost is low
since there is no expectation of union and does not require implants. Postoperative allows
earlier mobilization. The most important point in PFO is good peroneal nerve dissection.
In our study, postoperative increase in medial joint space and decrease in lateral space were
significant. VAS score improved significantly. As a result, we believe that PFO can
significantly reduce knee pain in varus osteoarthritis, improve the radiographic appearance of
the knee joint, delay the need for total knee arthroplasty.
Keywords: Gonarthrosis, microfracture, osteotomy
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GİRİŞ
Diz medial eklem artrozu olan hastalarda cerrahi tedavi olarak yüksek tibial osteotomi,
unikondiler ve total diz protezi uygulanabilmektedir. Hastanın yaşına, medial artrozun
derecesine, lateral eklem artrozu mevcudiyetine göre tedavi seçeneği değişmektedir.(1)
Yüksek tibial osteotomi teknik olarak zorlu bir işlem olmakla birlikte iyatrojenik kırık ve
kaynamama gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. (2)
Total diz artroplastisi ise daha genç ve aktif hastalar veya orta derecede osteoartriti olan
hastalar için tercih edilen tedavi olamayabilmektedir. (3)
Son zamanlarda, diz osteoartritinin cerrahi tedavisinde proksimal fibular osteotomi (PFO)
alternatif bir cerrahi tedavi olarak tercih edilmektedir. Özellikle uzak doğu ülkelerinde (Çin ve
Hindistan) daha popüler hale gelmiştir. Bu yöntem teknik olarak yüksek tibial osteotomi ve
total diz protezine göre daha kolay ve daha az invazivdir. (3)
Mikrokırık ise ilk defa Steadman tarafından denenmiştir (4). Subkondral kemiğe kadar tüm
hasarlı, kalsifiye kıkırdak kemik yüzeyine dik kenarlar yapacak şekilde tıraşlanırsak sıkı bir
debridman yapılır. Bir awl yardımı ile 3-4 mm aralıklarla, 7 2-4 mm derine inilerek
subkondral kemik tabakası bütünlüğü bozulmayacak şekilde kanama olan yere ulaşana kadar
delikler açılır. Drilleme ile aynı prensibe sahip olmakla beraber drillemeye göre en önemli
avantajı ısı nekrozunun daha az olmasıdır. Çevre dokulara verdiği zarar daha azdır.
Dezavantajları ise altta küçük kistlerin oluşma riski daha fazla olması ve eklem içinde küçük
serbest cisimcikler oluşma ihtimalidir (5).
Sunduğumuz vakanın genç yaşta olması ve sadece medial eklem artrozunun olması sebebiyle
PFO uyguladık.
VAKA VE TEKNİK
46 yaş VKI: 26 kadın hasta Sağ diz medialde 2 yıldır giderek artan ağrı ve hareket kısıtlılığı
şikayetiyle polikliniğe başvurdu. Herhangi bir hastalığı yoktu.
Fizik muayenesinde rom kısıtlı ve hareketle artan ağrı mevcuttu. Şişlik ve kızarıklık yoktu.
Vizüel analog skalada (VAS) skoru 8/10 du. Mc murray testi pozitifti. Ayakta çekilen diz ap
lateral grafisinde (şekil 1) sağ dizde sol dize göre artan medial eklem artrozu ve eklem
mesafesinde daralma mevcuttu. MR da medial menisküs yırtığı görüldü.
Önce artroskopi yapıldı. Medial menisküs radial tarzda yırtık vardı ve parsiyel menisektomi
yapıldı. Femoral medial kondilde kıkırdak yumuşaması mevcuttu. Outerbridge evre 4 idi.
Yumuşama olan bölgeye kıkırdak debridmanı yapıldı. Oluşan subkondral bölgeye mikrokırık
uygulaması yapıldı.
Eklem aralığındaki artroz için proksimal fibular osteotomi planlandı. Fibula üst ucunun 8 cm
distalinden superfisial fibular sinir korunarak kesi yapılarak 2 cm lik blok kemik dokusu
çıkartılacak şekilde osteotomi yapıldı.
Postop nörovaskuler muayene ve diz eklem hareketleri normaldi. Postoperatif birinci gün
itibariyle yük vermeden mobilizasyon yapıldı. 4 hafta yük vermeden mobilizasyona devam
edildi.
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Postoperatif dönemde VAS skoru 2/10 idi. Postop 1. Ay (şekil 3) ve 6. Ay (şekil 4) X rayde
diz eklemi medialde eklem mesafesinde artma saptandı. Eklem fonksiyonlarında iyileşme
görüldü.

Şekil 1: Preop ayakta diz ap lateral x ray

Şekil 2: Postop 1. gün ayakta diz ap lateral x ray

Şekil 3:.postop 1. ay ayakta diz ap lateral x ray
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Şekil 4:.postop 6. ay ayakta diz ap lateral x ray
TARTIŞMA
Çalışmamızdaki ana fikir; Fibular osteotomi yaparak, lateral kompartıman desteğini
zayıflatarak diz eklemini valgusa yönlendirip varus deformitesini azaltmaktır.
Fibula vücut ağırlığının %6,4’ünü taşıyan ve ağırlıklı olarak bacak ve ayağın çeşitli kasları
için bağlantı bölgesi olarak görev yapan bir kemiktir (6). Bu nedenle PFO’nun vücut
fonksiyonlarını etkilemeyeceği düşünülmektedir.
PFO'dan sonra diz medial kompartıman basıncının %21.57 oranında azaldığı bazı kadavra
çalışmalarıyla da gösterilmiştir (7).
Osteoartritin mevcut cerrahi tedavi seçeneklerinden PFO’nun yüksek tibial osteotomi,
unikondiler ve total diz protezine göre birtakım avantajları da vardır. Cerrahi tekniği basit ve
öğrenim eğrisi kısadır. Daha az invaziv olup, daha küçük insizyon gerektirir. Kaynama
beklentisi olmayıp, implant gerektirmediğinden cerrahi maliyet düşüktür. Postoperatif daha
erken mobilizasyona olanak sağlar. (8).
PFO’da en önemli nokta ise peroneal sinir diseksiyonunun iyi yapılarak hazar görmesini
engellemektir.
Bizim çalışmamızda postoperatif medial eklem aralığında artma ve lateral aralıktaki azalma
anlamlıydı. VAS skorunda önemli derecede iyileşme gözlendi.
Sonuç olarak PFO varus osteoartritindeki dizde ağrıyı önemli ölçüde azaltabileceği, diz
ekleminin radyografik görünümünü iyileştirebileceği, total diz artroplastisine olan ihtiyacı
geciktirebileceği ve postoperatif dönemde rehabilitasyonu kolaylaştırabileceği kanaatindeyiz.
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MAGNETĠT’ĠN AKTĠF KARBON ĠLE MODĠFĠKASYONUNDA DEĞĠġEġEN
YÜZEY DOKUSUNUN ĠNCELENMESĠ
INVESTIGATION OF THE SURFACE TEXTURE CHANGED IN MAGNETIT'S
MODIFICATION WITH ACTIVATED CARBON
Dr. Öğrt. Üy. Mehmet ġakir ECE
Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Mardin, Türkiye
ORCID: 0000-0002-9411-314X
ÖZET
Nanoteknoloji, son çeyrek asırdır dünya çapında gittikçe yaygın bir şekilde ilerliyor.
Nanoteknoloji, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, malzeme bilimi, elektrik-elektronik,
medikal, savunma, enerji, ilaç, gıda, tarım, çevre gibi çeşitli alanlarda işlerlik sağlayan
malzemelerin nano ölçekte (1-100 nm) manipülasyonuyla ilgilenmektedir. Nanomalzemeler,
fiziksel (elektriksel, ara yüzey, manyetik, optik) ve kimyasal özellikleri bakımından daha
küçük ebatları, geniş yüzey alanı/hacim oranları gibi özellikleriyle diğer malzemelere kıyasla
benzersiz özelliklere sahiptir. Yüzey/hacim oranı arttıkça, yüzeydeki atomların yüzdesi artar,
bu da yüksek kimyasal reaktivite ve artan yüzey işlevselliğini sağlar. Nanomalzemeler, pek
çok endüstriyel sektörde ilgi çekicidir. Bu sebeple potansiyel faydaları olan
nanomalzemelerin güvenli tasarımını ve bu malzemelerin sürdürülebilir gelişiminin teşvik
edilmesi gerekir. Manyetik davranış gösteren manyetit, nanoteknolojide çokça kullanılan
mineral/sentetik malzemedir. Manyetit sentetik olarak kimyasal birlikte çökeltme,
elektrosprey, akış enjeksiyonu, termoliz, hidroliz, hidrotermal, ultrasonik, mikroemülsiyon,
sol-jel gibi yöntemlerle sentezlenmektedir. Bu yöntemler arasında kimyasal birlikte çökeltme
yöntemi en uygun teknik olarak öne çıkmaktadır. Manyetitin yüksek manyetizasyon değerini
korumak için sentezde Fe2+/Fe3+ oranı önemli bir faktördür. Reaksiyon güçlü bazik koşullar
altında gerçekleşmektedir. Manyetit ile alakalı yeni araştırmaların miktarı ve çeşitliliği,
manyetitin çeşitli uygulamalarda çok işlevliliğe sahip olduğunu, umut verici nanomalzemeler
olduğunu göstermektedir. Manyetit nano malzemeler, toppaklanmaya ve oksidasyona uğrama
gibi iki dezavantaja sahiptir. Manyetit nano malzemelerin organik veya inorganik
malzemelerle kaplanması, yüzey konjugasyonun sağlanması için etkili yüzey modifikasyon
işlemidir. Yüzey kaplama ile oksidasyonuna ve aglomerasyonuna çözüm bulunduğu gibi aynı
zamanda manyetit nano malzemelere daha fazla işlevsellik de sağlar. Aktif karbon, manyetiti
koruyan, manyetite kabuksal destek sağlayan bir malzemedir. Yüksek yüzey alanına sahip
aktif karbon, farklı boyut dağılımına sahip gözenekli bir yapıya ve çok sayıda oksijenli
fonksiyonel gruplara sahiptir. Aktif karbon destekli manyetit manyetik malzemeler,
teknolojinin pekçok alanında kullanılmaktadır. Bu çalışmada sırasıyla manyetit manyetik
nano malzemeler ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemeler sentezlendi.
Manyetit manyetik nano malzemelerin ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nano
malzemelerin sahip oldukları foksiyonel grupları FT-IR analiziyle ve yüzey dokuları BET
analiziyle karekterize edildi. FT-IR analizleri sentezlerin doğruluğunu ıspatladı. BET
analizinde manyetit ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemeleri
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IUPACsınıflamasına göre tip IV-H3 histerezis döngüleri göstermiştir. Bu döngü mezo
gözenekli malzemelerin özelliğidir. Manyetit ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nano
malzemelerin BJH gözenek boyutu dağılımlarının manyetit manyetik nano malzemeleri için
daha çok yaklaşık 8.55 nm, aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemeleri için
daha çok yaklaşık 17.05 nm olduğu tespit edilmiştir. Manyetit manyetik nano malzemelerin
baskın gözenek genişliği gözenek hacminin 0.310 cc/g, gözenek yarıçapının 55.865 Å olduğu,
aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemelerin baskın gözenek genişliğinde
gözenek hacminin 0.333 cc/g, gözenek yarıçapının 3.754 Å olduğu anlaşılmıştır. Manyetit
manyetik nano malzemelerin yüzey alanın 104.18 m²/g, aktif karbon destekli manyetit
manyetik nano malzemelerin 62.179 m²/g olduğu bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Aktif karbon, Manyetit, Nanomateryal, Nanoteknoloji, Yüzey kaplama
ABSTRACT
Nanotechnology has been advancing more and more widely around the world for the past
quarter century. Nanotechnology deals with the nano-scale (1-100 nm) manipulation of
materials that work in various fields such as physics, chemistry, biology, engineering,
materials science, electrical-electronics, medical, defense, energy, medicine, food, agriculture,
and the environment. Nanomaterials have unique properties compared to other materials in
terms of physical (electrical, interfacial, magnetic, optical) and chemical properties, such as
smaller dimensions, large surface area/volume ratios. As the surface/volume ratio increases,
the percentage of atoms on the surface increases, resulting in high chemical reactivity and
increased surface functionality. Nanomaterials are of interest in many industrial sectors.
Therefore, the safe design of nanomaterials with potential benefits and the sustainable
development of these materials should be encouraged. Magnetite, which shows magnetic
behavior, is a mineral/synthetic material widely used in nanotechnology. Magnetite is
synthetically synthesized by methods such as chemical co-precipitation, electrospray, flow
injection, thermolysis, hydrolysis, hydrothermal, ultrasonic, microemulsion, sol-gel. Among
these methods, the chemical co-precipitation method stands out as the most suitable
technique. Fe2+/Fe3+ ratio is an important factor in synthesis to maintain the high
magnetization value of magnetite. The reaction takes place under strongly basic conditions.
The amount and diversity of new research on magnetite shows that magnetite is promising
nanomaterials, having multifunctionality in various applications. Magnetite nanomaterials
have two disadvantages such as agglomeration and oxidation. Coating magnetite
nanomaterials with organic or inorganic materials is an effective surface modification process
for surface conjugation. As a solution to the oxidation and agglomeration with surface
coating, it also provides more functionality to magnetite nano materials. Activated carbon is a
material that protects magnetite and provides magnetite crustal support. Activated carbon with
high surface area has a porous structure with different size distribution and a large number of
oxygenated functional groups. Activated carbon supported magnetite magnetic materials are
used in many areas of technology. In this study, magnetite magnetic nanomaterials and
activated carbon supported magnetite magnetic nanomaterials were synthesized, respectively.
The functional groups of magnetite magnetic nanomaterials and activated carbon supported
magnetite magnetic nanomaterials were characterized by FT-IR analysis and their surface
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textures by BET analysis. FT-IR analysis proved the accuracy of the synthesis. In BET
analysis, magnetite and activated carbon supported magnetite magnetic nanomaterials showed
type IV-H3 hysteresis loops according to IUPAC classification. This cycle is characteristic of
mesoporous materials. BJH pore size distributions of magnetite and activated carbon
supported magnetite magnetic nanomaterials were determined to be approximately 8.55 nm
for magnetite magnetic nanomaterials and 17.05 nm for activated carbon supported magnetite
magnetic nanomaterials. It was found that the dominant pore width of magnetite magnetic
nanomaterials had a pore volume of 0.310 cc / g, a pore radius of 55.865 Å, and a pore
volume of 0.333 cc / g and a pore radius of 3.754 Å in the dominant pore width of active
carbon supported magnetite magnetic nanomaterials. It was found that the surface area of
magnetite magnetic nanomaterials was 104.18 m² / g, and that active carbon supported
magnetite magnetic nanomaterials were 62.179 m² / g.
Keywords: Activated carbon, Magnetite, Nanomaterial, Nanotechnology, Surface coating
GĠRĠġ
Yunanca cüce kelimesinden gelen ‘’nano, milyarda bir demektir. Nanoteknoloji için farklı
tanımlar olsa da nano 0.1 nm'den 100 nm'ye arası skalayı ifade eder. bu ölçekteki
malzemelerin anlaşılması ve manipüle edilmesini ifade eder. Yeni özelliklere ve işlevlere
sahip malzemeler geliştirmek için maddenin boyut temelinde (0.1 ila 100 nm) anlaşılması,
kontrol edilmesi ve yeniden yapılandırılması sürecini ifade eder. Nanoteknoloji, hemen
hemen tüm mühendislik alanlarında pek çok uygulamaya sahiptir. Nanoteknoloji
uygulamaları ile çeşitli malzemelerin özellikleri geliştirilebilir. Bununla beraber
nanoteknoloji, en ekonomik altyapıyı elde etmenin yolunu açıyor, düşük maliyetli bakım ile
daha uzun dayanıklılık sunuyor. Nano malzeme ile daha büyük ölçekli bir malzeme
arasındaki temel fark, kimyasal reaktivitede gerçekleşen artış ile beraber malzemenin fiziksel
özelliklerinde bir değişiklik sağlayan -önemli ölçüde- daha büyük özgül yüzey alanıdır.
Nanoteknolojik malzemelerin hızlı artışı ile beraber, kimya, fizik, biyoloji, mühendislik, tıp,
biyoteknoloji, bilişim, çevre, uzay gibi alanlarda kullanılmaktadır. Kimya alanına
bakıldığında nanoteknolojinin yenilikçi materyalleri ve süreçleri, yeni nano katalizörler ve
ürünler gibi pek çok uygulamalarda kimya endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmuştur.
Çevre alanında bakıldığında, hammadde tasarrufu, atık su ve kontamine toprak arıtma, enerji
depolama ve tehlikeli atık yönetimi konusunda çevresel sorunların çözümüne katkıda
bulunmaktadır [1].
Uygun yüzey kimyasına sahip süperparamanyetik demir oksit nanomalzemeler pek çok
uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nano manyetik malzemelerin
manyetizasyon değerlerine ve 100 nm'den küçük boyutlara ve yüksek yüzey alanına sahip
olması uygulamalarda avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan bir tanesi, sentezledikten
sonra nano manyetik malzemeleri (düşük konsantrasyonlarda bile olsa) sulu çözeltinin geri
kalanından manyetik ayırma ile ayırmak suretiyle izolasyonları nispeten kolaydır. Bu demir
oksit nanomalzemelerden Manyetit ve manyetit destekli nanomalzemeler, hem manyetik
özellikleri hem de biyo-fiziko-kimyasal uyumlulukları büyük ilgi görmektedirler. Manyetitler,
birlikte çökeltme, sonokimya, koloidal yöntem, yanma sentezi, solvotermal sentez,
hidrotermal yöntem, mikroemülsiyon yöntemi ve termal ayrışma dahil olmak üzere birçok
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yöntemle sentezlenmektedirler. Sıralanan bu yöntemlerin temel zorluğu, nano manyetik
malzemelerin bir iç veya dış manyetik alana maruz kaldıklarında topaklanmalarıdır
(aglomerasyon). Manyetik nano malzemelerin yüzey özelliklerini değiştirerek ve aralarındaki
doğrudan teması önleyerek, bir kabukla kaplayarak bu zorluğu bertaraf etmektedir [2].
Manyetit nano malzemelerin aglomelarasyonları aktivitelerini azaltmaktadır. Aglomerasyona
karşın manyetit nanomalzemelerin yüksek aktivite kaybını önlemek ve performansı arttırmak
için, manyetit nanomalzemelerin bir taşıyıcı üzerine sabitlenmesi fayda sağlamaktadır. Aktif
karbonun manyetit üzerine oluşturduğu kabukla önemli bir şekilde aglomerasyonunu
önlenmekte, dağılabilirliği ve stabilitesi artırılmaktadır [3].
Aktif karbon, geniş gözenekli yüzey alanına, ayarlanabilir gözenek yapısına ve yüzey
kimyasına, inert veya indirgen atmosferlerde yüksek sıcaklıklarda iyi termostabiliteye, düşük
asit-baz reaktivitesine sahiptir. Bu özellikleri sebebiyle aktif karbon, üstün ve verimli yeteneği
sayesinde hava kirliliği kontrolünde, çözücü geri kazanımı, gıda işlemede, atık su arıtmada,
koku ve tadı iyileştirmelerinde, metal geri kazanımında, kataliz, süperkapasitörler için elektrot
malzemelerinde, enerji depolamalarında ve pek çok çalışmalarda kullanılmaktadır. Aktif
karbon, odunsu biyokütle, tarımsal atıklar ve kömürden, talaş, hindistan cevizi kabukları,
meyve çekirdekleri ve kabukları gibi yüksek sıcaklıklarda piroliz ve aktivasyon yoluyla
üretilir. Çevre dostu aktif karbon, aromatik hidrokarbonlardakilere benzer kimyasal
özelliklere sahip olması beklenen, kaynaşmış aromatik halkalara bağlı fonksiyonel gruplardan
oluşur. Karbon matrisi üzerindeki yüzey fonksiyonel grupları, belirli fonksiyonlar için termal,
hidrotermal veya kimyasal işlemlerle manipüle edilebilir ve ayarlanabilir. Çünkü aktif
karbonların sorpsiyon performansı ve gözenek özellikleri, öncülerin fiziksel ve kimyasal
özelliklerine ve aktivasyon tekniklerine bağlıdır. Fiziksel ve kimyasal aktivasyonlar, aktif
karbonları hazırlamak için yaygın tekniklerdir. Kimyasal aktivasyon genellikle basitlik, daha
kısa aktivasyon süresi, daha yüksek verim, daha düşük sıcaklık ve gözenekli yapının daha iyi
gelişmesi nedeniyle tercih edilir [4].
Bu çalışmada manyetit kimyasal yöntemlerle (birlikte çökme) elde edilmiştir. Çekirdek olarak
tasarlanan manyetit, aglomerasyonunu azaltmak için kabuk olarak aktif karbon ile modifiye
edilmiştir. Sentezlenen manyetitin ve aktif karbon destekli manyetitin yüzey dokuları sıvı
nitrojen adsorpsiyon-desorpsiyon izotermlerini kullanarak incelenmiştir. Yüzeyleri
karşılaştırılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2-1. KĠMYASALLAR VE REAKTĠFLER
Aktif karbon (-20+40 mesh) ve Demir (II) klorür tetrahidrat (FeCl2.4H2O) Alfa Aesar'dan,
Demir (III) klorür hekzahidrat (FeCl3.6H2O) Merck'ten, Etanol (CH3CH2OH) SigmaAldrich’ten Amonyak (NH3) VWR Chemicals'dan, temin edildi. Bu çalışmada kullanılan
kimyasallar ve reaktifler standart analitik saflıktadır.
2-2. MANYETĠT NANO MALZEMELERĠN SENTEZĠ
Manyetit manyetik nano malzemeler kimyasal çökeltme yöntemi ile hazırlanmıştır. 1000 rpm
(revolutions per minute)’de FeCl3.6H2O ve FeCl2.4H2O tuzları Fe2+:Fe3+=1:2 stokiyometrik
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oranına göre distile su içinde 30 dakika boyunca dağıtıldı. Ardından sıcaklık 80 0C’ye
çıkarıldı. Çökelmenin gerçekleşmesi için reaksiyon sistemine 5mL 8M NH3 çözeltisi damla
damla eklenip bazik ortam oluşturuldu. Reaksiyon her aşaması inert argon gazı altında
gerçekleştirildi. Siyah çökeltiler (manyetit) bir mıknatıs uygulanarak toplandı. Reaksiyona
girmemiş kimyasallardan arındırmak için elde edilen manyetit, birkaç kez damıtılmış su ve
etil alkol ile yıkandı. Manyetitin izolasyonu manyetik ayırma yöntemiyle yapıldı. Ürün
kurutuldu [5].
2-3. AKTĠF KARBON DESTEKLĠ MANYETĠTĠN SENTEZĠ
Aktif karbon destekli manyetitin kimyasal çökeltme yöntemiyle sentezlendi. FeCl3.6H2O ve
FeCl2.4H2O tuzları Fe2+:Fe3+=1:2 stokiyometrik oranına göre distile su içinde dağıtıldı. Bu
karışıma Fe/AC=4:1 olacak şekilde aktif karbon eklenip karışım 30 dakika boyunca
karıştırıldı. Arından sıcaklık 80 0C’ye çıkarıldı. Çökelmenin gerçekleşmesi için reaksiyon
sistemine 5mL 8M NH3 çözeltisi damla damla eklenip bazik ortam oluşturuldu. Reaksiyon
her aşaması inert argon gazı altında gerçekleştirildi. Siyah çökeltiler (aktif karbon destekli
manyetit) bir mıknatıs uygulanarak toplandı. Reaksiyona girmemiş kimyasallardan
arındırmak için elde edilen aktif karbon destekli manyetit, birkaç kez damıtılmış su ve etil
alkol ile yıkandı. Aktif karbon destekli manyetit izolasyonu manyetik ayırma yöntemiyle
yapıldı. Ürün kurutuldu[6]. Manyetit ve aktif karbon destekli manyetit nano malzemelerin
sentezi şematik olarak şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Manyetit ve aktif karbon destekli manyetit nano malzemelerin sentezinin şematik
gösterimi
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3. ARAġTIRMA VE BULGULAR
3-1. KARAKTERĠZAYON
3-1-1. FT-IR ANALĠZĠ
Manyetit ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nanomalzemelerin fonsiyonel bileşenleri
Bruker Vertex 70 FT-IR cihazı (analiz aralığı: 4000-400 cm-1 dalga numaraları) kullanılarak
analiz edildi.
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Şekil 2. A) Manyetit manyetik nanomalzemelerin
manyetik nanomalzemelerin FT-IR spektrumu

B) Aktif karbon destekli manyetit

Manyetit ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemelerin FT-IR Spektrumu
Şekil 2’de verilmiştir. Her iki (Şekil 2. A ve B) FT-IR Spektrumunda görülen 550 cm-1'deki
pik Fe-O tek bağından kaynaklanan karakteristik gerilme pikidir. Bu pik her iki manyetik
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nano malzemelerde Fe’nin olduğunu ıspatlamaktadır. Her iki FT-IR Spektrumunda görülen
3500 cm-1'deki pik malzemelerde OH gruplarının olduğunu göstermektedir. Şekil 2-B’de aktif
karbondaki C-H (CH, CH2, CH3) 2900 cm-1'deki piki, 3500 cm-1'deki OH piki tarafından
örtülmüştür. 2200 cm-1'deki pik aktif karbondaki CO2 (C-O) bağını göstermektedir. 1650 cm1
'deki pik aktif karbondaki COOH bağını göstermektedir. Bu pikler manyetitin aktif karbonla
desteklendiğini göstermektedir[7, 8].
3-1-2. BET (BRUNAUER-EMMETT-TELLER) ANALĠZĠ
Manyetit ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nanomalzemelerin BET (BrunauerEmmett-Teller) analizi (Quantachrome Instruments tarafından 77 K'da BET yüzey alanının
nitrojen adsorpsiyon/desorpsiyon yöntemi) ile karakterize edildi.
A

B

C

Şekil 3. Manyetit manyetik nano malzemelerin A) nitrojen adsorpsiyon-desorpsiyon
izotermleri B) BJH (Barrett, Joyner ve Halenda) gözenek boyutu dağılımları C) baskın
gözenek genişliği dağılımları
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B

A

C

Şekil 4. Aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemelerin A) nitrojen adsorpsiyondesorpsiyon izotermleri B) BJH (Barrett, Joyner ve Halenda) gözenek boyutu dağılımları C)
baskın gözenek genişliği dağılımları
Manyetit ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemelerin şekil 3’te ve şekil
4’te sırasıyla nitrojen adsorpsiyon-desorpsiyon izotermleri, BJH (Barrett, Joyner ve Halenda)
gözenek boyutu dağılımları, baskın gözenek genişliği dağılımları verilmiştir. Şekil 3-A’daki
ve şekil 4-A’daki izotermler incelendiğinde sırasıyla manyetit ve aktif karbon destekli
manyetit manyetik nano malzemeleri IUPAC (International Union of Pure and Applied
Chemistry) sınıflamasına göre tip IV-H3 histerezis döngüleri göstermiştir. Bu döngü mezo
gözenekli malzemelerin özelliğidir. Şekil 3-B’deki ve şekil 4-b’deki izotermler incelendiğinde
sırasıyla manyetit ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemelerin BJH
gözenek boyutu dağılımlarının manyetit manyetik nano malzemeleri için daha çok yaklaşık
8.55 nm, aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemeleri için daha çok yaklaşık
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17.05 nm olduğu tespit edilmiştir. IUPAC sınıflandırmasına (2 <mezogözenek<50 nm) göre
sırasıyla manyetit ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemelerin mezogözenek sınıflamasına dahil olduğu tespit edilmiştir. Şekil 3-C’deki ve şekil 4-C’deki
izotermler incelendiğinde sırasıyla manyetit manyetik nano malzemelerin baskın gözenek
genişliği gözenek hacminin 0.310 cc/g, gözenek yarıçapının 55.865 Å olduğu, aktif karbon
destekli manyetit manyetik nano malzemelerin baskın gözenek genişliğinde gözenek
hacminin 0.333 cc/g, gözenek yarıçapının 3.754 Å olduğu anlaşılmıştır. Manyetit manyetik
nano malzemelerin yüzey alanın 104.18 m²/g, aktif karbon destekli manyetit manyetik nano
malzemelerin 62.179 m²/g olduğu bulunmuştur.[8-12]
SONUÇLAR
Manyetit ve aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemelerin sentezleri birlikte
çökeltme yöntemiyle gerçekleştirildi. Manyetik nano malzemeler FTIR ve BET analizleriyle
karekterize edildi. Manyetik nano malzemelerin IUPAC sınıflandırmasına göre mezogözenekler sınıfında olduğu anlaşıldı. BJH gözenek boyutu dağılımlarının manyetit manyetik
nano malzemeleri için daha çok yaklaşık 8.55 nm, aktif karbon destekli manyetit manyetik
nano malzemeleri için daha çok yaklaşık 17.05 nm olduğu tespit edildi. Manyetit manyetik
nano malzemelerin baskın gözenek genişliği gözenek hacminin 0.310 cc/g, gözenek
yarıçapının 55.865 Å olduğu, aktif karbon destekli manyetit manyetik nano malzemelerin
baskın gözenek genişliğinde gözenek hacminin 0.333 cc/g, gözenek yarıçapının 3.754 Å
olduğu anlaşıldı. Manyetit manyetik nano malzemelerin yüzey alanın 104.18 m²/g, aktif
karbon destekli manyetit manyetik nano malzemelerin 62.179 m²/g olduğu bulundu.
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ĠNSANLIĞIN KENDĠSĠNE ÇAĞRILDIĞI TEMEL ĠLKELER
THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES THAT HUMANITY IS CALLED TO ITSELF
Doç. Dr. Mehmet TÖZLUYURT
Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, Yozgat.
ORCİD NO: 0000-0003-4422-9010

ÖZET
Bütün peygamberlerin insanlara ulaştırdığı vahiylerin özüne din denmektedir. Dinin birlik
yani tevhid vurgusu, bu özü korumaya dair ilahi bir çağrıdır. Din, kendini ortak esaslar
üzerine inşa etmekte ve farklı ilahi dinleri benimseyen insanları bu ortak zemin üzerinde
birleşmeye davet etmektedir. Dinin en temel amacı, insanlar arasındaki ortak paydaları
artırarak, onları çatışmaya götüren farklılıklardan kurtarıp evrenselleştirmek ve insanlığı din
bağlamında en azından temel ilkelerde birleştirmektir.
İnsanlık başlangıçta tek bir topluluktan ibaretken zamanla aralarında din etrafında
oluşturdukları yorumlardan kaynaklanan ihtilaflar baş göstermiştir. İçine düşülen ihtilaflar
insanlar için rahmetten ziyade felaket olduğu her durumda Allah, insanlara müjdeleyen ve
uyaran yeni elçiler göndermiş ve onların eliyle gerçeği gözler önüne seren vahiyler
bahşetmiştir. İnsanlık, ideolojik taraftarlıktan doğan, yüzlerce yıl bitmek bilmeden devam
eden düşmanlıklarla içine sürüklendiği birbirinden nefret ve ihanet etme, kuşku duyma
bataklığından sıyrılabildiğinde vahyin birleştirici ikliminde buluşacak, gerçekleşmesinde hiç
şüphe olmayan ahiret hayatına devredilebilecek her çeşit eksikliği ve kusuru bağışlamaya
hazır olacaktır. Tarihi süreç, öz ve köken birliğine rağmen dinin farklı formlarını takip edenler
yani Hristiyanlar ve Yahudiler ile Müslümanlar arasında çatışmanın geçmişten günümüze
değin artarak devam ettiğini göstermektedir. Bu üç ilahi din müntesiplerinin kendilerine
hakikatin bütün delilleri geldikten sonra Allah‟ın mesajı konusunda ihtilafa düşmeleri ise
ayrıca düşündürücüdür.
Bu bildiride Yüce Allah‟ın Âl-i İmrân suresinin 64. ayetindeki “Ey Peygamber de ki: “Ey
kitap ehli! Bizim ve sizin aranızda müşterek bir ilkeye gelin” buyruğundan hareketle ilahi
dinlerin temsilcileri arasındaki ortak hususların neler olduğu üzerinde durulacaktır. Ayrıca
insanlar arasındaki parçalanmanın temel sebebinin dinin sahibi Allah‟tan değil dini kendi
heva ve heveslerine göre yorumlayan insanlardan kaynaklandığı ortaya konmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Din, İlah, Tevhid, Ehl-i Kitap, Ortak kelime.
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ABSTRACT
The essence of the revelations conveyed by all prophets to people is called religion. Religion's
emphasis on unity, ie oneness, is a divine call to preserve this essence. Religion builds itself
on common principles and invites people who adopt different divine religions to unite on this
common ground. The main purpose of religion is to increase the common denominators
between people, to free them from the differences that lead them to conflict, to universalize
them and to unite humanity in the context of religion, at least in basic principles.
While humanity initially consisted of a single community, over time, disputes arising from the
interpretations they formed around religion emerged between them. In all cases where
disagreements are disasters rather than mercy for people, God has sent prophets to people as
new gospel and warner, and through them he has granted revelations that reveal the truth.
Humanity will meet in the unifying atmosphere of revelation when it can escape the swamp of
mutual hatred, suspicion and betrayal that it has been dragged into by centuries-long hostility
stemming from ideological passions, and will be ready to forgive all defects and deficiencies
that could be destroyed to the other world, the realization of which is no doubt. The historical
process shows that despite the unity of essence and origin, the conflict between those who
follow different forms of religion, namely Christians, Jews and Muslims, has been increasing
from the past to the present. It is also thought-provoking that the followers of these three
divine religions disagree about God's message after all the proofs of the truth have come to
them.
In this statement, in the 64th verse of the Surah Al-Imrân of Almighty Allah, "Say:" O People
of the Book! Come to a common word / principle between you and us”, the common issues
between the representatives of the divine religions will be emphasized. In addition, it will be
tried to put forward that the main reason for the division among people is not from God, the
owner of the religion, but from people who interpret religion according to their own desires
and desires.
Keywords: Religion, God, Tawhid, People of the Book, Common word.

GĠRĠġ
İnsan olmak dünyada olmak demektir. Bugünün insanı, anlam ihtiyacı dışında dünyadaki her
türlü gereksinimini zor da olsa karşılayabilecek imkana sahiptir. Amaç ve anlam bulunmayan
kişilerde duygusal açıdan bir uyumsuzluktan söz edilebilir. Bu hayatta yaşamanın anlamsız
olduğunu düşünmeye başlayan kimsenin mutlu olması düşünülemeyeceği gibi yaşamaya da
elverişliliğinden bahsedilemeyecektir. Bu durum her ne kadar bir başarı ve mutluluk sorunu
olsa da temelde bir yaşama sorunudur.

Page 362

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

Sınırları çizili ve sonlu olsa da insanın, yaşamını sürdürmede özgür olduğu söylenebilir. Belli
sınırlar çerçevesinde, yaşam şartlarına direnç göstermeyerek hayat karşısında mağlup olup
olmayacağı tamamen insana kalmış bir durumdur. Magda B. Arnold insanın özgür olduğunu
şu sözüyle dile getirir: “Her seçimin elbette bir nedeni vardır ancak seçme işlemini
gerçekleştiren bizzat seçim yapanın kendisidir” (Frankl, 2018:18, 22, 33, 47). Her insan
faaliyeti önceden tercih edilmiş olan bir hareketin ürünüdür. Hayattaki her iyi şeyin bir bedeli
vardır. Bir şey ne kadar iyi ve değerli ise bedeli de o kadar ağır olacaktır. İlahın tek olduğunu
kabullenmekte bunlardan biridir.
İnsanoğlu aynı cinsten türemiş eşit yapıya ve değere sahip bir varlıktır. Çünkü tek elden ve
tek kaynaktan çıkmıştır. Bununla birlikte her bir insan ruhu, Yüce Yaratıcı tarafından zayıf
veya güçlü yönleriyle bir bütün olarak manevî mücadele sahası şekilde tasarlanmıştır. Bu
alanda iyi/hayır ve kötü/şer hakimiyet elde etmek için birbiriyle sürekli mücadele halindedir.
Bu mücadelede insan kalbini en derinden etkisi altına alarak Yaratıcısına doğru sevk edecek
olan tek güç vardır o da dindir. Zira insanlar gibi ilahî dinlerin de kaynağı Yüce Allah‟tır.
Günümüzde varlığını devam ettiren ilahî dinler Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam‟dır. İslam,
zikri geçen dinlerin sonuncusudur. O, farklı inançlar arasında birtakım ortak paydaların
olduğunu zikretmekle birlikte farklılıklarının da bulunduğunu kabul eder. İnsanlar arasındaki
ortak zemini Yüce Allah‟a gönülden bağlanmak ve eylemlerde bu bağlılığa ahlakî bir alan
açmak oluşturur. Evrensel aklî ve ahlakî temeller dinlerdeki ortak hususlardır. Bu da kutsal
kanun koyucunun dışında insanın, dinin kendisine buyurduklarını anlayacak ve açıklayacak
aklî bir yapıya sahip olduğunun delilidir. İnsanın fıtratına yerleştirilen; doğruyu yanlıştan,
faydalıyı zararlıdan ayırmayı sağlayan bu akıl yetisi dinler hakkında konuşmayı ve gerçeklik
iddialarını sorgulamayı mümkün kılmaktadır (Düzgün, 2018:127).
Kur‟an‟ın ortaya koyduğu inanç doktrinini, Hıristiyanlık ve Yahudilik‟in inanç doktrininden
farklılık arz etmektedir. Şöyle ki Kur‟an‟ın kimi ayetlerinde bütün insanlara çağrıda
bulunulurken kimilerinde yalnızca inananlar muhatap kabul edilmektedir. Dinî yargılardan
bütün insanlara hitap edenler bilgisel ve realist bir formata sahipken; nasihat ihtiva edenler
yalnızca inananların gönlüne hitap etmektedir (Âl-i İmrân, 3/138; Yunûs, 10/57; İsrâ, 17/82).
İnsanlar tarafından Allah Teala‟nın insanlığı çağırdığı ortak ilkeler/kelimeler konusunda bir
şeyin doğruluğunun veya yanlışlığının ortaya konulması gerekir. Bu hususta tarafsız kalmak
ahlaki açıdan doğru bir davranış olmasa gerektir. Zira iman ve müminlik vasfı, çatışma alanı
olmaktan ziyade dinler arasında ortak paydadır.
1. ORTAK KELĠME VE MUHATAPLARI
İnsanlar kimilerince hakikatten ziyade o kişilerin doğrularına çağrılmaktadır. Bu durumun din
kaynaklı bir krizin oluşmasına zemin hazırlayacağında şüphe yoktur. Kur‟an din temelli
oluşan bu krizi çözmenin ilk yolu olarak kişilerin çağrılarını kendi sahip oldukları değerlere
değil, Allah‟a yapmasını istemekte; herkesin üzerinde uzlaşacağı dürüstlük ve erdemi de
temel kriter olarak belirlemektedir (Fussilet, 41/33). İkincisi her insanın, çağrısını kelimeler
üzerinden yapmasını istemektedir (Bakara, 2/124). Bu ise insanların bir doğruya çağrılırken
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ikna dilinin kullanılması demektedir. Zira bu dil, zorlama ve baskıyı bütünüyle dışlar. Hakikat
herkes için genel geçer bir şey olmalıdır. Lehinde delil istendiğinde mutlaka delil
getirilebilmelidir. Bu iki kriter bağlamında Kur‟an‟ın, kendilerini Hakk Teala‟ya en yakın
olarak konumlayan Yahudi ve Hıristiyanları tek tanrıya çağırdığı Âl-i İmrân suresinin 64.
ayetini zikredelim.
Zikri geçen ayette Ehl-i Kitab sadece Allah‟a kulluk etmeye, O‟na hiçbir bir şeyi ortak
koşmamaya, Allah‟ı bırakıp da kimi varlıkları ilah edinmekten uzaklaşmaya çağrılmışlardır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu insaflı bir çağrıdır. Kur‟an‟ın ve ona tabi olan
Müslümanların, Ehl-i Kitab mensuplarını küçük görerek onlara üstünlük sağlamaya
çalıştıkları bir çağrı asla değildir. Bu çağrıyı kabul etmekten imtina edenlerin inatçılar,
bozguncular ve hakikate gözlerini kapatanlar olduğu ifade edilebilir (Kutup, 2003:1/406).
1.1. Ortak Kelime / Kelimetün Sevâün
Âl-i İmrân 64. ayette geçen “kelimetün sevâün” ifadesine alimler iki farklı anlam
yüklemişlerdir. Şimdi bu alimlerin zikri geçen kelimeye verdikleri anlamlara değinelim.
İfadeye verilen birinci anlam tevhid‟tir. “Tevhid” kelimesi lügatte, “şey‟in tek olduğu
hususunda hükme varma ve onun bir olduğunu bilmedir”. Tef‟îl kalıbında ise “nesneyi bir
kılmak” manasınadır (Cürcânî, 1985:73; Fîrûzâbâdî, 1980:1/340-341). Tevhid için üç durum
söz konusudur: Yüce Allah‟ın Rabb olduğunun idrakinde olmak, Bir‟liğini dil ile ifade etmek,
O‟nun herhangi bir eşi, dengi ve ortağı bulunmadığına kalben inanmaktır. Tevhid-i İlahi Yüce
Allah‟ın vahid-i hakiki olup ortak ve benzerden münezzeh olduğunun ikrar edilmesinden
ibarettir (Cürcânî, 1985:73; Fîrûzâbâdî, 1980:1/341; Kâdî Abdülcebbâr, 1996:128). İmam-ı
Azam Fıkhü’l-Ekber adlı eserine tevhidi açıklamakla başlamıştır. Ona göre tevhidin aslı ve
buna iman etmenin en doğru yolu; Allah‟a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,
öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve şerrin Allah‟tan olduğuna, hesap, mizan, cennet
ve cehenneme imandır. Bu sayılanların hepsinin hak olduğunu kabul etmek gerekir. Yüce
Allah, sayı yönüyle değil, ortağı olmaması yönüyle Bir‟dir” (Öz, 2011:53). “Allah, ortağı
olmayan Tek‟dir” ibaresi Tahâvî‟nin (ö. 321/933) Akîde adlı eserinin birinci maddesini
oluşturmaktadır. Daha sonra “benzerinin ya da O‟nu aciz bırakacak hiçbir şeyin olmadığı,
O‟ndan başka ilah bulunmadığı” yer almaktadır (Tahâvî, 1995:8. Ayrıca bkz. Eş„arî, ty: 9;
Cüveynî, 2010:60). Mâtürîdî (ö. 333/944) ayette geçen “söz” ifadesini “ihlas ve tevhid”
olarak ifade etmiştir (Mâtürîdî, 2005:2/393).
Nûreddîn es-Sâbûnî (ö. 580/1184) tevhid konusunda eserinde “Ehl-i hakka göre Allah Teala
Bir olduğu gibi ortağı da yoktur. Bu konuda Seneviyye, Hıristiyanlar, Mecusiler, Tabiatçılar
ve Eflakiyye gibi inanç sahipleri Hakk‟a muhalefet etmiştir” sözlerine yer vermiştir (Sâbûnî,
1995:64). Seneviyye ve Mecusiler‟in iddiasına göre Hâlık ikidir. Bunlardan biri iyiliğin
yaratıcısı iken diğeri kötülüğün / şerrin var edicisidir. Tabiatçılar dört adet yaratıcı kuvvet
olduğunu benimser. Bunlar soğukluk, sıcaklık, yaşlık ve kuruluktur. Eflakiyye ise yaratıcının
yedi olduğunu ileri sürmüştür. Bunlar Zühal, müşteri, merih, zühre, utarid, güneş ve aydır.
Hıristiyanlar ise “Allah üçün üçüncüsüdür” demektedirler (Sâbûnî, 1995:64). Kâdî
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Abdulcabbâr‟a (ö. 415/1025) göre ise tevhid, “bir şeyin biricik ve tek olmasını sağlayan
şey”dir. Bir şeye “tek” denilebilmesinin yolu onun tek olduğunun mutlaka doğru olması
gerektiğidir (Kâdî Abdülcebbâr, 1996:128).
Zikri geçen ayetteki “kelimetün sevâün” ifadesinin ikincisi anlamı “adl” yani adalettir. “Adl”,
iki aşırı uç yani ifrat ve tefrit arasında orta yoldan ibarettir. “Adl” bir eyleme karşı misliyle
mukabelede bulunmaktır. Şayet yapılan davranış hayır ise karşılığı da hayır olacaktır. Şer ise
karşılığı şer dışında bir husus olmayacaktır (İsfahânî, ty: 325). Adl‟in diğer bir anlamı da “bir
şeyi yeri nereyse oraya koymak” demektir (İbn Manzûr, ty:2838). Adalet ise sözlükte
“istikamet” anlamındadır. Istılahta ise “dinin ilkelerine göre yapılması tehlikeli sonuçlar
doğuracak olan durumdan kaçınarak hakikat yolu üzerinde dosdoğru olmaktan ibarettir”
(Cürcânî, 1985:152).
Taberî (ö. 310/923), “söz” kelimesini “adl” olarak değerlendirir. “Sevâün” ise “söz”
kelimesinin sıfatıdır. Ona göre “adl”, “la ilahe illallah” manasınadır (Taberî, 2001:5/476-478).
Fahreddîn Râzî (ö. 606/1210) de Zeccac‟ın ayetteki sevâün/müsâvî kelimesinin “söz”
kavramının sıfatı olduğunu söylediğini belirtmiştir. Allah Teala bununla “müsâvî/eşit olan
kelime” anlamını murat etmiştir. Yüce Allah‟ın bu ifadesinin anlamı, “dosdoğru, adil ve aynı
olan bir söze gelin. Çünkü o söze hem siz hem de biz iman ettiğimiz takdirde, eşitlik ve
istikamet üzere oluruz” demektir (Râzî, 1981:8/95).
Âlûsî (ö. 1270/1854) “sevâün” kelimesini “adl” olarak ele almıştır (Âlûsî, 1985:3/192).
Kurtubî (ö. 671/1273) ise “sevâün” kelimesi haktan hiçbir meylin olmadığı dosdoğru
adalettir” der (Kurtubî, 2006:5/161). Allah‟a gerçek manada kul olmak adaletle çalışmayı ve
iş görmeyi gerektirir (Nisâ, 4/58; Nahl, 16/90). İnsanlar arasında adaletin yerine getirilmesi
için iman şart kılınmamıştır (Atay, 1992:31). Çünkü adaletli olmak öncelikle diğer insanları
ilgilendiren bir husustur. Râzî de kullandıkları üslupta insanların birbirine karşı insaflı olduğu,
kimimin kimine zulmetmeye meyletmediği bir esas üzerinde buluşmalarının gerekli olduğunu
zikreder. Bu esasın ise “Sadece Allah‟a kulluk etmek ve O‟na herhangi bir şeyi denk
tutmamak” olduğunu belirtir (Râzî, 1981:8/95).
Mâtürîdî, Ehl-i Kitap ile Müslümanlar arasında ortak hususun “adl” olduğunu belirtir
(Mâtürîdî, 2005:2/393). Zira onlar semaları, arzı ve kendilerini yaratanın Allah olduğunu
kabul eden kimselerdir (Lokman, 31/25. Bkz. Ankebût, 29/61; Zuhruf, 43/87). Bütün bunlara
rağmen kendilerini Allah‟a yaklaştırmaları için Allah‟ı bırakıp putlara kulluğa yönelmişlerdir.
Hz. Peygamber‟in onlara olan çağrısı kendilerine nimet verenden başkasına ibadet etmemeleri
yönündedir. Çünkü kulluk hepsinin de kabul ettiği üzere gökleri ve yeri yaratandan başkasına
yapılması düşünülemez (Mâtürîdî, 2005:2/393).
1.2. Ehl-i Kitab
Lügat manası “Kitaplılar”, “Kitap Sahipleri” veya “Kitap Halkı” olan Ehl-i Kitab, Kur‟an‟da
9 ayrı surede 31 farklı ayette yer almaktadır (Abdülbâkî, 1364). Kavramsal anlamı ise
“Yahudiler ve Hıristiyanlar” demektir. Yahudiler ve Hıristiyanlar aralarındaki aynı ya da
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benzer özelliklerinden dolayı birlikte anlatıldığı ayetlerde “Ehlü‟l-Kitab” şeklinde ifade
edilmişlerdir. Farklı özellikleriyle anlatıldıkları zaman ise onlar “Yahudiler” ve
“Hıristiyanlar” olarak ayrı ayrı tanımlanmışlardır. Kavramdaki “Kitab”a yapılan vurgu onların
kutsal kitaplarının sahihliğine işaret etmediği gibi imanlarının da doğru olduğunu göstermez.
Kavram diğer dinî inanç grupları arasında Hristiyanları ve Yahudileri kendi dinî kimlikleriyle
belirlemeye yönelik olsa gerektir (Bayraktar, 2007:303).
Zikri geçen ayetin “Ey kitab ehli” şeklinde başlaması Râzî tarafından farklı şekilde
açıklanmıştır. Şöyle ki ona göre Ehl-i kitap ismi, onlara verilebilecek isimlerin güzellerinden
olduğu gibi lakapların da en seçkinlerinden birisidir. Bu lakap, bunu dillendirenin muhatabını
değerli kılmak ve onun gönlünü hoş tutmak hususunda yüksek derecede bir manayı
kastettiğine işaret eder. Bu ise ancak bireyin, hasmıyla mücadele ettiği sırada, tartışma ve
çekişme yönteminden vazgeçip, insaflı ve hakkaniyetli olmayı seçtiği zaman söylenir (Râzî,
1981:8/95). İlgili ayet aynı zamanda, Kur‟an‟ın bir diyalog kitabı olduğunu da göstermektedir
(Atay, 1992:26). Kur‟an Müslümanlardan muhatabını anlamasını istemektedir. Çünkü
anlamak sevmenin dolayısıyla asgari müştereklerde buluşabilmenin ilk adımıdır. Zira
anlaşılmamayı isteyenler sevilmeyi değil itaat edilmeyi önceleyenlerdir.
2. ĠNANALAR ARASINDAKĠ ORTAK ĠLKELER
Din kendini ortak esaslar üzerine inşa eder ve farklı din formlarına ait insanları da bu ortak
zemin üzerinde birleşmeye davet eder. Şimdi bu ortak hususların neler olduğunu izah etmeye
çalışalım.
2.1. Yalnız Allah’a Kulluk Etmek
İnsanın kendi yaratılışını, başlangıcının ne şekilde olduğunu, hangi aşamalardan ne şekilde
geçtiğini ve sonunda yaratılışı tamamlanmış bir varlık haline nasıl geldiğini düşünmesinden
daha doğal bir husus yoktur. Bütün bunlar yaratılışını gerçekleştirenin, eksikliklerden kemale
yüceltenin kendisi olmadığını kesin bir şekilde anlamasına yardımcı olur. Buradan âlim, kâdir
ve mürid bir yaratıcısının olduğu sonucuna ulaşır ki o varlık Allah‟tır (Şehristânî,
1993:1/106). Allah Teala, bu mantıksal çıkarını yapabilecek aklî yeteneğe sahip olan insanı
vahiy ve peygamberlerle desteklemiştir. Zira elçilerin gönderilmesinde ve onlar eliyle dinlerin
ortaya konulmasında insanlar için güzel bir sonun elde edilmesi, ayrıca kullar arasında ortaya
çıkması muhtemel bozgunculuğa ve ayrımcılığa neden olacak etkenlerin ortadan kaldırılması
söz konusudur (Nesefî, 1986:231).
Allah insanları fıtrat üzere yaratmış, hiçbirini iman ve küfre zorlamamıştır. İman ve küfür
kulların fiilleriyle ilgili bir durumdur (Öz, 2011:54-55). Bir kimsenin muvahhid yani Allah‟ı
birleyenlerden sayılabilmesi öncelikle Yüce Allah‟ın var ve bir olduğunu bilmesine, bunu
diliyle ikrar etmesine ve de O‟nun hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenmeye gayret etmesine
bağlıdır (Kâdî Abdülcebbâr, 1996:128). Şu unutulmamalıdır ki bir şeyin bilinmiş olması onun
murad edilmiş olması sonucunu doğurmaz. Zira irade ilmi değil fiili gerektirir (Sâbûnî,
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1995:65;). Örneğin bir kişinin öfkeli olduğunu tespit / teşhis etmek çok kolaydır. Ancak bu
teşhis o kişiyi öfkeli olmaktan kurtarmaya yetmeyecektir (Krishnamurti, 2010:15).
İnsanların çoğunluğunun dinî ve dünyevî konularda belli bir görüş, inanç ve yaşam tarzını
seçmesine bakarak bunun doğru olduğunu zannedip onlara uymak, kişiyi her daim doğru yola
sevk etmeyebilir. Zira bu çoğunluk, inançlarını ve hayat tarzlarını aklıselime, gerçek bilgiye
ve temiz vicdana dayanmak yerine kuruntulara, zan ve fehimlere göre oluşturmuş olabilirler
(Yazır, 1979:3/2035). Peygamber ve vahiy gönderdikten sonra Yüce Allah‟ın yaratmış olduğu
insanlardan istediği ilk iş Kendisi‟ni tanımaları ardından Kendisi‟ne kulluk etmeleridir. Bu
emre muhatap olma noktasında bütün insanlar eşit olup aralarında herhangi bir ayrımcılıktan
söz etmek mümkün değildir. Nitekim Allah Teala “Bir zamanlar Biz İsrailoğullarından,
„Allah‟tan başkasına kulluk etmeyin… diye söz almıştık…” (Bakara, 2/83). Bir başka ayette
“Allah‟a kulluk edin…” (Nisâ, 4/36. Ayrıca bkz. İsrâ, 17/23) ayetleriyle bu hususa dikkatleri
çekmektedir. Birinci ayette muhatap İsrailoğulları, ikinci ayette ise Müslümanlaradır. Ancak
hitap özel olsa da bütün insanları içine alacak derecede geneldir.
Tanrı tasavvurunu aklî zemine oturtan Kur‟an, adeta meydan okuyucu bir üslupla insanları
Allah‟a inanmaya çağırmaktadır. Kur‟an‟ın bu çağrısına diğer ilahî dinlerin kutsal
metinlerinde açık bir şekilde rastlamak mümkün değildir. Zira bu üç dinin içinde tek
tanrıcılığın, bütün yönleriyle aynı şeyi ifade etmediği görülmektedir. Özellikle Yahudilik‟in
tarihinde tek Tanrı ile beraber başka ilahların varlığı da kabul edilmiştir. Ayrıca Tanrı‟yı
sadece kendi kabilelerinin tanrısı olarak görenler olmuştur. Bu da Tanrı‟nın birliği inancını
yaralamıştır. Hıristiyanlıkta ise tek tanrı anlayışının içini boşaltan ve bu inancın anlaşılmasını
zora sokan teslis üzerinde aşırı şekilde durulmuştur. Kilise öğretisinin temelini belirleyen
konsillerde tek tanrıcı inancından ziyade teslis üzerinden bir inanç yapısı geliştirilmeye
çalışılmıştır (Düzgün, 2018:128-129).
İnsanların bazısı hayatlarının gerçekten tehlikede olduğunu sezdikleri zaman geçici bir
tevhide başvurmaktadırlar. Nitekim Lokman suresinin 32. ayetinde geçen „dini Allah‟a özgü
kılmak‟ cümlesindeki duanın samimiyetten ziyade geçici bir tevhide işaret ettiği söylenebilir
(Izutsu, 1990:130). Halbuki Ehl-i Kitab ve diğer insanlar Allah‟tan başkasına kulluk
etmemek, uluhiyeti ve vahdaniyeti yalnız Allah‟a has kılmak üzere emrolunmuşlardır. “Dini
Allah‟a has kılmak” ifadesini iki şekilde izah etmektedir: Birincisi, dini Allah‟a ait kılmak ve
dürüst olmak, din konusunda başkasını Allah‟a ortak koşmamaktır ki bu kişinin
dürüstlüğünden ve samimiyetinden kaynaklanır. İkincisi ise samimi dinin daimî olmasıdır
(Mâtürîdî, 2005:10/591-592).
Allah dışında başka bir varlığa tapınma süreç işidir. Bireyin belli bir gruba dahil oluşunu
belirleyen unsur temelde başkalarıdır. Bu durum kişinin kendisini keşfetmesi önündeki en
önemli engeldir. Çoğu insan hem kendini hem de Rabbini keşfetmeden bu dünyadan ayrılır.
Çünkü kendisini bir tarafa itip başkalarının beklentilerine göre yaşamak o kimseye kolay
gelmektedir. Halbuki yalnız Allah‟a kulluk etmeyi zihnine koyan, Allah‟tan başkasına
tapamaz ve boyun eğemez. Bunun için kişinin önce yanlış olan şeyi reddetmesi gerekir.
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Yanlışı reddettiğinde doğru bakma özgürlüğüne kavuşur. İşte o zaman hakikati görebilir.
Kişinin güçlü kuvvetli, şahsiyet sahibi olması için bu şarttır (Atay, 1992, 59).
Özgür olan kişi araştırabilir, keşfedebilir. İnsanın bu özgürlüğünü kullanabilmesi için yanlış
kimselerin peşinden gitmemesi; nasıl davranacağını, nasıl yaşayacağını asla bu tür
kimselerden öğrenmeye çalışmaması gerekir. Zira bir kişi başkasının söyleyeceği yanlış
telkinlerle yaşarsa kendi hayatını yaşamamış demektir (Krishnamurti, 2010:64,82).
2.2. Allah’a Hiçbir ġeyi Ortak KoĢmamak
Sözlükte şirk, “ortak olmak, ortaklık, ortak koşmak” anlamındaki işrâk kelimesinden
türemiştir. Kavram, isim halinde kullanıldığında ise “küfür” manası içermektedir. Şirk koşan
kimseye müşrik, şirk koşulan varlığa ise şerîk denir (İbn Manzûr, ty:2249; Fîrûzâbâdî,
1980:3/299). Kelimenin terim anlamı “Allah‟ın zat, sıfat ve fiillerinde ya da O‟na kulluk
edilmesinde ortağı, dengi veya benzerinin olduğuna inanma” demektir (İsfahânî, ty: 259; İbn
Manzûr, ty:2250). Kur‟an‟da şirk kavramı aynı kökten türeyen isim ve fiil halinde birçok
ayette geçmektedir. “Yüce Allah‟ın uluhiyetine ortak tanıma” anlamındaki şirkin içeriği
Kur‟an‟da “küf‟/küfüv”, “velî/vâlî”, “misl”, “şefî„”, “nid” ve “şehîd” sözcükleriyle ifade
edilmiştir (Abdülbâkî, 1364).
Allah Teala, insanların Kendi dışında başka varlıklara veya düşüncelere kulluk etmemeleri
için, ortağının olmadığını hem vahyî hem de aklî delillerle ortaya koymuştur. Vahyî delil,
yerde ve gökte Allah ile birlikte başka ilahlar bulunması durumunda yerin ve göğün düzeninin
kesinlikle bozulacağının anlatıldığı Enbiyâ suresinin 22. ayetidir. Aklî delil ise iki yaratıcının
var olduğu ön kabulünden hareketle birtakım çıkarımlarda bulunmaya dayalıdır. Bu hususu
Nesefî şu şekilde izah eder: İlahın bir değil de iki olması durumunda bunlardan her birinin
diğerine engel olmak için bir mücadelenin içerisinde olacağı muhakkaktır. Onlardan birinin
ak dediğine diğerinin kara demesi söz konusudur. Zıtlıkların bir arada bulunmasının aklen
imkansızlığından hareketle ilahlardan birinin ya da her ikisinin iradesi gerçekleşmeyecektir.
İradelerinin işlevsiz kalması durumunda ise ne birinin ne de ötekinin dediği meydana
gelecektir.” (Nesefi, 1986:129-130).
İslam öncesi Arapların Allah anlayışına göre O, dünyanın yaratıcısıdır. Yağmuru verendir.
Daha genel bir ifadeyle yaşayan her varlığa hayat bahşeden O‟dur. Geçici denebilecek bir
tevhidin objesidir. Bir bakıma onlar Kur‟an‟ın iman esaslarını geçici olarak yalnız Allah‟a
hasrederler. Ayrıca Allah Kabe‟nin rabbidir (Izutsu, 1990:128). Görüldüğü üzere İslam öncesi
cahiliye Araplarında var olan Allah kavramı, mahiyet itibariyle İslam‟ın Allah kavramına son
derecede yakındır. Buna rağmen Kur‟an bazen böylesine doğru bir tanrı anlayışının inkarcıları
neden gerçeği kabule sevk etmediğine anlam veremez. Yüce Yaratıcıya eş koşanlara gökleri
ve yeri kimin yarattığına, güneşi ve ayı hizmetlerine kimin verdiğine dair sorular sorulduğu
takdirde kesinkes, “Allah”tır şeklinde cevap verecekleri Kur‟an‟da zikredilmektedir (Ankebût,
29/61). Müşriklere yapılan çağrının bir benzeri Ehl-i kitaba da yapılmıştır (Âl-i İmrân, 3/64).
Bu ayetlerden ve alınan cevaplardan Yüce Allah‟ın, inkâr edenlere doğru sorular sorduğunu
karşılığında da doğru cevaplar aldığını anlamaktayız. Şayet yanlış sorular sorsaydı kaçınılmaz
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olarak inkâr edenlerden yanlış cevaplar alacaktı. Ayrıca tek bir varlığa yönelik kulluk, pek
çok şeye kulluktan daha onurlu ve daha kolaydır.
İnkâr edenler tek ilaha kulluk etme konusunda çevrelerine kalın duvarlar örmektedirler. Bu
engelin tuğlaları şablonlardan, kavramlardan, geleneklerden, sözlerden ve kanaatlerden
oluşmaktadır. Sonra da kendini gizlediği alanda yaşayıp dışarı çıkamamaktadırlar. “Herkes
kendi mizac ve meşrebine / karakterine göre iş yapar” (İsrâ, 17/84) ayetinin ifade ettiği gibi
insan kendi nefsindeki cevhere ve ruhunun gereğine göre davranır. Hayırlı ve temiz bir nefse
sahip ise ondan faziletli değerli fiiller beklenir. Kötü bir nefse sahip ise bu durumda ondan
basit ve çirkin davranışlar ortaya çıkacaktır (İbn-i Miskeveyh, 2013, 230, 231).
Zihnin net ve masum olabilmesi için geçmişin kötü izlerinden kurtulması gerekir. Geçmişin
olumsuz hatıralarını zihninde hisseden kimseler onun hiç yaşanmamış olmasını
dileyeceklerdir. Bu durum Mülk sûresinin 10-11. ayetlerinde inkarcıların „keşke uyarıya kulak
verseydik de hakkı isteseydik veya aklımızı çalıştırsaydık da düşünen kimse olsaydık
cehennem halkından olmazdık‟ diyecekleri anlatılmaktadır. Ayette, dinleme ve akıl bir arada
kullanılmıştır. Bunun sebebi ise teklifin ancak işitme ve akıl yoluyla gerçekleşecek olmasıdır
(Mâtürîdî, 2005: 10/111; Râzî, 1981:30/65).
Allah insanı özgür olarak yaratmıştır. Ancak bu özgürlüğünü başkasına devredenler ne
kendilerini ne de bir parçası oldukları evreni sorgulayabilir. Böylesi olumsuz durumdan
kurtulmak için hatalı düşüncelerden ve teorilerden uzaklaşmak, önyargılardan sıyrılmak
gerekir. Aksi takdirde kişinin kalbi ve aklı gerçekleri görmesine yardımcı olamayacaktır.
“Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar” (A„râf, 7/179). Zira inanmayanlar, varlıklara
manası ve hakikati açısından bakmadıkları için varlıkların manasını bilememektedirler.
Aksine onlar, nesnelere işaret ettikleri anlam açısından değil sadece dış görünüşleri itibariyle
bakmışlardır (Mâtürîdî, 2005: 5/94-96; Râzî, 1981:15/67). Kâf süresinin 37. ayetinde ruhla
beden arasındaki ilişkinin bağlantı noktası olan ve akıl yürütme eylemini gerçekleştiren kalp
zikredilerek ruh kastedilmiş görünmektedir. Râzî‟ye göre: “Şüphesiz aklı olan” ayeti “anlayışı
olan” olarak değerlendirilmelidir (Râzî, 1981:28/182).
İnsanların bazısı, sorumluluğu hissedip bir şeyler yapmak ister. Ne var ki sorun karşısında
sorumluluktan bir gruba katılmak, belli bir cemaate veya ideolojiye bağlanmak, bütün
hayatını o ideolojiye ve davranış biçimine adamak suretiyle kurtulduğuna inanır. Ayrıca
onların liderliğine güvendiği ve bu liderliği takip ettiğinde, kendisini gerekeni yapmış olarak
görür. Ancak bu, sorunu çözmediği gibi insanı sorumluluktan da kurtaramayacaktır
(Krishnamurti, 2010:45; Humboldt, 2013:113). Fatır suresinin 37. ayetine göre insan ya
Allah‟ın indirdiğine bakma ve onu anlama imkânı bulamamıştır. Yani aklî melekesini devreye
sokarak onunla hidayete erememiştir. Ya da onu irşat edecek bir şeyle karşılaşmamıştır.
Çoğu düşünce ekolünün/grubun başlangıçta iyi niyetlerle oluştuğunda şüphe yoktur. Ancak
grubun gücü artıkça, bu güç onları kaynaktan uzaklaştırmakta ve asıl sözleşmeyi
unutturmaktadır (Humboldt, 2013:136). Sonuçta tevhid dininin karşısına en büyük güç olarak
çıkmakta ve onun insanların gönüllerine girmesine engel olmaktadır. Bu gücün oluşturduğu
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din şirk dininden başkası olamaz. Şirk dininin temsilcileri hakikate karşı mücadelelerini,
kabul ettikleri dinin gücünü, halkın duygusunu ve onların imanını kendi ellerinde tutarak
sürdürmektedirler (Şeriati, 2009:29).
Kur‟an‟ın pek çok ayetinde Allah‟ın var ve bir olduğu inancı güçlü bir şekilde dile
getirilmektedir. Buna ek olarak ilahlık konusunda herhangi bir varlığın Allah‟a eş
tutulmaması, yalnız Allah‟a kulluk edilmesi, sadece O‟ndan yardım istenmesi ve O‟na
sığınılması emredilmektedir (Ra‟d, 13/36; Cin, 72/20). Allah elçileri, içine şirk bulaşmış
unsurları dinden arındırmak üzere gönderilmişlerdir. Bu elçilerden bir tanesi de Hz. Musa‟dır.
O, bir soyun veya ırkın, başka bir soy veya ırk üzerinde hakimiyet kurmasından, onu esaret
altına almasından (bk. Kasas, 28/4) ibaret olan sosyal yapıya karşı var gücüyle mücadele
etmiştir (Şeriati, 2009:26,39).
Aklen vacip olan, kişinin hem kendine hem de başkasına zulmetmeyi terk etmesidir. Lokman
sûresinin 13. ayetinde Hz. Lokman oğluna Allah‟a ortak koşmaması; çünkü O‟na ortak
koşmamın büyük bir zulüm olduğu öğüdünde bulunmuştur. Her ne zaman Allah elçileri
tevhid dinini yeryüzünde hâkim kılıp şirke boyun eğdirdiklerinde, şirk dininin temsilcileri
başka bir formata bürünerek yollarına devam etmektedirler. Onlar, yeniden bir fırsat ele
geçirinceye kadar hak dinin mensupları ve takipçileri arasına karışarak kendi inançlarını
gizleyerek varlıklarını koruma yolunu seçmektedirler (Şeriati, 2009:31).
2.3. Birilerinin Diğerlerini Rab Edinmemesi
İnsanın ne kadar az efendisi olursa mutlu olma olasılığı o oranda artacaktır. Ancak insanlar
çoğu kez aldatılma ile başka insanlara kulluk etmektedirler. Dinî konularda kendilerine adeta
bir ilah gibi itaat edilmesini bekleyenler ruhbanlardır. Bu kimseler dinin koruyucusu gibi ön
plana çıkmakta, dini kendilerine manevî otorite ve maddî menfaat aleti haline getirmekte, bir
nevi rablık / tanrılık taslamaktadırlar. Bu tür insanların, normal yaşamlarında Allah‟ı ve
Kur‟an‟ı inkâr ettikleri görülmediği gibi kendilerine tabi olanları da açıkça Allah‟ı inkâra sevk
etmezler. Ancak kâinatın idaresini Allah‟ın elinden alıp birtakım şahıslara vermemek asıl
olmalıdır (Atay, 1992:35-36).
İnsanlarda bir gruba dahil olma eğilimi vardır. Böyle bir durumda onlar, kendi ayırt edici
özelliğinden vazgeçerler. Grup içindeki bireyler bir zaman sonra benzer şekilde davranmaya
başlarlar. Diğer üyelerin tuhaflıklarına hoşgörü gösterirler. Kendilerini onlarla eşitlerler ve
onlara karşı hiçbir hoşnutsuzluk hissetmezler (Freud, 2014:45). Yahudilik dininin
müntesipleri Allah‟ın yerine, hahamlarını; Hristiyanlık dininin inananları ise hem din
adamları olan rahiplerini hem de Hz. İsâ‟yı tanrı edinmişlerdir. Halbuki tanrı olarak kabul
edilenler de bir olan Yüce Allah‟a kulluk etmekle yükümlüdürler. Zira Allah dışında başka
ilahların olması söz konusu değildir. Allah, bu iki din mensuplarının Kendisine ortak
koştukları her şeyden beridir (Tevbe, 9/31). Kurtubî, haram ve helal kılma hususunda
başkasına değil yalnızca Allah‟a tabi olmak gerektiğini belirtir. Ona göre ne İsa ne Üzeyir ne
de melekler rab değillerdir. Çünkü onlar diğer insanlar gibi beşerdir. Allah tarafından
yaratılmışlardır (Kurtubî, 2006:5/162. Krş. Râzî, 1981:16/38-39).
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Fatır suresinin 28. ayetinde kullar içerisinde sadece ilimde söz sahibi olan alimlerin Allah‟a
bilinçli bir şekilde büyük saygı duydukları yer almaktadır. Zikri geçen ayette özelliği
belirtilen âlimlerden, diğer insanlardan kendilerine secde etmelerini veya günahlar konusunda
kendilerine itaati istemeleri gibi bir davranış içinde olmaları beklenemez. Gerçek âlim veya
öğretici diğer insanlara kitabı ve hikmeti öğretendir. İbn Cürey, “bir kısmımız diğerlerine
Allah‟a isyan etmede itaat etmesin.” İkrime ise “bir kısmımız bir kısmımıza secde etmesin”
demektedir (İbn Kesîr, 2000:3/83). Özgürlük ve eşitlik anahtarı Allah‟ı bırakıp kendileri gibi
bir beşerî ilahlaştırmamaktadır. İnsanlar bütün hareketlerini Yüce Yaratıcı‟nın emrine ve
rızasına göre yapmalı, Hakk‟ın dışındaki varlıklarla bir bağımlılık anlaşması olmamalıdır
(Yazır, 1979:6/3991).
Yüce Allah‟a kulluk yapmak ve bu uğurda ruhî yükselişler içinde olmak isteyenler, bu
ihtiyaçlarını yerine getirmek üzere kendilerini zorunlu şekilde bir inanç cemaatine / dinî gruba
dahil etme gayretinde olmamalıdır. Manevî değerlere ihtiyacın aidiyet inancından farklılaştığı
bir sınırı bulunmalıdır. Kişinin inançlara ya da manevî değerlere bağlı kalmasının en önemli
nedeni onların kaynağı kutsal olan bir kitaptan öğrenilmesidir. Bu aşamadan sonra artık kişi
birey olarak kalmalı, kişiliğini yok edecek bir din kardeşleri topluluğuna kaydolma ihtiyacını
taşımamalıdır (Maalouf, 2005:18). Kur‟an‟ın açık kesin ve belirli ilke ve hükümlerini bir
tarafa bırakarak sahte tanrılara ve yorumlara inanma kabiliyeti ve zaafı olan insanlar tarih
boyunca yeryüzünde buluna gelmiştir. Bu anlayışta olan insanların Kur‟an‟ı kendi din kitabı
olarak kabul eden bir toplumun içinden çıkması şaşırtıcı olsa gerektir (Atay, 1992:36).
SONUÇ
Özgürlük, insan yaşamının ve gerçeğin yarısı olup olgunun tamamının sadece negatif yanını
temsil etmektedir. Diğer yarısını ise olgunun pozitif yanını ifade eden sorumluluk
oluşturmaktadır. Sorumluluk kavramıyla birlikte yaşanmadığı müddetçe özgürlük, salt
keyfiyet içinde yozlaşabilir. İnsanın, özgürlüğünü ve sorumluluğunu bir kenara bırakarak
gerçeğe/ortak değerlere gözlerini kapaması gerçeği ortadan kaldırmaz. Ortak kelime üzerinde
buluşma hususu bilgi noktasında ele alınmalıdır. Muhatapta doğru bilgi mevcut ise ortak bir
zeminde buluşulma olasılığı artacaktır. İman, ilme öncelenmiş ise ortak kelimede buluşma
ihtimali azalacaktır.
Bir olan Allah‟a bağlı olmaktan yüz çevrildiğinde, evrensel adaletten uzaklaşmak kaçınılmaz
olacaktır. Bunun sonucunda dünyaya huzur getirmek için yola çıktıklarını ifade edenlerin yani
ilahî din mensuplarının iddiaları boş bir laftan öteye geçmeyecektir. Bu tür insanlar adaleti
çevresel, bölgesel ve çıkarlarına göre uygulayanlardır. Bunun adı ise çifte standarttan başka
bir şey olmasa gerektir.
İnsanlık tarihi dikkate alındığında tek başına Allah inancının insanların bir araya gelmesinde
yeterli olmadığı aşikardır. Toplum içerisinde dinî değerlerinin yok edilmek üzere tehdit
altında olduğu fikrini taşıyan bireyler her daim var olagelmiştir. Bu insanlar kendilerini ve
inançlarını korumayı, güvence altına almayı dinsel aidiyette bulmaktadırlar. Ancak aynı
insanların anadilleri, etnik grupları ve siyasi çıkarları tehdit altında olduğunda, o zaman

Page 371

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

dindaşlarıyla kıyasıya savaşmaktan geri durmamaktadırlar. İslam‟ı tebliğ etmeye başladığı ilk
andan itibaren Hz. Peygamber, bu dini benimseyenleri dinin bir emri olarak ırkı, kabilesi ve
ülkesi ne olursa olsun eşit kabul etmiştir. Onların arasında kabile kardeşliğinden ziyade İslam
kardeşliğini ön plana çıkarmıştır. Hz. Peygamber Allah‟ın var ve bir, İslamî ilkelerin de en
yüce değerler olduğu inancı etrafında buluşma çağrısını müşrik Araplara yaptığı gibi Yahudi
ve Hıristiyanlara da yapmıştır. Ancak geçmişten günümüze bu iki din mensuplarının çoğunun
bu çağrıya olumlu cevap vermediği bilinmektedir.
Ortak kelimede bir araya gelinememesinin bir diğer sebebi de ötekileştirmektir. Günümüze
kadar orijinalliğini koruyarak gelen tek kutsal kitap Kur‟an‟dır. Müslümanların elinde
bulunan kutsal kitabın metni değişmemiştir. Değişen ise insanların bakış açılarıdır. Bu metin
dünyadaki gerçeklikler üzerinde ancak inananların bakış açısıyla etkili olmaktadır. Yahudi ve
Hıristiyanlar Müslümanlardan bazılarının kimi olumsuz davranışlarına bakarak onları
suçlamakta ve ötekileştirmektedir. Bu ötekileştirme aynı din mensupları arasında da zaman
zaman vuku bulmaktadır. Şayet “ötekiler”, Müslüman dahi olsalar, diğerlerince ulusları ya da
dinleri için bir tehdit oluşturmaya başladıkları yönünde bir kuşkunun oluşmasına zemin
hazırlamakla itham edildiklerinde, bu tehdidi ortadan kaldırmak için yapmaları gereken her
çeşit eylem onlara meşru görünecektir.
Kur‟an, farklı milletlerin, dillerin ve dinlerin vicdan temelinde, hakikati temsil eden bir sözde
ne şekilde birleşebileceklerinin yolunu göstermektedir. Önyargısız bir bakış açısıyla
yaklaşıldığında İslam‟ın insanlık âlemine geniş, açık ve doğru bir hidayet yolu, bir özgürlük /
hürriyet yasası sunmuş olduğu aşikârdır. Artık bunun Müslüman ve müslüman olmayana ait
olmadığı tam olarak gösterilmiştir. Öyle bir dünya olmalı ki, herkes tek İlaha bağlanmalı ve
hiç kimse kendini doğmakta olan uygarlıktan dışlanmış hissetmemelidir. Herkes orada kendi
kimliğini ve öz kültürüne ait bazı simgeleri bulabilmelidir.
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ABSTRACT
In this paper, a new technique for earthquake magnitude prediction has been presented. The
algorithm uses both ground deformation map and seismic data as indicators to predict the
possibility of forthcoming earthquakes. First, eight components as indicators have been
derived by using magnitude and occurrence time of the historical earthquakes which occurred
in Kermanshah province which is one of the major earthquake-prone area in Iran. Later on,
the ground deformation was calculated by using Interferometry technique of Synthetic
Aperture Radar (SAR) images from there. These data were applied to Recurrent Neural
Network (RNN), in order to achieve the highest prediction accuracy and obtaining the
appropriate results. The proposed technique has been evaluated by using three different
statistical measures: False Alarm Ratio (FAR), the Probability of Detection and Frequency
Bias (FB). In general, the recurrent neural network model yields the highest forecasting
accuracies with a high degree of certainty by combining seismic indicators and earth
displacement derived by interferometry technique. The proposed method was trained and
tested using data from Kermanshah province.
Keywords: earthquake prediction, Synthetic Aperture Radar, Interferometry technique
INTRODUCTION
An earthquake is the most destructive natural hazard and it is difficult to predict exactly where
and when it will happen. It can broadly cause significant damages to buildings and other
infrastructure(Tamkuan and Nagai 2019). Studies related to earthquake prediction range from
theoretical geophysics, to mutations and biology, to statistical, mathematical, and
computational modeling of earthquake parameter data recorded in historical catalogs of
seismic regions (Adeli and Panakkat 2009). In 12th November 2017, an earthquake of Mw 7.3
hit the border region between Iran and Iraq. The epicenter (34.90 , 45.95 ) is located at 30
km south of Halabjah city in Iraq and 51 km north of Sarpol Zahab. The strongest aftershock
of around 4.7 and more than 350 aftershocks with Mw>2.5 were recorded (Raucoules, Ristori
et al. 2010). It left more than 12000 people injured and damaged some 30000 houses and this
disaster led to the conviction that an innovative approach in earthquake prediction should be
tested.
Previous studies predicted earthquake occurrence based on Seismicity indicators and they are
utilized as training dataset to the neural networks, while in this proposed method the Recurrent
neural network, yielding the best accuracy in preceding studies, have an extra input which is
allocated to ground displacement. The goal of this research is to introduce a new method
combining SAR Interferometery technique and mathematically calculated seismic indicators
from temporal distribution of historic recorded seismic events, as inputs of neural networks to
achieve more accurate magnitude prediction of future earthquakes.
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An interesting method in assessment of the ground deformation has been Synthetic Aperture
Radar interferometry (InSAR) and Sentinel-1 SAR images have been used in this research
from 2017 to 2019. It is necessary to first introduce the indicators and give a sufficient
understanding of each parameter. First, we give a brief review of previous studies with the
purpose of earthquake forecasting, the next section deals with the land deformation
measurement based on the Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) in certain days
before and after the mentioned earthquake. The proceeding stages devoted to neural networks
which are shown and tested to evaluate the earthquake forecast.
LITERATURE REVIEW
Earthquake prediction models have no capability to exactly state time, location and magnitude
of the future occurrences. In (Dahmen, Ertaş et al. 1998) the Gutenberg-Richter mathematical
model has shown that earthquake magnitudes are related to occurrence frequency. One study
has been carried out in 2007, showing that occurring earthquakes always follow poison's
distribution time independent model (Petersen, Cao et al. 2007). Another earthquake prediction
model ,presenting the earthquake occurrence of magnitude greater than 5, has been proposed
based on extraction of irregular features of earthquake occurring (Kagan, Jackson et al. 2007),
examining the strain accumulated between the plates (Shen, Jackson et al. 2007) and past
earthquakes extrapolation for forecasting future seismic events (Ebel, Chambers et al. 2007).
By the advances which have been made in the field of Artificial Neural Networks and Machine
learning, there exists remarkable influence in predicting or classification purposes especially in
seismic events. Observing changes taking place in the concentration of radon gas by using
Back-Propagation Neural Network (Negarestani, Setayeshi et al. 2002), predicting earthquakes
using past earthquake magnitude data as input of Radial Basis Function (Liu, Wang et al.
2004) , training Probabilistic Neural Network with 8 seismic indicators (Adeli and Panakkat
2009) are some attempts to predict earthquakes. In 2013, scientists presented different seismic
indicators (Morales-Esteban, Martínez-Álvarez et al. 2013) by studying Bath's and Omori's
law (Utsu and Ogata 1995) aim in finding the relationship between earthquake occurrence and
seismic parameters. The application of fuzzy logic has been combined with neural networks
(named ANFIS model ) by Zamani in 2013(Zamani, Sorbi et al. 2013).
SEISMIC INDICATORS
In this section, eight seismicity indicators are selected based on conclusions which were drawn
by earthquake forecasting experiments to evaluate the seismic potential of a region (Panakkat
and Adeli 2007). The seismic catalogue was provided by Iranian Seismological Center (IRSC).
Time span, mean magnitude and seismic energy square root as well as temporal distribution of
earthquake magnitude are completely independent, while three of indicators- the slope of
Gutenberg-Richter curve (b-value), the mean square deviation summation and the magnitude
deficit (∆M) are based on temporal magnitude distributions. The remaining two indicators (cvalue and µ-value) are based on the characteristic temporal earthquake magnitude distribution.
The values of the precursors with ground deformation are inputs of RNN in section IV.
As it is shown in Equation (1), the first seismic indicator is T representing the time span
covering n number of seismic events with magnitude greater than threshold.
T = tn – t1
(1)
Where tn shows nth occurrence time and t1 is the time of first event. Time span states the
foreshocks' frequency depending on the magnitude threshold (Panakkat and Adeli 2007). The
second seismic indicator is known as mean magnitude of the last n number of seismic activity
and is defined as (see Eq. (2)):
Mmean=∑

(2)
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The foreshocks' magnitude mean is also crucial in some regions regarding the hypothesis of
accelerated release the magnitude of earthquake increases immediately before the main shock.
As regards the seismic quiescence phenomenon, gradual release of seismic energy can be
observed through occurring earthquakes with low magnitudes but if this process stops, it can
result in major earthquakes. The third precursor is related to seismic energy released over time
T, is given in the following equation (3):
dE1/2

∑

(3)

Where the seismic energy (E) can be calculated from the Eq. (4).
E= 10(11.8+1.5 M) ergs

(4)

B-value is another seismic indicator which is based on Gutenberg-Richter inverse power law.
B is the curve-slope between magnitude and logarithm of frequency of the earthquake which is
defined as:
(5)
Equation (5) declares that the N number of earthquakes of magnitude equal to or greater than
M decreases exponentially with M. In other word, the difference between small and large
seismic events and the level of seismicity in the area can be determined by b-value and a-value
respectively. Both parameters can be computed using the following relationships (see Eq. (6)
and Eq. (7)):
∑(

) ∑
(∑

)

∑

(6)

∑

∑(

)⁄

(7)

In equation (7)
is the number of earthquakes with magnitude M>
occurring within the
th
time span of T and
is magnitude of the i event and n is the summation of seismic event
number. Mean square deviation is the third parameter based on Gutenberg-Richter inverse
power-law which is calculated by using equation (8).
η

∑(

(

)) ⁄
(

(8)

)

The higher appropriateness of the Gutenberg-Richter power law in estimating the magnitude
and frequency occurrence of the earthquake distribution can be found by lower value of η.
Magnitude deficit is based on temporal magnitude distribution showing the difference
between the largest expected and the largest occurred magnitude.
Mmax,expected is the maximum expected event based on the parameters of the Gutenberg-Richter
inverse power law which an be found in Eq. (9).
(9)

Mmax,expected=a/b

The gap observed between typical seismic events is called mean time given in equation (10).
µ=

∑(

)⁄

(10)

As an illustration, earthquakes with magnitude between 4 and 4.5 are classified into one group
and considered as characteristic magnitude. Variation coefficient is the aperiodicity of the c-
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value and known as a seismic precursor calculated from equation (11) which shows the
deviation from mean time. High value for c indicates that the calculated and the observed time
average are so different.
⁄

(11)

INTERFEROMETRIC INDICATORS
Microwave remote sensing techniques such as Synthetic Aperture Radar interferometry
(InSAR), are much more interesting tools, In comparison with geodetic techniques. These
approaches are capable of generating maps with sub-centimeters accuracies by deriving surface
deformation. (Kampes, Hanssen et al. 2003) The dataset information is summarized in Table 1.
Figure 1 presents the area of interest and the whole frame of the image has been processed in
creating interferogram. All scenes were provided by the European Space Agency (ESA). The
Interferometric Wide-Swath (IW mode) which are the main TOPS mode of the Sentinel-1
satellites has three sub swaths, with wide swath of around 250 km on the ground, includes
incidence angles within the range of 30° and 45°. The pixel size of each IW mode is in the
range of 20m×5m (azimuth versus range direction) (Floyd, Walters et al. 2016). The multitemporal interferometry (MTI) of Sentinel-1 imagery (descending track) was performed with
GMTSAR software.
Table 1 SAR Data information used in this research
Sentinel-1
Sensor

Number of
scenes

Time
interval

Sensor's
pass

SAR
mode

112

2017-2019

Descending

IWa

Interferometeric Wide Swath

Figure .1 Area of interest is shown in bold rectangle

DATASETS
A nine-element vector of combination of seismicity and interferometry indicators is
corresponded to every time period from February 2017 to December 2019 is classified into one
of six input groups, which is shown in Table 2, depends on the predicted group in which the
maximum magnitude earthquake that taken place during the training period falls under (Adeli
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and Panakkat 2009). In order to modify the results, the depth of earthquake was added to input
vector and a better result with higher accuracy was achieved.

Table 2 Recurrent Neural Network Architecture

Group 1
Group 2
Group 3
Group 4
Group 5
Group 6

Range of magnitude

Available training datasets number

4.5
5
5.5
6
6.5
7

3103
18
14
1
0
1

The satellite works in 5.405 GH which has four mode of imaging (IW, EW, SM, WV). 112
raw Sentinel-1 SAR acquisition of descending track were processed for the period 2017 to
2019. The period covers the 2017 devastating earthquake occurred in Kermanshah. Initially
we focused on the raw data to Single Look Complex (SLC) images, using Digital Elevation
Model (DEM) GMTSAR software to process interferograms and we used the orbital data of
the ESA website (https://qc.sentinel1.eo.esa.int/) to gain accurate satellite position. For the
estimation and subtraction of topography effect, we used the SRTM DEM (Farr and Kobrick
2000). The selection of master and slave images was based on the minimum temporal
baseline threshold which was less than 4 month.
NEURAL NETWORK ARCHITECTURE AND OPERATION
Recently ,In (Panakkat and Adeli 2007) the author utilized 8 mathematically calculated
parameters known as seismic indicators to examine the capability of 3 neural networks, a
recurrent neural network, a radial basis function (RBF) neural network and a feed-forward
Levenberg-Marquardt back-propagation (LMBP) neural network in order to predict the
seismic event of the largest magnitude in the forthcoming month (Panakkat and Adeli 2009).
In this research, the description and schematic of recurrent neural network have been
presented as shown in Table 3 because it led to the best prediction accuracy in the previous
researches.
Table 3 Recurrent Neural Network Architecture
Architecture
Number of layers

Training parameters
1(8 input)
1 recurrent

Learning rule
(1 input)
Output

Number of neurons

5
5(recurrent)

Learning rate
MSE

Levenberg-marquardt
0: non-occurrence
1: occurrence
0.01
0.01

Activation function

Tan-sigmoid

Iteration
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RECURRENT NEURAL NETWORK

In Figure 3 the structure of a recurrent neural network has been shown. In each iteration,
output of the network is went through the layer of recurrent and then for achieving the
predicted output, the summation is fed to the transfer function. Output is computed as defined
in equation (12).
∑

(

(

)

)

(12)

is the only element output which represents that the earthquake of magnitude>= threshold
will happen in the ith time period (1) or will not happen (0),
is the vector of input
consisting of the seismicity indicators and interferometry data for the ith time period, and
are the weight vectors connecting the nodes in the input layer to the nodes in the jth hidden
layer and the nodes of the recurrent layer to the output node. Also, n is the number of hidden
layers and f is the activation function of the network.
Training the recurrent neural network is performed by minimizing the mean square error
between the predicted and the observed outputs using Levenberg-Marquardt training
algorithm (Hagan, Demuth et al. 1995). The applicable structure of RNN used in this research
can be found in Fig. 2.

Figure .2 Structure of RNN in order to predict magnitude of the following major
earthquakes(Hagan, Demuth et al. 1995)

MODIFICATION OF RECURRENT NEURAL NETWORK (RNN)
The recurrent neural network is first modeled with an input layer of eight nodes, one hidden
layer and one node in recurrent layer as shown in Figure 3. Once dimension of input vector
corresponding to a given month was increased to 9×1 rather than 8, considering the
displacement in prediction accuracy. The aim of this study is to verify the qualification of
forecasting by modifying the seismic indicators.
As the previous architectures, the network output of (1) represents the occurrence and (0) nonoccurrence of the threshold magnitude or greater during the following time period. For
converging the value of Mean Square Error (MSE) and the number of training iteration should
be limited to 0.001 and 1000, respectively.
PREDICTION VERIFICATION
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Three different statistical measures were used to evaluate the prediction accuracy: the
probability of detection (POD), false alarm ratio (FAR), frequency bias (FB), and R scores.
These three evaluating criteria are calculated by the following equations. (See Eq. (13), Eq.
(14) and Eq. (15))
(13)
(14)
(15)
Where
is the number of time periods algorithm correctly predict an actual occurred
earthquake,
(predicted incorrect) is the number of time periods a predicted seismic activity
did not happen in actual. Regarding the output value of 0,
is the number of time periods
during which the algorithm correctly predicts the non-occurrence of the earthquake and
is
the number of time periods algorithm falsely did not predict the actual seismic events. All
these parameters are summarized in Table 4.
Table 4 Variables used for calculation of POD, FAR and FB
predicted

Yes

no

observed
yes
no

PREDICTION RESULTS
In order to evaluate the earthquake prediction accuracy, we compared the output of network
with the actual occurred earthquake by counting the number of false and correct predictions.
Six mentioned classes were classified into three group: large, moderate and small earthquakes
and conclude the quality by computing POD, FAR and FB in each group.
LARGE EARTHQUAKE PREDICTION (MAGNITUDE GREATER THAN 6.5)
In testing period corresponding to Kermaanshah province in Iran, there exists just one time
period which has earthquake with magnitude greater than 6.5. The recurrent neural network
which was trained with seismic indicators failed to predict the occurrence of this earthquake.
In contrast, by training the network with both seismic indicator and earth displacement
derived by interferometry technique, the 7.3 earthquake was predicted and we achieved POD
equal to 1 and FAR equal to 0 indicating that all predictions were completely correct.
In order to evaluate the effect of depth in prediction accuracy of large earthquake, we added
depth in to input vector but there is no improvement in result in comparison with seismic
indicators.
MODERATE EARTHQUAKE PREDICTION (MAGNITUDE GREATER THAN 5.5)
There were eight time period in testing data which an earthquake with magnitude greater than
5.5 occurred. The network trained with seismic indicator falsely predict 5 of earthquakes with
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magnitude greater than 5.5 with yielding POD of 0.375. Seven of these events were correctly
predicted by network trained with seismic and interferometry data. As regards the network
trained by preceding data and depth, the network perform better than the seismic indicators (5
occurrences were forecasted and FAR was 0.02) but still seismic indicators and displacement
showed the best accuracy.
Turning to earthquake with magnitude equal or greater than 6, there were two events in
testing period and the only network which was successful in predicting which, was the one
that was trained by seismic indicators and earth displacement. Both two other networks gave
false result, while in this case seismic and interferometry data perform badly in comparison
with other network.
SMALL EARTHQUAKE PREDICTION (GREATER THAN 4.5)
In the testing period 19 of 49 periods had magnitude greater than 4.5. Ten events were
predicted with the seismic data yielding POD of 0.769 and FAR of 0.25 while 14 of those
were predicted correctly yielding POD of 0.875 and FAR around 0.15. As can be seen, in this
case better prediction accuracy was achieved by combining seismic and interferometry
indicators. According to adding depth into training dataset the result was better than only
seismic indicators but again the result without depth was more remarkable.
There were ten time periods which the earthquake of magnitude greater than 5 occurred.
Although 9 of these events were predicted correctly, three of non-occurrence outputs were
predicted as earthquake occurrence. In this case data including depth could result in more
accurate prediction with 8 correct detection.
REAL TIME EVALUATION
Apart from prediction accuracy obtained by Recurrent Neural Network trained by the
combination of seismic and interferometric data, time complexity is also a key aspect of the
proposed approach which should be taken into consideration. To evaluate the processing
speed of the algorithm, the research is conducted in the medium system with the operating
system of windows 8, 4 GB RAM, Intel i3 in MATLAB (R2018b). The average time cost of
different data sets have been provided in Table 5. It can be seen that the average time cost is
less than 3 seconds with different input datasets, which is short enough to meet most real time
requirements.
Table 5 Prediction average time of the proposed datasets
Input vector
Seismic and interferometry indicators
Seismic and interferometry indicators and depth
Seismic and interferometry indicators and depth without T
Seismic and interferometry indicators and depth without T and b

Average time cost(s)
2.876
2.889
2.875
2.754

FINAL COMMENTS
Earthquake indicators have been studied for many years and generally they are considered as
unpredictable parameters and also predicting or modeling earthquake is a complex problem.
A large number of scientists have tried to understand the exact relationship between indicators
and probability of occurrence but it cannot be completely understood.
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In this study a new approach has been tried in order to utilize interferometry technique in the
area of earthquake prediction. A Recurrent Neural Network was presented which tend to show
the least false alarm compared with other neural network such as BPNN or RBF with
different architectures.
The results show that earthquake displacement can provide useful information on the
earthquake analysis. Finally, a nine-dimensional input vector including seismic and
interferometry indicators can be considered a reliable databases within the framework of
earthquake prediction system.
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SOL ATRĠYAL MĠKSOMASI OLAN ġIMARIK ADLI KEDĠDE
EKOKARDĠYOGRAFĠK DEĞERLENDĠRME : OLGU SUNUMU
ECOCARDIOGRAPHIC EVALUATION OF CHARMED CAT WITH LEFT ATRIAL
MIXOMA: CASE REPORT
Dr. Öğr. Gör. Melahat TOKER
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 06100,
ORCID:0000-0001-5442-4309
ÖZET
Miksomalar kalbin en sık görülen benign tümörleridir. Sıklıkla sol atriyum ve interatriyal
septumda rastlanılır. Genellikle ateş, anemi ve sedimentasyon yüksekliği ile birlikte klinik
olarak, sistemik emboli ve mitral darlığı semptomlarıyla ortaya çıkmasına rağmen nadir de
olsa semptomsuz seyredebilirler. Miksomanın gevşek bir sapı varsa kalbin sol kulakçığından,
mitral kapak içinde geçip sol karıncığa geçebilir veya kapağı tıkayabilir. Damar içi veya
beyine giden embolilere neden olabilir.
Şubat 2021 tarihinde pet kliniğine acil gelen kedi rutin muayeneye alındı. Karın şişliği
nedeniyle ultrason yapıldı ve röntgen çekildi. Yoğun plevral ve perikardial sıvı görülmesi
üzerine renkli Doppler ekokardiyografi yapıldı.
Bu çalışmamız da kliniğimize nefes darlığı, halsizlik ve karın şişliği şikayetleri ile gelen
kedinin ekokardiyografik değerlerini aktarmayı amaçladık.
Anahtar Kelime; Kedi, Ekokardiyografi, Miksoma
SUMMARY
Myxomas are the most common benign tumors of the heart. It is frequently found in the left
atrium and interatrial septum. Although it usually presents with fever, anemia, and high
sedimentation, clinically with symptoms of systemic embolism and mitral stenosis, they may
rarely progress without symptoms. If the myxoma has a loose stem, it can pass through the
left atrium of the heart through the mitral valve to the left ventricle or occlude the valve. It can
cause intravenous or brain embolism.
The cat that came to the pet clinic emergency in February 2021 was taken into routine
examination. Because of abdominal swelling, an ultrasound was performed and an x-ray was
taken. Color Doppler echocardiography was performed upon observing dense pleural and
pericardial fluid.
In this study, we aimed to convey the echocardiographic values of the cat who came to our
clinic with complaints of shortness of breath, weakness and abdominal distention.
Keyword; Cat, Echocardiography, Myxoma
GĠRĠġ: Miksoma, en sık görülen kalp tümörüdür, genellikle sol kulakçık (atrium) dadır. Sol
atriyal miksomalar, hemen her zaman her iki kulakçık arasında bulunan ve kirli kan ile temiz
kanın birbirine karışmasını önleyen kalp duvarı (septum) kısmında bulunur. Septumda
bulunan bu kitle septuma bir sap ile bağlı bulunur ve hem hareketlidir hem de kopup
dolaşmaz. Ama gevşek bir sapı varsa kalbin sol kulakçığından, mitral kapak içinde geçip sol
karıncığa geçebilir veya kapağı tıkayabilir ( Şekil 1).
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Şekil 1. Sol atrial miksoma ( menşei mitral kapak anterior leaflet)

Miksomanın büyüklüğü birkaç santimden 15 santimlere kadar çıkabilir. Miksoma,
tomurcuklanan veya pürüzsüz görünümde bir tümör olabilir. Kalp duvarını tutan saplı yada
sapsız görünümde olabilir; ancak sıklıkla kolay parçalanabilir yapıya sahiptir. Beyaz veya sarı
renkte olabilir ve üzeri pıhtı ile kaplı olabilir. Bu kitle yani miksoma son derece kırılgandır
yani ameliyat sırasında bile kitleye sert davranılırsa parçalanabilir ve damar içi veya beyine
giden embolilere neden olabilir ( Şekil).

Page 385

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

Şekil 2. Sol Atrial Miksoma
Miksoma tümörlerinin oluşum nedeni bilinmemekle beraber, miksomaların yaklaşık%
10'unun genetik olduğu düşünülmektedir (ailelerden geçmektedir), ailesel miksomalar olarak
adlandırılır. Ya kalpte başlayan ya da kalbe hareket eden aşırı hücre büyümesinin sonucuda
olabilmektedir. Genellikle ateş, anemi ve sedimentasyon yüksekliği ile birlikte klinik olarak,
sistemik emboli ve mitral darlığı semptomlarıyla ortaya çıkmasına rağmen nadir de olsa
semptomsuz seyredebilirler.
Kardiyak tümörler en çok ekokardiyogram (kardiyak ultrason) ile teşhis edilir. Bilgisayarlı
tomografi (CT taraması), manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya pozitron emisyon
tomografisi (PET taraması) ile daha fazla invazif olmayan görüntüleme, bir kardiyak tümörün
daha iyi karakterize edilmesine / teşhis edilmesine yardımcı olabilir.
YÖNTEM: Yirmibir (21)yaşında herhangi bir kardiyak şikayeti olmayan dişi, tekir kedi, iki
haftadır nefes darlığı, halsizlik, kusma ve karın bölgesinin belirgin şişmesi yaşaması üzerine
kliniğimize başvurdu. Kedimizin şikayetleri üzerine, incelemeler için Eickmayer 2000
Ultrasonography cihazı ile 5 MHz'lik bir transdüser kullanarak M -mod ve 2 boyutlu
ekokardiyografi yapıldı.
Kedimizin göğüs bölgesi traş edildikten sonra bu bölgeye jel (Medical Mitsubishi Gel)
sürülerek, ekokardiyografik parametreleri değiştirebileceği düşüncesi ile herhangi bir
anestezik madde verilmedi.
Parasternal uzun eksen kesitinde M ve iki boyutlu Ekokardiyografide sol ventrikül diyastolik
çapı 3.3cm, sol atrium çapı 2.7cm, interventriküler çapı 0.4cm, lateral duvar çapı 0.3cm ve
ejeksiyon fraksiyonu %58, fraksiyonel kısalma %28 idi (Şekil 3)
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Şekil 3. Parasternal uzun eksen kesitinde M ve iki boyutlu Ekokardiyografi
Mitral kapakta orta derecede yetmezlik ve triküspit kapakta hafif derecede yetmezlik
görülmekle birlikte pulmoner arter basıncı 28mmhg hesaplandı.
Kedimizde yoğun plevral efüzyon ve içinde hematom izlendi. Perikardial sıvı nispeten daha
az görüldü. Mitral kapak anterior leaflet kısmında sol atriumdan menşei almış miksoma
lehine ekojenik artış izlendi.
TARTIġMA-SONUÇ: Kedilerde de tümör olguları diğer hayvanlarda olduğu gibi artan bir
eğilim göstermektedir. Amerika’da yapılan bir araştırmada köpeklerde tanı konulan kanser
sayısının insanlarda karşılaşılan kanser oranı ile rekabet edebilecek düzeyde olduğuna dikkat
çekilmektedir. Kedi ve köpeklerde karşılaşılan tümör olgularının toplam hasta sayısı
içerisinde literatür verilerle kıyaslandığında az görünmekle birlikte kapsamlı bir çalışma ile
artabileceği düşünülmektedir. Her geçen gün tümör gelişimine yol açabilecek olası
nedenlerin çeşitliliğinin artışına parelel olarak tümörün her yaş, ırk ve her iki cinsiyette
(meme tümörü hariç) görülebileceği kanısındayız.
Ekokardiyografi; miksomalı hastaların tanı ve tedavi sonrası takiplerinde önemli bir yer tutar.
Kardiyak miksomalardan en sık görülen benign karakterli intrakardiyak tümörlerdir ve
sıklıkla sol atriyumda yerleşirler.
Kedimizde miksoma sol atriyum yerleşikti ve bir çok semptom ve klinik tablo ile karşımıza
geldi. Daha fazla kardiyak semptomlara ve santral sinir sistemi olmak üzere tromboembolik
olaylara neden olmaması nedeniyle veteriner hekim arkadaşlarımız medikal tedaviye
başladılar.
Sunulan çalışmada kliniğe getirilen kedi karşılaşılan tümör olgularının olası oluşum nedenleri,
klinik görünümü ve tipi belirlenerek sağaltım olanakları araştırılmıştır. Böylece artan tümör
olgularına karşı dikkat çekilmesi, yaşam sürelerinin uzatılması ve konforunun artırılması
hedeflenmiştir.
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ÖZET
Polikarbonat yapılı sert, şeffaf plastiğin üretiminde ham madde olarak kullanılan Bisfenol A
(BFA) tipik bir endokrin bozucu kimyasaldır. Canlı ve çevre sağlığını olumsuz yönde
etkileyen BFA kimyasalı, canlı vücuduna geçiş yaptığında hormonlar üzerinde negatif etki
yaratarak onları taklit etmektedir. BFA kimyasalı, endüstri ve sanayi alanları olmak üzere
çeşitli birçok ürün üretiminde karşımıza çıkmaktadır. İncelemelere göre BFA kimyasalının
sulu ortamlarda kolayca çözünebilen bir kimyasal bağ yapısı olduğu görülmüştür. Endokrin
sistemi bozan kimyasal maddelerin su ortamından konvansiyonel yöntemlerle giderilmesi zor
olduğundan halk sağlığı ve çevre açısından önemli bir problem teşkil etmektedir. Bu
çalışmada BFA içeren sentetik atıksuda katalitik ozonlama prosesi kullanılarak BFA giderim
verimi incelenmiştir. Yapılan bu deney çalışması için nano boyutta (21 nm) TiO2 partikülü (nTiO2) katalizör olarak kullanılmıştır. Laboratuvarda hazırlanan sentetik atıksuda BFA
giderme verimlerini incelemek için pH, ozon dozu, n-TiO2 dozu parametreleri ile çalışmalar
yürütülmüştür. Parametreler 10 dakika reaksiyon süresi için değerlendirilmiştir. Yapılan
çalışmanın sonucunda başlangıç konsantrasyonu 10 mg/L olan BFA içeren sentetik atıksuyun
katalitik ozonlama prosesi için bulunan optimum reaksiyon parametreleri pH 6,32, ozon dozu
0,12 g/L.sa, n-TiO2 dozu 50 mg/L olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak 10 dakika süre
parametresinde pH, ozon dozu (O3) deşarjı ve n-TiO2 katalizörü varlığında BFA model
kirleticisinin katalitik ozonlama prosesi ile %95,45 giderim verimi elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: BFA, Katalitik Ozonlama

ABSTRACT
Bisphenol A (BPA), used as a raw material in the production of hard, transparent plastic with
a polycarbonate structure, is a typical endocrine-disrupting chemical. BPA chemical, which
negatively affects the living and environmental health, creates a negative effect on the
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hormones when it passes into the living body and imitates them. BPA chemical is
encountered in the production of many products, including industry and industrial areas.
According to the investigations, it has been observed that the BPA chemical has a chemical
bond structure that can easily dissolve in aqueous environments. Since it is difficult to remove
chemical substances that disrupt the endocrine system from the aquatic environment by
conventional methods, it poses an important problem in terms of public health and the
environment. In this study, BPA removal efficiency was investigated using the catalytic
ozonation process in synthetic wastewater containing BPA. For this experimental study, nanosized (21 nm) TiO2 particle (n-TiO2) was used as a catalyst. To examine BPA removal
efficiencies in synthetic wastewater prepared in the laboratory, studies were carried out with
the parameters of pH, ozone dose, n-TiO2 dose. Parameters were evaluated for 10 minutes
reaction time. As a result of the study, the optimum reaction parameters for the catalytic
ozonation process of synthetic wastewater containing BPA with an initial concentration of 10
mg/L were determined as pH was 6.32, ozone dose was 0.12 g/L.h, the n-TiO2 dose was 50
mg/L. As a result, in the presence of pH, ozone dose (O3) discharge, and n-TiO2 catalyst at the
time parameter of 10 minutes, 95.45% removal efficiency was obtained with the catalytic
ozonation process of the BPA model pollutant.
Keywords: BPA, Catalytic Ozonation
1.GĠRĠġ
Bilinçsiz şekilde tüketilen su kaynakları kullanımı ve kirletilmesi birtakım çevresel
problemleri tetikleyerek kullanılabilir su kaynaklarının azalmasına sebep olmaktadır.
Kullanılabilir su kaynaklarında azalma görülmesiyle su ve atıksu arıtımı için yapılan
çalışmaların hız kazanmasına neden olmuştur. Kullanılan konvansiyonel arıtma proseslerinin
toksik ve zor parçalanan yapılar için yeterli olmaması, istenilen deşarj standartlarını
karşılayamaması durumunda arıtım teknolojilerinin gelişmesine neden olmuştur. Endokrin
bozucu kimyasalların canlı ve çevre sağlığını olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bisfenol A
kimyasalı endokrin sistemi bozan kimyasallardan biri olup, östrojenik aktiviteyi düşük doz
aralığında dahi olumsuz etkilediği yapılan çalışmalarla bildirilmiştir [1]. Bisfenol A, birçok
endüstriyel ürünlerde ham madde olarak kullanılması nedeniyle dünya çapında üretim hacmi
çok yüksek olan kimyasallar arasında yer almaktadır [2]. Paketlenmiş yiyeceklerin
paketlemesinde ve dondurulmuş yiyecek-içecek ürün paketlerinin iç yüzey kaplamasında,
tıbbı ekipmanlarda, bazı bebek ve çocuk ürünlerinde (suluk, biberon vb. ) ve günlük yaşamda
kullandığımız birçok materyal ve eşyada bulunması [3,4] kişilerin bu kimyasala maruz
kalmasına sebep olmaktadır. Atmosfere salınan BFA kalıntıları içme sularında, göllerde,
lağımlarda, toprakta, denizlerde, kağıt paralarda ve günlük hayatta kolayca maruz
kalınabilecek bir şekilde bulunmaktadır [5]. BFA sulu ortamda kolayca çözünebilien bir
kimyasal türüdür (sudaki çözünürlüğü 300 mg / L, logKow = 3.4) [6], kimyasalın bu özelliği
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sebebiyle, su ortamına atılan atığın içerisinde BFA bulunması takdirde su ortamına BFA
salınımını olacaktır [7,8].
Literatür araştırması yapıldığında BFA giderimi hakkında ilgi çekici bilgilere ulaşılmıştır.
Keykavoos ve ark. [9] yaptığı çalışmada BFA model kirleticisinin alüminyum oksit katalizörü
ile
katalitik ozonlama metodu kullanılarak Bisfenol A’nın
mineralizasyonunu
incelemişlerdir. Çalışmada toplam mineralizasyonu, reaktör tipi yarı kesikli olarak çalışılan
çalışmada katalitik olmayan ve katalitik ozonlama metotları ile inceleme yapmışlardır.
Araştırmanın sonucunda katalitik olmayan metodun BFA giderimin de 4 dakikadan daha az
bir sürede BFA’nın bozunmasına sebep olduğu, ancak ozonlama işleminin oluşturduğu yan
ürünleri tam olarak dönüştüremediği sonucuna ulaşmışlardı. Tek başına ozonlama prosesinde
toplam organik karbon (TOC) değeri %35 Katalitik ozonlama metodunda katalizör olarak 1
g/L alümina ile TOC giderimi %90 değerine ulaşmaştır.
Deborde ve ark. [10] tarafından yapılan çalışmada BFA’nın sulu çözelti ortamında ozonla
oksidasyonu çalışmasında farklı ozon dozlarında BFA’nın sulu çözelti ortamında giderimini
araştırmışlardır. Bulunan sonuçlar BFA’nın ozon ile oksidasyonunda farklı türlere dönüşerek
giderilebilir olduğunu ortaya koymuştur.
Bu çalışma için canlı ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen Bisfenol A’nın katalitik ozonlama
yöntemi ile optimum giderim parametreleri üzerinde bir çalışma yürütülmüştür. Reaksiyonlar
boyunca süre parametresi 10 dakika olarak sabit kullanılırken, optimum pH değeri için 3-56,32-7-9-11 dozlarında çalışma yapıldı ve ozon dozu çalışmasında 0,06-0,12-0,18-0,24-0,3
g/L.sa, n-TiO2 dozu 50-150-250-350-500-700 mg/L dozlarındaki çalışmalar BFA giderim
verimleri ölçülmüştür. Araştırma sonucunda sentetik atıksuda ki BFA model kirleticisinin
giderimi için optimum pH, ozon dozu ve n-TiO2 dozu miktarları belirlenmiştir.

2.ARAġTIRMA VE BULGULAR
2.1 Kullanılan Malzemeler ve Test Yöntemi
Bu çalışmada markası ACROS ORGANİCS olan Bisfenol A kimyasalı (Şekil 1. Bisfenol A
kimyasalı görünümü), BFA içeren sentetik atıksu numunesi hazırlamada kullanılmıştır.
Hazırlanan numunelerde HCl ve NaOH çözeltileri pH (asit-baz) ayarlamada kullanılmıştır.
Asit baz ayarı pH metre kullanılarak HANNA instruments markalı pH metre ile ölçülmüştür.
SHIMADZU markaya ait UV-1700 PharmaSpec model spektrofotometre ile BFA
konsantrasyon ölçümlerinin tayininde 10 mm kuvars küvet kullanılmıştır. Gerçekleştirilen
çalışmalarda kimyasalların tartım işlemlerinde AND markalı analitik terazi, GR-200 modeli
kullanılarak numunelerin hazırlanması sağlanmıştır. Deneysel çalışmalarda safsu temini için
MERCK markaya ait safsu cihazından temini sağlanmıştır. MTOPS markasının HS33 modelli
manyetik karıştırıcı, reaktörde homojen ortamın sağlanabilmesi için kullanılmıştır. SABO
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ELEKTRONİK marka ait SL-10 modelli ozon jenaratörü, yapılan analizlerde ozon gazının
temini için kullanılmıştır. Yürütülen bu deneysel çalışmada tüm ölçümler ve numune
hazırlama süreçleri oda sıcaklığı koşullarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada katalizör görevli
kullanılmak üzere 21 nm boyutundaki n-TiO2 partikülü kullanılmıştır. Sentetik atıksu
oluşturulması için 10 mg/L BFA kimyasalı hassas terazi yardımıyla tartımı sağlanarak,
içerisinde 1 L hacim safsu bulunan balon jojeye aktarılmıştır. Bu karışımın manyetik
karıştırıcıya konulması ile homojen dağılım ve çözündürülme işlemlerini sağlamaktadır.

Şekil 1. Bisfenol A kimyasalı görünümü.
Homojen dağılım ve çözündürülme işlemleri akabinde 250 mL hacme sahip cam beher
reaktör olarak kullanılarak katalitik ozonlama işlemi gerçekleştirilmiştir.

2.2. Katalitik Ozonlama Prosesi
250 mL cam beherde (reaktör) hazırlanan sentetik atıksu numuneleri için ilk olarak optimum
pH belirlemesi yapılmıştır. Daha sonra 10 dakika reaksiyon süresince farklı ozon dozu
uygulanarak optimum ozon dozu miktarı elde edilmiştir. Son basamak olarak katalizör görevli
kullanılmak üzere tercih edilen n-TiO2 için elde edilen optimum parametreler yardımıyla 10
dakika reaksiyon süresinde, pH = 6,32 , ozon dozu= 0,12 g/L.sa de optimum nano titanium
dioksit dozu çalışmaları yapılmıştır.
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2.3 Bulgular ve TartıĢma
Laboratuvar ortamında oluşturulan sentetik BFA atıksu numunesi için, heterojen katalitik
ozonlama işlemi yapılarak BFA giderimin de optimum pH, ozon dozu ve son olarak n-TiO2
dozu çalışmaları yapılmıştır. Bu parametrelerin BFA giderme verimi üzerine etkileri
incelenmiştir. Reaksiyonlarda pH değeri, seçilen katalizörün aktifleşmesini ve çökmesini
etkileyeceği gibi organik yapıların iyonlaşma hallerini de doğrudan etkileyebilmektedir [11].
İlk olarak hazırlanan sentetik atıksu numunesinin pH ölçümü yapılmış ve sonuç 6,32 olarak
bulunmuştur. Bulunan bu sonuç sentetik atıksuyun kendi pH değeridir. Başlangıç BFA
(C0BFA) değeri 10 mg/L, ozon dozu= 0,12 g/L.sa ve n-TiO2 dozu= 250 mg/L olan reaksiyon
koşullarında asit-baz ayarı yapılarak 3-5-6,32-7-9-11 pH larında giderim verimleri
incelenmiştir. Şekil 1. de pH’ın BFA giderme verimi üzerine etkisi gösterilmektedir. Şekilden
görüldüğü üzere BFA giderme verimleri pH 3 te %70,85 ve pH 11’ de % 58,28 olarak
bulunmuştur. pH 6,32 de ,se % 69,71 olarak elde edilmiştir. pH değerindeki değişimler arıtma
veriminde etkili olduğu gözlenmektedir. pH 3-5-9 değerlerinde pH 6,32 ve 11 değerlerine
göre % giderim verimi çok az bir farkla daha çok olmasına karşılık pH 6,32 en uygun giderme
verimi elde edildiğinden optimum pH 6,32 seçilmiştir. Bunun sebebi iyi bir arıtma verimine
sahip olmasının yanında, kendi pH değeri olduğundan giderim maliyetini azaltmak için tercih
edilmiştir.
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Şekil 2. pH- verim grafiği.
Katalitik ozonlama prosesinde ozon dozu miktarı oldukça önemlidir. Arıtma verimini
doğrudan etkilediği için hassasiyetle takip edilmiştir. Yapılan bu çalışmada 0,06-0,12-0,180,21 ve 0,3 g/L.sa ozon dozlarında, C0BFA= 10 mg/L, pH=6,32 , n-TiO2 = 250 mg/L ve 10
dakika reaksiyon süresi koşullarında optimum ozon dozu miktarı belirlenmiştir. Çalışmada ilk
0,06 g/L.sa ozon dozunda BFA giderim verimi en düşük değer olan % 55,42 olarak
bulunmuştur. Yapılan diğer doz miktarları arıtma verimini arttırmıştır. Optimum arıtma
verimi 0,12 g/L.sa olarak %69,71 olarak belirlenmiştir.
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Şekil 3. O3 dozu-verim grafiği.
Şekil 3. İncelendiğinde ozon (O3) dozu miktarının BFA giderimi üzerindeki etkisi
görülmektedir. Ozon dozu miktarının artışı ile giderme verimi paralel olarak artış
göstermiştir. Ancak bu artışlar arasında çok büyük farklar bulunmamaktadır. Bu sebeple
giderme maliyetleri de göz önünde bulundurularak 0,12 g/L.sa ozon dozu miktarı optimum
değer olarak seçilmiştir.
Katalizör olarak seçilen ve çalışmada kullanılan TiO2’in nano boyutunun tercih edilmesi,
yüzey alanında artış sağlaması nedeniyle daha fazla adsorpsiyon mekanizması sağlayacağı
için tercih edilmiştir. Aşağıda ayrıntılı şekilde verilen farklı miktarlardaki n-TiO2 dozunun
(mg/L) BFA giderim verimi üzerindeki % verimleri gösterilmektedir. C0BFA= 10 mg/L, pH=
6,32, ozon dozu miktarı= 0,12 g/L.sa ve reaksiyon süresinin 10 dakika olduğu reaksiyon
koşullarında gerçekleştirilen çalışmada giderim verimleri birbirine yaklaşık değerlerde
bulunmuştur.
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Şekil 4. n-TiO2 dozu-verim grafiği.
Şekil 4. İncelendiğinde n-TiO2 miktarının sentetik atıksuda ki BFA giderme verimleri
gözlemlenmektedir. 50 mg/L ile başlayan doz skalası % 62,77 BFA giderme verimi elde
ederken, 150 mg/L n-TiO2 dozunda BFA giderme veriminde azalma gözlemlenmektedir. 250
mg/L olan n-TiO2 doz miktarında %65,69 BFA giderme verimi elde edilmiştir. 350 ve 500
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mg/L n-TiO2 dozunda % giderim verimi %63,50 olarak bulunurken, 750 mg/L n-TiO2 dozun
da BFA giderim verimi %64,23 olarak bulunmuştur. Elde edilen deneysel bulgular
incelendiğinde giderim değerlerinin birbirine yakın değerler olduğu gözlemlenmiştir. 50 mg/L
n-TiO2 dozu BFA model kirleticisi üzerinde iyi bir giderme verimi elde etmiş olmasının
yanında, giderme maliyetleri de dikkate alındığı için yapılan çalışma için bu değer optimum
katalizör değeri olarak seçilmiştir.

SONUÇ
Bu çalışmada, BFA toksik maddesinin katalitik ozonlama yöntemi kullanılarak giderilmesi
üzerine optimum pH, ozon dozu ve n-TiO2 dozu çalışmaları yapılmıştır. Çalışma, dünyada
canlı ve çevre sağlığını düşük doz aralıklarında bile olumsuz etkileyen BFA kirleticisinin
giderimi üzerinde farklı bir bakış açısı oluşturmak, heterojen katalitik ozonlama yöntemi
kullanımında pH, ozon dozu ve n-TiO2 dozunun kombinasyonuyla BFA organik kirleticisinin
etkin bir şekilde giderilmesini amaçlamıştır. Yapılan çalışmada deneysel bulgulara dayalı
olarak elde edilen temel sonuçlar şu şekilde elde edilmiştir:
• pH su ve atıksu arıtma sistemlerinde önemli parametrelerden birisidir. pH aralığı ve seçilen
pH değeri kirleticileri giderme verimi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu özelliği sebebiyle
giderme verimini arttırabileceği gibi azalta da bilir. Yapılan çalışmada hazırlanan sentetik
atıksu BFA numuneleri için optimum pH çalışması yapılarak 6,32 pH değeri bulunmuştur.
• Radikal oluşumu üzerinde doğrudan etkiye sahip olan ozonlama prosesi, kirleticiler üzerinde
giderim verimini arttırmaktadır. Çalışmada farklı dozlarda yapılan ozon çalışması ile BFA
model kirleticisinin optimum giderimini sağlayan ozon dozu miktarı belirlenmiş olup, bu
değer 0,12 g/L.sa olarak belirlenmiştir.
• Heterojen katalitik ozonlamada, seçilen metal oksitler kirletici kimliğine sahip maddelerin
giderme verimini doğrudan etkileyen parametrelerden biridir. Heterojen katalitik ozonlama
çerçevesinde yapılan bu çalışmada katalizör görevli seçilen yarı iletken n-TiO2 olarak
çalışılmıştır. Farklı doz aralıklarında yapılan çalışmada BFA’nın optimum giderme verimini
elde eden n-TiO2 dozu= 50 mg/L olduğu bulunmuştur.
• Böylece BFA model kirleticisinin hazırlanan sentetik atıksudan katalitik ozonlama prosesi
ile elde edilen giderme verimi %95,45 olarak sonuçlanmıştır. Bu çalışma çerçevesinde elde
edilen deneysel verilerin dünyada çevresel açıdan kirletici, toksik maddelerin giderilmesi
üzerinde yeni bir yorum getirilmiştir.
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ABSTRACT
The issue of investigation of the narrowing-extension of the meaning of the word in polysemy
is an actual problem in the linguistics. As society changes, so do lifestyles, and the process of
change takes place in words and in their meanings too.
Therefore, polysemy is a phenomenon that is active in everyday language. Since people try to
use infinite word forms to express endless ideas, it is inevitable that some words have more
than one meaning. However, it can be difficult for learners to understand the semantically
close meanings of polysemous words. Towards the end of the twentieth century, polysemy
began to be studied from a different perspective. This was called the analysis of polysemy
based on prototype theory. This theory was put forward by the American psychologist
Eleanor Roche in the mid-1970s. According to this theory, members of one category were
considered more central than others. This is called a method of grading categorization in
cognitive science. This theory plays an important role in the study of any aspect of language.
Prototype theory is also one of the auxiliary tools in the psychological study of polysemy.
As we know, polysemy is a phenomenon of closeness of meanings within a category.
According to structural semantics, this connection arises mainly through the semantic value
and historical change of words. In cognitive linguistics, the semantic category of polysemy is
the product of the concept of human perception of the world. People can place different
beings in the same category and use the same symbols to indicate that these beings are the
same. Polysemy also includes changes in lexical references (a word can refer to several
different beings with the same similarities).
Keywords: polysemy, original meaning, extension of the meaning, narrowing of the meaning,
figurative meaning

Introduction:
Words in a language develop and change according to their meaning. There are three types of
change of the meaning:
 Extension of meaning
 Narrowing of meaning
 Figurative development of meaning
Extension of the meaning of the word means a semantic event that occurs in the word. For
example, the word homeland (“veten” in Azerbaijan language) was once used to mean the
village or city where a person was born, but now it has a broader meaning. Or the word
companion (“yoldaş” (yoldash) in Azerbaijan language) used to mean travelling companion,
but now this word is used in a broader sense. This word is used in our modern language as a
spouse and official form of address. The word well known (“adlı-sanlı” in Azerbaijan
language) used to refer to the nobility, the rich, and the privileged section of the people: the
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well-known generation now refers to famous, celebrated people - well known (doctor, poet,
scientist, etc.). The word front (“cəbhə” (jebhe) in Azerbaijan language) was used in the sense
of war. Now, as a result of metaphor, it is used in the sense of economic front, ideological
front, cultural front, people's front, peace front.
The extension of the meaning of words manifests itself in our language in two ways:
 Extension of the meaning of words without any phonetic change
 Extension the semantics of obsolete words by deviating from their previous meanings
and gaining new ones.
In the modern Azerbaijani literary language, some words, along with their previous meanings
are used in a new sense - socio-political meaning, without any phonetic change. For example,
the word negotiation (“danışıq” (danishig) in Azerbaijan language) means the verbal
communication of one or more people. Nowadays, the word negotiation means not only the
initial meaning, but also the exchange of views between the two parties, two delegations and
two countries.
The word messenger (“elçi”(elchi) in Azerbaijan language) refers to a person sent by a boy's
side to ask for a girl’s hand. At present, this word has acquired an additional socio-political
meaning in our language without any phonetic change: that is, it has begun to be used in the
sense of a diplomatic representative.
The word meeting (“yığıncaq” (yighinjag) in Azerbaijan language) means gathering people
for a specific purpose. It has acquired an additional meaning in our language today without
undergoing a phonetic change: it is used as a synonym for the word assembly.
Some words that extend their meaning without any phonetic change are metaphorical. For
example, the word evening (“axşam”(akhsham) in Azerbaijan language) means the time from
the end of the day to the beginning of the night. This word also extends its meaning in our
modern language and means evening party organized in connection with socio-political
events.
In our language, a group of obsolete words extend their semantics by getting off their
previous meanings and gaining new meanings.
For example, the previous meaning of the word servant (“quluqçu” (gullugchu) in Azerbaijan
language) was a person who worked in the homes of rich people. Now this word means a
person working in a society, public officer, employee of a government. The previous meaning
of the meeting was to gather, to assembly, to be together. Now this word is used in our
literary language in the sense of socio-political meetings. The word slipper (“başmaq”
(bashmag) in Azerbaijan language) used to mean men's and women's shoes. It is now a
technical term. It is used in the sense of support, protection or stand in machines.
The narrowing of the meaning of a word is a semantic phenomenon. For example, the word
dress (“don” in Azerbaijan language) used in Azerbaijan language to mean salary, but now it
is a type of clothing. The word settling once meant staying, settling down, and now it means
perching of birds.
The word husband ("ər” (er) in Azerbaijan language) is used in our written monuments as a
synonym for the word "brave". In the modern Azerbaijani literary language, this word
narrowed its meaning to a husband.
The word dish ("aş” (ash) in Azerbaijan language) is used in our written monuments to mean
"cooked food". In the modern Azerbaijani literary language, this word narrows its meaning to
pilaf, a type of food.
As for the metaphorical use of the meaning of the word, it should be noted that there are two
types of metaphors in language:
1. Lexical metaphor
2. Phraseological metaphor
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The problem of polysemy in cognitive linguistics is one of the most important issues and still
needs to be studied. Polysemous words play an invaluable role in expanding the vocabulary of
a language, and it is not an easy process for learners to understand the close meanings of a
word at the same level and quickly.
As we know, polysemy is a phenomenon in which a phonological form has several close
meanings. About fifty years ago, Stephan Ullmann proposed that polysemy is “the pivot
of semantic analysis”. [8.p140].
Traditionally, research on polysemy has been conducted within the context of history and
lexical semantics, leaving only the cognitive factor of interest to the language itself. Today,
polysemy has become one of the most important issues in the study of linguistics and
cognitive sciences.
It can be said that psycholinguists also emphasize the importance of context in overcoming
ambiguity.
The psychological aspects of polysemy begin with a cognitive understanding of meaning.
Polysemy has been compared to homonyms in numerous studies in this field.
To understand the meaning, it is important to be aware of the types of polysemy and to be
able to distinguish them. Thus, there are three types of polysemy: 1. Metaphorical polysemy
(the result of metaphor). There is an analogy between the basic and figurative meanings of the
word. For example, in the sentence: I fell and my leg broke, leg, is used in its main meaning.
On the other hand, in the sentence John started the second leg of his journey, leg signifies the
figurative, or second meaning (part of the way). 2. Metanomic polysemy (the result of
metanomy). In this case, both meanings are literal. The 8th edition of the Oxford Advanced
Dictionary states that metonymy is the act of referring to something by the name of something
else that is closely connected with it, for example using the White House for the U.S.
president.
The other type is called conversion. According to the first meaning, an altered polysemy
occurs based on a change in the part of speech. This event is mainly intended to fill the gap in
the speaker's communication to express the intended object or concept. Consider Sullivan's
example: the word closet (noun), meaning small room, cabinet, cupboard, has been converted
to the verb to close, which means to keep something in a cupboard, cabinet and both parts of
speech are now used in the language. [7. p 41.]
During my experiment, I had the opportunity to observe the psychological aspects of teaching
polysemous words. Thus, the acquisition and proper use of ambiguous words in the language
directly depends on the learners' understanding of the meanings. Before beginning the
teaching of ambiguous words, the teacher must consider some factors, and these factors
directly include the psychological aspects of the teaching of polysemy. Thus, the teacher must
first take into account the course he will teach, the composition of the group, age, knowledge
and language levels, and get acquainted with this factor as much as possible. As we know,
lexicology is taught in our country, mainly from the third year, and sometimes lower courses
may not have enough information about polysemy. However, choosing the right material
allows for the teaching of ambiguous words in lower courses. Thus, the teacher should be
careful in choosing the material, to decide in advance whether the lesson material is
appropriate for the age and language levels of the learners, as well as the subject knowledge.
During the experiment, in the initial acquaintance with polysemy, I tried to make the lesson
more practical, not theoretical. Because learners are not very familiar with linguistic terms in
English and could get tired quickly. Given that they are first-year students, I preferred the
lesson to be a discussion. I tried to be careful in choosing the exercises. First, I discussed the
term polysemy with the learners. The correct understanding of the meanings of polysemous
words, in my opinion, begins with the correct understanding of the term itself. Although
learners are familiar with polysemous words in their native language, they are not conversant
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with the concept of this phenomenon in English. However, they did not have difficulty in
explanation the term poly because they understood the meaning of this particle.
Before practicing polysemy, homonyms, or synonyms, the teacher should discuss the
phenomenon, encourage students to think critically, in short, prepare them for the second part,
namely, the strengthening of knowledge, skills and habits.
I tried to make sure that the conditions of my chosen exercises were understandable to them.
Before doing the exercises, you need to say what is required of them and give at least one
example. In this case, learners are more likely to do the task correctly.
The relevance of the content of the assignments is one of the key factors. Thus, learners
should be introduced to words that they already know the original meaning of. Otherwise,
they will have difficulty solving the task. For example, learners often use the components of
the verbs get and make and know their original meanings. In this case, there is no problem in
giving the tasks in which these verbs are used. They will be able to find other peripheral
meanings by matching the meanings they know. Another case is idioms with ambiguous
words. As we know, idioms have figurative meanings, and although a polysemous word is
used in its close sense, in general, an idiom can have a completely different meaning.
Therefore, when choosing a task related to idioms, the teacher should present exercises that
learners can understand and solve with just one hint.
Context plays an important role in understanding meaning as a psychological factor. The
meaning of a word is known in context. Proper translation and comprehension of a sentence
also indicates one of the possible meanings.
One of the factors that a teacher should consider during the lessons is the interactivity of
learners. Thus, even if some exercises is done individually, working with groups or pairs will
help to quickly solve the problem. At the same time, the development of communicative skills
is possible as a result of interactivity.
It is not enough to solve tasks only. It is possible to test students' understanding of meaning
with individual assignments. As homework, they can be asked to use polysemous words in
context, to find similar meanings of words, or to explain how they understand the similar
meanings of presented words.
The uncertainty of the distribution by categories is due to the obscurity and ambiguity of the
words. For example, let's pay attention to the word face. The word has many meanings in the
dictionary, let's look at seven of them:
1. The front of the head; 2. An expression that appears on a person's face (facial expression);
3. The surface of something; 4. Appearance, external aspect; 5. Dignity, self-esteem; 6.
Functional surface of an instrument; 7. Topography of the area. Primary meaning serves as a
prototype of other meanings.
Learners face a number of challenges when learning a foreign language. Although they are
aware of the meaning of each word in the sentence, they cannot understand the exact meaning
of the sentence. Many people memorize words mechanically, but they often confuse the
meanings and cannot distinguish the small differences between the meanings. As a result, it is
difficult to use language properly. So why is this a problem? Because they have no idea how
to use polysemy.
In the teaching of daily vocabulary, the teacher presents different meanings of the word in
fixed contexts and pays little attention to the original meaning of the word. Some teachers
teach all the meanings of a word so that learners can master all the close meanings of the
word as quickly as possible during the reading task. As a result, learners not only fail to use
these meanings correctly in sentences, but also have difficulty remembering meanings,
viewing them as a "heavy load," distracted, and easily turned away from boring and
ineffective learning. For example, the verb go has more than thirty meanings in the relevant
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dictionary. If the teacher explains only the meanings of the word without showing the
similarities of the using of these meanings, the effectiveness of learning will decrease.
Conclusion
According to prototype theory, the semantic category of polysemy must have a central
meaning, or core meaning, called the prototype meaning. Other meanings arise as a result of
the central meaning, and there is a connection between them.
Accordingly, when presenting polysemous words, the teacher must first refer to the original
meaning and make sure that the learners understand the main meaning. After that, it is
possible to teach other peripheral meanings. The teacher's help is always needed in
understanding the meanings, otherwise mistakes can be made with other semantic groups. If
the teacher is familiar with prototype theory and has effective methods for teaching polysemy,
it will be easier for learners to memorize and use polysemous words correctly.
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ÖZET
Dünya çapında pandemiye neden olan ve hala etkisini sürdüren SARS-CoV-2 denilen
koronovirüs başlıca solunum damlacıkları ve temas yoluyla ve potansiyel olarak ta fekal-oral
yolla bulaşmaktadır. Ayrıca özellikle bazı tıbbi girişimler sırasında (bronkoskopi, entübasyon,
mekanik ventilasyon, vb) hastanelerde oluşan aerosoller, başka bir bulaşma şeklidir. Bundan
dolayı sağlık çalışanları ciddi olarak tehdit altındadır. Hastalık ateş, öksürük, nefes darlığı,
halsizlik, kas ağrısı, tat ve koku bozuklukları, ishal ve baş ağrısı gibi çeşitli semptomlarla
ilerler. Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS), metabolik asidoz, septik şok, koagülasyon
fonksiyonunda

bozulma,

karaciğer,

kalp

ve

böbreklerde

yetmezlik

gelişmesiyle

sonuçlanabilir.
Hastalığın ciddiyetine göre, COVID-19'un klinik seyri, her biri spesifik biyokimyasal
değişikliklerle karakterize edilen erken enfeksiyon aşaması, pulmoner aşama ve
hiperinflamasyon aşaması olmak üzere üç aşamaya ayrılabilir.
Tam kan sayımı; C reaktif protein (CRP), prokalsitonin, böbrek ve karaciğer
fonksiyon testleri, kardiyak troponin, laktat dehidrojenaz (LDH) ve ferritin seviyelerinin
ölçümü; koagülasyon testleri (D-dimer, fibrinojen, protrombin zamanı) ve arteriyel kan gazı
analizleri tanı, tedavi ve hastalığın gidişatını değerlendirmede yaygın olarak kullanılmaktadır.
CRP, D-Dimer ve ferritin gibi inflamatuvar belirteçlerin kandaki düzeylerinin
yükselmesi, artan nötrofil/lenfosit oranı ve bazı kemokinlerin ve sitokinlerin artan düzeyleri
hastalığın gidişatının kötü olduğunu gösterir.
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Bozulmuş kalsiyum ve fosfor homeostazı, ciddi ve kritik COVID-19 vakalarının
laboratuvar bulgularıdır. COVID-19'lu hastalarda serum kalsiyum ve fosfor düzeyinin ciddi
veya kritik aşamada monitorize edilmesi ve hemen normal düzeylere getirilmesi hastalığın
prognozunu iyileştirebileceğinden büyük önem taşımaktadır.
COVID-19 hastalığı, hiperinflamasyon, hipoksi, immobilizasyon ve dissemine
intravasküler koagülasyon (DIC) nedeniyle hem venöz hem de arteriyel tromboembolizme
yatkınlık oluşturur. COVID-19'da görülen artmış LDH, ferritin, CRP, D-dimer ve interlökin-6
(IL-6) seviyesi, hastalığın proinflamatuar ve hiperkoagülabiliteye yatkın olduğunu gösterir.
Anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE2) ekspresyonunun fazla olduğu akciğer tip ΙΙ
pnömositler ve enterositler, SARS-CoV-2'nin başlıca hedefleridir. Ancak, ACE2 reseptörünün
ekspresyonu, kalp, böbrek, damar endoteli ve bağırsak dahil olmak üzere birçok akciğer dışı
dokuda da bulunduğundan ve tromboza eğilim oluşturduğundan hastalık birçok sistemi
etkilemektedir. Ciddi seyir gösteren COVID-19 hastalarında hiperkoagülabilite ve yüksek
trombotik olay insidansıyla seyreden koagülopati nedeniyle birçok organ ve doku olumsuz
etkilenmektedir. Bundan dolayı laboratuvar parametreleri ve klinik bulgular yakından
izlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Laboratuvar, Klinik Bulgular.

ABSTRACT
The coronavirus called SARS-CoV-2, which causes pandemics worldwide and is still
effective, is mainly transmitted by respiratory droplets and contact, and potentially by fecaloral route. In addition, aerosols that occur during some medical interventions (bronchoscopy,
intubation, mechanical ventilation, etc.), especially in hospitals, are another form of
contamination. Health workers are under serious threat due to this situation. The disease
progresses with various symptoms such as fever, cough, shortness of breath, weakness,
muscle pain, taste and smell disorders, diarrhea, and headache. It may result in acute
respiratory distress syndrome (ARDS), metabolic acidosis, septic shock, impaired coagulation
function, liver, and heart and kidney failure.
Depending on the severity of the disease, the clinical course of COVID-19 can be
divided into three phases: the early infection phase, the pulmonary phase, and the
hyperinflammation phase, each characterized by specific biochemical changes.
Complete blood count; Measurement of C reactive protein (CRP), procalcitonin,
kidney and liver function tests, cardiac troponin, lactate dehydrogenase (LDH) and ferritin
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levels; Coagulation tests (D-dimer, fibrinogen, prothrombin time) and arterial blood gas
analysis are widely used in diagnosis, treatment and evaluation of the course of the disease.
Increased blood levels of inflammatory markers such as CRP, D-Dimer and ferritin,
increased neutrophil/lymphocyte ratio, and increased levels of some chemokines and
cytokines indicate a poor course of the disease.
Impaired calcium and phosphorus homeostasis are laboratory findings of severe and
critical COVID-19 cases. Monitoring serum calcium and phosphorus levels in patients with
COVID-19 at a serious or critical stage and bringing them to normal levels immediately is of
great importance as it may improve the prognosis of the disease.
COVID-19 disease predisposes to both venous and arterial thromboembolism due to
hyperinflammation, hypoxia, immobilization and disseminated intravascular coagulation
(DIC). The increased level of LDH, ferritin, CRP, D-dimer, and interleukin-6 (IL-6) seen in
COVID-19 indicates that the disease is prone to proinflammatory and hypercoagulability.
Pulmonary-type ΙΙ pneumocytes and enterocytes with high angiotensin converting
enzyme-2 (ACE2) expression are the main targets of SARS-CoV-2. However, since the
expression of the ACE2 receptor is found in many extrapulmonary tissues, including the
heart, kidney, vascular endothelium, and intestine, and leads to thrombosis, the disease affects
many systems. Many organs and tissues are adversely affected due to coagulopathy with
hypercoagulation and high incidence of thrombotic events in COVID-19 patients with severe
prognosis. Therefore, laboratory parameters and clinical findings should be closely
monitored.
Keywords: COVID-19, Laboratory, Clinical Findings.
GĠRĠġ
Sellüler membranı ve duvarı olmayan ancak bir konakçı hücresine bağlanarak
metabolik faaliyetlerini gerçekleştirebilen koronavirüsler insanlarda basit bir soğuk
algınlığından şiddetli ve hatta ölümcül solunum yolu enfeksiyonlarına kadar değişen
hastalıklara neden olabilmektedirler. Dünya çapında pandemiye neden olan ve hala etkisini
sürdüren SARS-CoV-2 denilen koronovirüs başlıca solunum damlacıkları ve temas yoluyla ve
potansiyel olarak fekal-oral yolla bulaşır. Ayrıca bazı tıbbi girişimler sırasında (bronkoskopi,
entübasyon, mekanik ventilasyon), özellikle hastanelerde oluşan aerosoller, başka bir bulaşma
şeklidir (Jin ve ark., 2020). Bundan dolayı sağlık çalışanları ciddi olarak tehdit altındadır.
Hastalık ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas ağrısı, tat ve koku bozuklukları, ishal ve
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baş ağrısı gibi çeşitli semptomlarla ilerler (Öztürk ve ark., 2020). ARDS, metabolik asidoz,
septik şok, koagülasyon fonksiyonunda bozulma, karaciğer, kalp ve böbreklerde yetmezlik
gelişmesiyle sonuçlanabilir (Orhan ve ark., 2021).
Hastalığın ciddiyetine göre, COVID-19'un klinik seyri, her biri spesifik biyokimyasal
değişikliklerle karakterize edilen erken enfeksiyon aşaması, pulmoner aşama ve
hiperinflamasyon aşaması olmak üzere üç aşamaya ayrılabilir (Ciaccio ve Agnello, 2020).
İlk aşama, SARS-CoV-2'nin anjiyotensin dönüştürücü enzim-2 (ACE-2) ile etkileşimi
yoluyla siliyer bronşiyal epitel hücrelerini enfekte ettiği akciğer parankimindeki viral
infiltrasyon sırasındaki aşamadır. ACE-2, renin-anjiyotensin sistemi içinde birkaç peptidin
bölünmesinin düzenlenmesinde kritik bir role sahip bir monokarboksipeptidazdır. ACE-2,
akciğerdeki pnömositlerde yüksek oranda ifade edilir. Bu aşamada, hastaların çoğu, doğuştan
gelen bağışıklığa bağlı ilk inflamatuar yanıtla ilişkili kuru öksürük ve ateş gibi spesifik
olmayan semptomlar sergiler. Lenfositopeni, bu aşamanın ayırt edici özelliğidir. İnflamatuar
biyobelirteçler arasında C reaktif protein (CRP) seviyeleri, hastalığın erken evresinde önemli
ölçüde artar ve artmış bu CRP seviyeleri ile hastalık şiddeti arasında pozitif bir korelasyon
tanımlanmıştır (Ciaccio ve Agnello, 2020).
Pulmoner faz, akciğerde lokalize inflamasyonla ilişkili yerleşik pulmoner hastalık
(viral pnömoni) ile karakterize edilir. Biyokimyasal özellikler arasında lenfopeni ve
transaminazlarda artış ve ayrıca CRP gibi sistemik inflamasyon biyobelirteçlerinde artış
dikkati çeker. Bu aşamada hastaların çoğu hastanede kalmayı gerektirir (Ciaccio ve Agnello,
2020). CRP seviyeleri, hastalığın şiddeti ve prognozu hakkında fikir verir. CRP artışı sepsis
ve mortalitenin potansiyel bir erken belirteci olarak kabule edilir (Öztürk ve ark., 2020).
COVID-19'un üçüncü aşaması, ARDS ve çoklu organ yetmezliğine yol açan sistemik
inflamasyon veya sitokin fırtınası ile karakterize edilen en şiddetli aşamadır. Bu aşamada
hastalar yoğun bakım ünitesine alınmalıdır. Çeşitli inflamatuar biyobelirteçler önemli ölçüde
artmıştır. Dahası, hastaların çoğu, dolaşımdaki biyobelirteçler ile tespit edilebilen kalp ve
böbrek hasarına sahiptir. Ayrıca merkezi sinir sisteminde de değişiklikler tanımlanmıştır
(Ciaccio ve Agnello, 2020).
Nötrofil-lenfosit oranı (NLR) hastalığın şiddetiyle ilişkili bağımsız bir risk faktörüdür.
Artmış nötrofil sayısından ve azalmış lenfosit sayısından kaynaklanan yüksek NLR oranı,
COVID-19 hastalarının hastaneye yatırılması sırasında artan tüm nedenlere bağlı ölüm
riskiyle önemli ölçüde ilişkili olduğu bildirilmiştir (Ciaccio ve Agnello, 2020). İnflamatuar
süreç, nötrofillerin sentezini uyarırken lenfositlerin apopitozunu hızlandırabilir. Hem viral
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partikül hem de virüs kaynaklı abartılı bağışıklık tepkisi, COVID-19'un patogenezinde önemli
bir rol oynar. Proinflamatuar sitokinlerin aşırı üretimi üzerine ortaya çıkan sitokin fırtınası,
hastalığın şiddetli olarak ilerlemesinden ve organ hasarından sorumlu olduğu kabul edilir
(Öztürk ve ark., 2020).
Değişik uyaranlara yanıt olarak salgılanan sitokinler hücre yüzeyindeki reseptörler
üzerinden etki gösteren protein, peptid veya glikoprotein yapısında maddelerdir. İmmünmodülasyon ajanları olarak otokrin, parakrin ve endokrin etki gösterirler. Yaklaşık 200
civarındaki sitokinler yapısal özellikleri bakımından beş grupta incelenebilir. Bunlar
interlökin-1 ailesi, hematopoietin ailesi, interferon ailesi, tümör nekrotize edici faktör ailesi ve
kemokin ailesidir (Arslan ve Dinçel, 2021). Normal şartlarda lökositlerin organizasyonu ile
migrasyonunda ve proinflamatuvar süreçlerde rolleri olan kemokinler bağışıklık sisteminde
sellüler sinyal iletiminde rolleri olan G-protein reseptörleri vasıtasıyla etkilerini gösteren
proteinlerdir (Arslan ve Dinçel, 2021). Hızlı viral replikasyonun ilk başlangıcında, potansiyel
olarak coşkulu proinflamatuar sitokinlerin ve kemokinlerin üretimi tetiklenerek kitlesel epitel
ve endotel hücre ölümü ve vasküler geçirgenlikte değişiklik olur (Öztürk ve ark., 2020).
Laboratuvar tetkikleri
Tam kan sayımı; CRP, prokalsitonin, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, kardiyak
troponin, laktat dehidrojenaz (LDH) ve ferritin seviyelerinin ölçümü; koagülasyon testleri (Ddimer, fibrinojen, protrombin zamanı) ve arteriyel kan gazı analizleri tanı, tedavi ve hastalığın
gidişatını değerlendirmede yaygın olarak kullanılmaktadır (Konukoğlu, 2020).
Serolojik testler, yeni enfekte olmuş asemptomatik olguların saptanmasında yararlı
değildir, çünkü antikorların çoğalması ve kanda saptanabilir bir düzeye ulaşması günler
alabilir. Tanı için moleküler test uygulanması gereklidir. Bunun için, nükleik asit dizilimi ile
doğrulanan gerçek zamanlı, ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi gibi
bir nükleik asit amplifikasyon testi uygulanmalıdır (Konukoğlu, 2020). Çeşitli nedenlerle test
negatif çıkabilir. Klinik şüphe varsa akciğer grafisi ve gerektiğinde bilgisayarlı akciğer
tomografisi istenilmelidir. Bazen testler negatif sonuç verdiği halde akciğer tomografisinde
konsolidasyonlar ve buzlu cam görünümü tespit edilerek tanı konulabilir (Şekil 1).
Hematolojik parametreler
Şiddetli hastalığı olan hastaların, hafif rahatsızlıkları olan hastalara göre önemli ölçüde
daha düşük hemoglobin değerlerine sahiptir (Öztürk ve ark., 2020. Lökositoz düzeyinin
gittikçe artması, klinik bozulmanın bir göstergesidir. Lenfopeni, ağır hastalarda çok yaygın bir
semptomdur. Şiddetli COVID-19 seyri olan hastalarda trombosit sayısının önemli ölçüde
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düşük olduğu görülmüştür. Trombosit sayısında dalgalanma belirtileri olan veya heparin
direnci belirtileri gösterenlerde, heparine bağlı trombositopeni gelişmiş olabileceği de göz
önüne alınmalıdır (Öztürk ve ark., 2020). COVID-19 hastalarında sıklıkla gelişebilen
trombositopeni prognozun iyi olmadığını gösterir (Lippi ve ark., 2020). Trombositopeninin
hastalığın şiddetini 5 kattan fazla bile artırabileceği bildirilmiştir (Orhan ve ark., 2021).
Viral ajanın direkt lenfositlere bağlanmasıyla hücrenin parçalanması, sitokin
salınımıyla lenfositlerin apopitoza uğraması, lenfoid organların atrofiye olması ve asidozun
lenfosit üretimini baskılaması sonucu COVID-19’da lenfopeni gelişir (Orhan ve ark., 2021).
Biyokimyasal parametreler
Anormal laboratuvar parametreleri, özellikle ağır veya kritik COVID-19 hastalarında
daha sık gözlenmiştir (Yang ve ark., 2021). Alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat
aminotransferaz (AST) seviyeleri, orta dereceli vakalara göre şiddetli vakalarda önemli ölçüde
daha yüksek tespit edilmiştir (Öztürk ve ark., 2020).
COVID-19 vakalarında makrofajların ve hepatositlerin aktivasyonunun bir sonucu
olarak ferritin düzeyi yükselir. Diğer viral enfeksiyonların aksine, sitokin fırtınası
sendromunda ferritin orta düzeyde yükselir. Sepsis mortalitesinin öngörücü bir belirteci
olarak kullanılabilir (Öztürk ve ark., 2020). Demir depolarının indirekt bir belirteci olan
ferritin düzeyinin artması bir akut faz reaktanı olarak COVID-19’un seyrinin ciddileştiğini
gösterir (Arslan and Dinçel., 2021).
COVID-19 tanısıyla hastanede yatan hastalarda lenfopeni, yüksek aminotransaminaz
seviyeleri, yüksek laktat dehidrojenaz seviyeleri ve yüksek inflamatuar biyobelirteç seviyeleri
ve yüksek D-dimer seviyeleri ile mortalite arasında ilişki olabileceği bildirilmiştir (Öztürk ve
ark., 2020). COVID-19'da görülen artmış laktat dehidrojenaz, ferritin, CRP, D-dimer ve IL-6
düzeyleri, hastalığın proinflamatuar bir duruma ve hiperkoagülabiliteye yatkın olduğunu
gösterir (Öztürk ve ark., 2020).
CRP, D-Dimer ve ferritin gibi inflamatuvar belirteçlerin kandaki düzeylerinin
yükselmesi, artan nötrofil/lenfosit oranı ve bazı kemokinlerin ve sitokinlerin artan düzeyleri
hastalığın gidişatının kötü olduğunu gösterir (Arslan ve Dinçel., 2021).
COVID-19 hastalarında CRP de dahil olmak üzere çeşitli inflamatuar biyobelirteçlerin
seviyelerinin artması sitokin fırtınası ile karakterize edilen şiddetli hastalık riskinin artmasıyla
ilişkilendirilmiştir (Ciaccio ve Agnello, 2020). Virüsün neden olduğu doku hasarı,
proinflamatuar sitokinlerin aşırı üretimini ve proinflamatuar makrofajların ve granülositlerin
toplanmasını indükleyebilir. Bu durum, makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) veya ikincil
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hemofagositik lenfohistiyositoz olarak adlandırılan ve dokulara daha fazla zarar veren sitokin
fırtınasına yol açar (Jin ve ark., 2020).
Prokalsitonin seviyesindeki önemli artış, eşlik eden bakteriyel bir enfeksiyonu
yansıtıyor olabilir (Ciaccio ve Agnello, 2020). Ciddi COVID-19 hastalığında yüksek
interlökin-10 (IL-10) seviyeleri de bildirilmiştir. Bu, kaybedilen olgularda bildirilen sekonder
enfeksiyonların ve sepsisin yüksek riskini kısmen açıklayabilen telafi edici antiinflamatuar
yanıttan kaynaklanıyor olabilir (Zhou ve ark., 2020).
Hiperkoagülabilitenin altında yatan patolojik mekanizmalar arasında, trombin
üretiminin artmasına ve fibrinolizin inhibisyonuna neden olan enfeksiyonla ilişkili endotelyal
disfonksiyon; kardiyovasküler hasar; hiperinflamasyon durumu; hastalık nedeniyle uzun
süreli hareketsizlik; mekanik ventilasyon ve santral venöz kateterler bulunmaktadır. Ayrıca,
şiddetli pnömoni ile ilişkili hipoksemi, kan viskozitesini arttırarak ve sinyal yolaklarını aktive
ederek trombozu teşvik edebilir. Karaciğer disfonksiyonu da, koagülasyon faktörlerinin
üretimini bozabilir. Şüphesiz eşlik eden trombofilik risk faktörleri (FVL, PT G20210A),
COVID-19'da tromboz riskinin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilir (Ciaccio ve
Agnello, 2020). Plazminojen inhibitör-1’in (PAI-1) artışı da vasküler inflamasyonu
çabuklaştırarak protrombotik durumu güçlendirir (Şeneş ve Sönmez., 2021).
Elektrolit dengesizliği
Spesifik olarak, hiponatremi, hipokalemi ve hipokalsemi şiddetli COVID-19 ile
ilişkilendirilmiştir (Lippi ve ark., 2020). Bu tür değişikliklerin altında yatan patofizyolojik
mekanizma henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da, bazı hipotezler ortaya çıkmıştır. SARSCoV-2'nin ACE-2 reseptörü ile etkileşimi, ACE-2 ekspresyonunu azaltabilir, bu da
anjiyotensin II'nin artmasına neden olarak potasyum atılımını teşvik ederek hipokalemiye yol
açabilir (Chen ve ark., 2020).
Hiponatremi gelişmesi ise tartışmalıdır. Nitekim bir çalışmadaysa tedaviye dirençli
hipernatreminin sık olarak geliştiği bildirilmiştir (Zimmer ve ark., 2020). Hatta sodyum
atılımını artıran diüretiklerin uygulanmasına ve sıvı verilmesine rağmen plazma sodyum
konsantrasyonu yüksek kalmıştır. Anjiyotensin II, böbreğin proksimal kıvrımlı tübülünde
sodyum-hidrojen değişimini uyararak sodyumun yeniden emilimini kolaylaştırır. Artmış renal
sodyum reabsorbsiyonuna, artmış renal klorür reabsorbsiyonu ve potasyum atılımında artış
eşlik eder, bu da potansiyel olarak hiperkloremi ve hipokalemiye neden olur. COVID-19
hastalarının elektrolit durumuna özel dikkat gösterilmelidir (Zimmer ve ark., 2020).
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Elektrolit bozuklukları, özellikle hipokalemi, hasta tedavisi ve izlenmesinde klinik
olarak önemlidir. Hatta, COVID-19'un altında yatan patogenetik mekanizmaların çözülmesine
potansiyel olarak katkıda bulunabilir (Lippi ve ark., 2020).
Bozulmuş kalsiyum ve fosfor homeostazı, ciddi ve kritik COVID-19 vakalarının
özellikleridir. COVID-19'lu hastalarda serum kalsiyum ve fosfor düzeyinin ciddi veya kritik
aşamada monitorize edilmesi ve hemen normal düzeylere getirilmesi prognozunu
iyileştirebileceğinden büyük önem taşımaktadır (Yang ve ark., 2021). Hipokalsemi, COVID19'un endositozunda ve enfeksiyonunda potansiyel bir rol oynayabilir. Hipokalseminin erken
teşhisi ve tedavisi, COVID-19'un şiddetli fazında organ hasarını hafifletebilir (Yang ve ark.,
2021).
Hipokaleminin, özellikle altta yatan akciğer veya kalp hastalığı olan hastalarda
COVID-19'un yaygın komplikasyonlarından olan akut solunum sıkıntısı sendromunu (ARDS)
ve akut kalp hasarını şiddetlendirdiği bilinmektedir. Hipokalemi ayrıca patofizyolojik bir
ipucu sağlar; SARS-CoV-2 virüsü ACE-2’ye bağlandığından ACE2 ekspresyonunu azaltır,
böylece anjiyotensin II'nin artmasına yol açar, bu da böbrekler tarafından potasyum atılımının
artmasına neden olabilir ve sonuçta hipokalemiye yol açar. SARS-CoV hayvan modellerinde
daha önce gösterildiği üzere, COVID-19 hastalarında, muhtemelen akut akciğer hasarının
aracı olarak hareket eden artmış plazma anjiyotensin II konsantrasyonu tanımlanmıştır (Lippi
ve ark., 2020).
Bazı çalışmalar şiddetli COVID-19 vakalarının düşük serum magnezyum ve kalsiyum
seviyelerine sahip olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle SARS-CoV-2, henüz keşfedilmemiş bir
mekanizma yoluyla mineral dengesini olumsuz etkileyebilir. Kandaki mineral dengesizliğinin
şiddetli COVID-19 fizyopatolojisinin bir nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu henüz
bilinmemektedir (Errasfa ve ark., 2020).
Viral ajanın ACE2 reseptörüne bağlanması
SARS-CoV-2, aminopeptidaz N ve dipeptidil peptidaz 4 gibi diğer koronavirüs
reseptörlerini kullanmaz; SARS-CoV-2’nin başak proteininin transmembran proteaz serin-2
(TMPRSS2) ile aktivasyonundan sonra virüs girişini ve replikasyonunu kolaylaştıran konakçı
hücre yüzeyindeki ACE2 reseptörüne doğrudan bağlanır (Clerkin ve ark, 2020, Zhang ve ark.,
2020). Replikasyona başlayınca konak hücresinin piropitozuna yol açarak, ATP, nükleik
asitler gibi hasarla bağlantılı moleküllerin açığa çıkmasına neden olur (Arslan B, Dinçel.,
2021).
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ACE2, anjiyotensin ΙΙ'yi anjiyotensin 1-7'ye dönüştüren ve böylece renin anjiyotensin
sisteminin aracılık ettiği vazokonstriksiyonu azaltan bir anjiyotensin dönüştürücü enzim
homologudur. ACE2 ekspresyon seviyesi nedeniyle COVID-19'a karşı daha savunmasız
olduğu düşünülen organlar arasında akciğerler, kalp, yemek borusu, böbrekler, mesane ve
ileum bulunur. Siliyalı hücreler, COVID-19 ile enfekte olan birincil hücrelerdir. SARS-CoV2, ACE-2'yi aşağı regüle ederek ARDS veya fulminan miyokarditi indükleyebilen toksik
düzeyde aşırı anjiyotensin-ΙΙ birikimine yol açabilir (Konukoğlu, 2020).
SARS-CoV başak proteinin farelere enjekte edilmesi akciğer hasarını kötüleştirmiştir.
ACE2

ekspresyonuna

bağlı

bu

hasar,

renin-anjiyotensin

yolağını

bloke

ederek

hafifletilebildiğinden, ACE2 yalnız SARS-CoV patogenezi için virüsün giriş reseptörü olduğu
gibi, aynı zamanda akciğer hasarından da koruyabileceği sonucuna varılmıştır (Zhang ve ark.,
2020).
Akciğer hasarı
COVID-19 hastalarında, akciğer dokusundaki birincil patolojik belirtiler, viral
sitopatik benzeri değişiklikler, enflamatuar hücrelerin infiltrasyonu ve viral partiküllerin
varlığıdır. Bu nedenle, COVID-19 hastalarında ciddi akciğer hasarı, hem doğrudan viral
enfeksiyonun hem de immün aşırı aktivasyonun bir sonucu olarak kabul edilir. Elektron
mikroskobu ile yapılan çalışmalar, bronşiyal ve alveolar tip II epitel hücrelerinde SARS-CoV‐
2 virüs partiküllerinin varlığını ortaya çıkarmıştır (Hu ve ark., 2021).
İmmün cevap defektifse monosit, makrofaj ve T hücreleri gibi bağışıklık hücreleri
akciğerlerde daha fazla biriktiğinden proinflamatuvar sitokinlerin daha çok üretilmesine ve
sitokin fırtınası nedeniyle pulmoner parenkimin hasarına yol açar. Solunum sistemi
hastalıklarında artmış inflamatuvar sitokin seviyeleri hastalığın kötüye gittiğini belirtir
(Arslan ve Dinçel., 2021).
Hastalığın erken dönemlerinde virüse bağlı olarak akciğerlerde oluşan ödem, sürfaktan
kaybı ve alveolar kollaps sonucunda intrapulmoner arteriyollerde vazokonstriksiyon oluşur.
Neticede ventilasyon-perfüzyon dengesi bozulur. Viral ajanın pulmoner kapiller endotelinde
sebep olduğu direkt endotelyal hasar nedeniyle intravsaküler emboliler oluşabilir (Sönmez ve
Özcan., 2021).
Viral proteinlerin hemoglobin beta zincirine saldırmasıyla başta demir olmak üzere
oksijen ve karbondioksit serbestleşmesine neden olacağı ileri sürülmüştür. Dolayısıyla açığa
çıkan demir ve porfirinler akciğerdeki toksik ve inflamatuvar süreçlere katkıda bulunabilir
(Sönmez ve Özcan., 2021).
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Sinir sistemi hasarı
Koronavirüsler, doğrudan enfeksiyon yolakları (kan dolaşımı ve nöronal yolaklar),
hipoksi (gelişmiş anaerobik metabolizma ve asit metabolitleri), bağışıklık hasarı, ACE2 ve
diğer mekanizmalar yoluyla sinir sistemine zarar verebilir. Ayrıca, koronavirüslerin akciğer
dokusuna saldırırken hipoksiye neden olması da şüphesiz bu hasara katkıda bulunur (Jin ve
ark., 2020).
Kalp hasarı
Miyokardiyal hasar, interlökin-6 (IL-6), ferritin, LDH ve D-dimer düzeylerinin
yükselmesiyle kendini gösteren sitokin fırtınasından veya virüsün kendisinin kalp üzerindeki
doğrudan etkisinden kaynaklanan miyokardiyal işlev bozukluğundan kaynaklanabilir (Clerkin
ve ark, 2020). Endotel disfonksiyonu gelişmesinde rolü olan sitokin fırtınası nedeniyle
miyokart enfarktüsü gelişebilir.
Venoz tromboz geliĢmesi
COVID-19 nedeniyle gelişen inflamasyon ve doku hasarı çoğunlukla akciğerde
oluşursa da meydana gelen tromboinflamasyonun etkisi sistemik olabilmektedir (Tutar ve
Ketencioğlu., 2021). COVID-19 olgularında derin ven trombozu (DVT) oluşur ise de daha sık
pulmoner tromboembolizm ile karşılaşılmaktadır. Belki de COVID-19’da bu olguların çoğu
pulmoner trombüstür. Nitekim, otopsi çalışmalarında pulmoner inflamasyon, alveolar doku
hasarı ve alveolar fibröz birikintilerin bulunması bu görüşü desteklemektedir (Tutar ve
Ketencioğlu., 2021). Trombositler, sitokinin indüklemesiyle oluşan endotelyal hasar gelişen
bölgelere çekilir ve buralarda aktive olur (Tutar ve Ketencioğlu., 2021). Yaşamını yitiren
COVID-19 olgularına yapılan otopsilerde akciğer, böbrek ve diğer organlarda birçok
mikrotrombüsler görülmüştür ve DVT’ye de rastlanmıştır (Şeneş ve Sönmez., 2021).
Patofizyoloji tam olarak tanımlanmamış olsa da, COVID-19 hastalarında venöz
trombozun patogenezinde aşırı derecede artmış inflamatuar süreç, hipoksemi, kapiller endotel
hücre hasarı, trombosit aktivasyonu ve staz suçlanmaktadır (Ozsu ve ark., 2021).
Enfeksiyöz sürecin neden olduğu endotelyal hücre disfonksiyonu, aşırı trombin
üretimi ve fibrinolizin sona ermesiyle sonuçlanır, bu da COVID-19 gibi hastalıklarda
hiperkoagülabilite durumuna yol açar (Levi M ve van der Poll., 2017; Schmitt ve ark., 2019).
Ek olarak, şiddetli COVID-19 hastalarında mevcut olan azalmış oksijen basıncı, hem artan
kan viskozitesi hem de hipoksiyle indüklenebilir bir transkripsiyon faktörüne bağlı sinyal
yolağı yoluyla trombozu uyarabilir (Gupta ve ark., 2019).
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Koagülasyon testleri, COVID-19 hastalarında görülebilen önemli bir komplikasyon
olan yaygın intravasküler koagülasyonun tanı ve değerlendirilmesi için kritik öneme sahiptir
(Öztürk ve ark., 2020). SARS-CoV-2 enfeksiyonunun koagülasyona sistemi üzerindeki
patolojik etkisi bilinmemekle birlikte, çeşitli proinflamatuar sitokinlerin salınımı, vasküler
endotel hücre hasarları ve trombosit aktivasyonu bu süreçte rol oynayabilir (Zhang ve ark.,
2019). COVID-19 hastalarında antikoagülan profilini değerlendiren bir çalışmada
antifosfolipid antikorlara ek olarak protein C, protein S ve antitrombin düzeylerinde azalma
tespit edilmiştir (Zhang ve ark., 2019).
Sitokin fırtınası trombin oluşumuna neden olan büyük VWF multimerlerinin
salınımına, doku faktörü ve FVΙΙΙ’in üretiminin fazlalaşmasına sebep olurken, doku faktör
yolağı inhibitörü, antitrombin ve aktive protein C gibi endojen antikoagülanların
seviyelerinde azalmaya sebep olur (Şeneş ve Sönmez., 2021).
Hem trombositopeni hem de yüksek D-dimer seviyesi, pıhtılaşma kaskadının ve
trombositlerin aşırı aktivasyonu ile açıklanabilir. Viral enfeksiyonlar, sistemik enflamatuar
yanıta neden olur ve prokoagülan ve antikoagülan homeostatik mekanizmalar arasında bir
boşluk oluşmasına neden olur (Öztürk ve ark., 2020).
COVID-19 hastalığı, aşırı inflamasyon, hipoksi, immobilizasyon ve dissemine
intravasküler koagülasyon (DIC) nedeniyle hem venöz hem de arteriyel tromboembolizme
yatkınlık oluşturur (Öztürk ve ark., 2020). COVID-19'da görülen artmış LDH, ferritin, CRP,
D-dimer ve IL-6 seviyesi, hastalığın proinflamatuar ve hiperkoagülabiliteye yatkın olduğunu
gösterir. COVID-19 olgularında sitokin fırtınasında rastlanan artan IL-6 düzeyleri artan
fibrinojen düzeyleriyle ilişkilidir ve inflamasyonun şiddetli olduğunu gösterir (Şeneş ve
Sönmez., 2021).
Bağışıklık sistemi aktive edilmezse, virüs daha hızlı çoğalır. Bağışıklık sistemi açıkça
aktive edilirse, bu defa bir sitokin fırtınasına neden olarak birçok sistemi etkileyebilir (Jin ve
ark., 2020). Maalesef bu açmaz yüzünden birçok tehlikeli durumlara yol açmaktadır.
Mutasyonlar
İngiltere'nin Güney Doğu'sunda ilk defa keşfedilen yeni covid-19 varyantı (B.1.1.7
veya VUI 202012/01) ile enfekte olanlarda, diğer varyantlarla enfekte olanlara göre öksürük,
boğaz ağrısı, yorgunluk veya miyalji gibi yakınmaların daha sık olmasının olası olduğu
bildirilmiştir (Mahase, 2021). Bu yeni varyantla enfekte olanlarda koku veya tat duyusu kaybı
ihtimali daha düşüktür. İngiltere hükümeti şu anda yüksek ateş, sürekli öksürük veya koku
veya tat alma duyularında bir kayıp veya değişiklik olanların covid-19 için test yaptırmalarını
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tavsiye ediyor. Ülkemizde de benzer bir uygulama mevcut olup, sağlık bakanımız günlük
açıklamalar yapmaktadır.
B.1.1.7 varyantının çok daha bulaşıcı ve muhtemelen daha ölümcül olduğu
düşünülmektedir (Mahase, 2021). Gastrointestinal semptomlarda, nefes darlığında ve baş
ağrısı sıklığı bakımından yeni varyant ile diğerleri arasında bir fark bulunmamıştır.
Genellikle varyantlar olarak adlandırılan ikinci dalga virüslerinin, öksürük ve soğuk
algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarına neden olma olasılığının daha
yüksek olduğu bildirilmiştir ve insanlar arasında daha kolay bulaşmaya neden olmaktadır
(Mahase, 2021). Özellikle, belirli bir virüs varyantı ile ilişkili artan miktarda öksürük ve
muhtemelen hapşırma varsa, bu iki aktivite çevreye yayılan virüs miktarını önemli ölçüde
artırabilir ve böylece onu daha bulaşıcı hale getirebilir.
TEDAVĠ
Remdesivir, lopinavir-ritonavir, interferon, hidrkosiklorokin ve kortikostreoidler
COVID-19 tedavisinde kullanılmakla birlikte henüz kesin olarak etkili bir ilacı yoktur.
Tromboz ve inflamasyonla seyreden COVID-19 hastalığında bir kontrendikasyon
olmadıkça tromboprofilaksi önerilmektedir. Tromboprofilakside düşük moleküler ağırlıklı
heparinler tercih edilir. Ancak, mekanik kalp kapağı olanlarda ve böbrek fonksiyonu bozuk
olanlarda standart heparin tercih edilebilir (Avcı ve Güdül, 2020). Yeterli dozda DMAH
uygulandığı halde VTE rekürrensi olursa, DMAH dozunun %25 ile %30 oranında
yükseltilmesi tavsiye edilmiştir (Tutar ve Ketencioğlu., 2021).
Kurkumin (zerdeçalın ana bileşeni), akciğer, böbrek, kalp hücreleri ve hematopoietik
kök hücrelerin COVID-19 ile ilişkili hasarını onarabilir. Kurkumin, şiddetli enfekte COVID19 hastalarında hem proinflamatuar sitokinler hem de NF-kB üzerinde potansiyel bir inhibitör
etki yarattığı için sitokin fırtınasını tersine çevirebilir (And-Alkhalek ve Eldahshan., 2021).
Kurkuminin, COVID-19 hastalığına karşı birçok etkisi muhtemel olup, SARS-CoV2’nin bağlanmasına ve bunun yanı sıra kardiyovasküler, hepatik, renal hücrelerin
endositozuna katılan moleküler temelde çeşitli hedefleri modifiye etme yeteneğine sahiptir.
Ayrıca apopitoz, DNA replikasyonu ve inflamasyon gibi hücresel sinyal yolaklarını modüle
eder. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonunda fibroz ve pulmoner ödemle ilişkili yolakları da
baskılayabilir. Kurkumin, antiviral bir ajan olarak kabul edilir. Koronavirüs için profilaktik ve
tedavi edici ajan olarak kullanılabilir (And-Alkhalek ve Eldahshan., 2021). Ancak, çok
merkezli randomize çalışmalar yapılmadan kesin bir sonuca varılamayacağı aşikârdır.

Page 413

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

COVID-19, ACE2 ekspre eden vasküler endotel hücrelerine saldırarak sistemik
yaralanmalara yol açabilir. Endotel hücre hasarı ve sitokinler (özellikle IL-6), doku
faktörünün (TF) ekspresyonunu ve ardından koagülasyonun aktivasyonunu güçlü bir şekilde
indükler. Daha belirgin koagülasyon anormallikleri, son aşamaya geçen hastalarda çok
şiddetli ve geri döndürülemez vasküler endotel hücre yaralanmaları olduğunu gösterebilir.
Sonuç olarak, antikoagülan tedavi bu hastalarda pıhtılaşma sisteminin sürekli aktivasyonunu
durdurmak için yeterli olmayabilir ve bu hastalar anti-sitokin fırtına tedavisinin (tocilizumab
gibi) eklenmesinden fayda görebilir (Zhang ve ark., 2020).
SARS-CoV-2'nin reseptör bağlanma alanı, kan grubu antijenlerini bağladığı bilinen
eski bir lektin ailesiyle dizi benzerliğini paylaşır. Bu alan, solunum epitel hücresinde ifade
edilen kan grubu A (tip 1) için yüksek tercih göstermiştir. Bununla birlikte, kan grubu A olan
bireylerinin SARS-CoV-2 ile enfekte olma eğiliminin artmasından sorumlu olan temel
mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır (Wu ve ark., 2021). SARS-CoV-2 ile kan grupları
arasındaki iletişimin aydınlatılması belki de yeni ilaçların geliştirilmesine katkıda
bulunacaktır.
Toplu olarak, SARS-CoV-2 öncelikle ACE2 ile tip II pnömositlere girer ve TMPRSS2
yardımıyla çoğalır. Daha sonra, çoğaltılmış SARS-CoV-2, hiperinflamasyon ve alveolar
ödemle sonuçlanan ve sonuçta ARDS'ye yol açan bir sitokin fırtınası başlatır (Xiao ve ark.,
2021). Sitokin fırtınasını azaltarak hücresel immüniteyi artıran D vitamini, ACE2 üzerinde
regüle edici etkisiyle de bu virüse bağlı pulmoner hasarı önleyebilir. D vitamini, ACE2'nin
düzenlenmesi, inflamatuar sitokinlerin azaltılması ve antimikrobiyal peptitlerin artmasıyla
SARS-CoV-2'nin neden olduğu akciğer hasarını hafifletebilir (Akalın et al., 2021; Xiao ve
ark., 2021). Vitamin D'nin aktif formu (kalsitriol), anti-enflamatuar ve immüno-düzenleyici
roller oynamak için vitamin D reseptörüne (VDR) bağlanır. VDR, kalsitriol ile etkileşime
girer ve ardından ACE2 ekspresyonunun güçlendirilmesi gibi hedef genlerin ekspresyonunu
inhibe etmek veya teşvik etmek için D vitaminine duyarlı elementlere (VDRE'ler) bağlanır. D
vitamini eksikliği, bir fare modelinde artmış pulmoner inflamasyon ve ARDS ile ilişkili
bulunmuştur (Xiao ve ark., 2021). D vitamini yetersizliğinde inflamatuvar yanıtta ve immün
sistem işlevlerinde bozulma olabilir. D vitamininin reseptörleri dendritik hücreler, T ve B
lenfositler, monosit ve makrofajlar gibi immün sistemde rol oynayan birçok hücre tarafından
eksprese edilir (Çoşkun ve ark., 2021).
Solunum epitelini koruyan çinkonun immün ve antioksidan sistemlerin dengeli bir
fonksiyon görmesi için gerekli olduğundan, çinko düzeyinin yetersizliği COVID-19’a
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yatkınlık oluşturabilir. Optimal çinko düzeyi reaktif oksijen türlerine karşı antioksidan özellik
gösterir. Çinkonun antiinflamatuvar etkisinin ve enfeksiyon riskinin azaltmasının yanında
hücre

içi

konsantrasyonunun

artmasıyla

bazı

RNA

virüslerinin

replikasyonunu

engelleyebileceği iddia edilmiştir (Çoşkun ve ark., 2021). Ancak uzun süre çinko takviyesi de
anemi ve lökopeni gibi geri dönüşümlü hematolojik bozukluklara ve miyelopati, parestezi,
ataksi ve spastisite gibi potansiyel olarak kalıcı nörolojik bozukluklara sebep olabilir (Çoşkun
ve ark ., 2021).
SONUÇ VE ÖNERĠLER
ACE2 ekspresyonunun fazla olduğu akciğer tip ΙΙ pnömositler ve enterositler, SARSCoV-2'nin başlıca hedefleridir. Ancak, ACE2 reseptörünün ekspresyonu, kalp, böbrek, damar
endoteli ve bağırsak dahil olmak üzere birçok akciğer dışı dokuda da bulunduğundan ve
tromboza eğilim oluşturduğundan hastalık birçok sistemi etkilemektedir. Ciddi seyir gösteren
COVID-19 hastalarında hiperkoagülabilite ve yüksek trombotik olay insidansıyla seyreden
koagülopati nedeniyle birçok organ ve doku olumsuz etkilenmektedir. Bundan dolayı
laboratuvar parametreleri ve klinik bulgular yakından izlenmelidir.
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ÖZET
Çocuk yogası, klasik yoga duruşlarının çocuklar için uyarlandığı, doğru nefes alma, hayal
gücü, esneklik, denge, özgüven ve sorumluluk duygusu kazandıran eğlenceli hareketler
bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bireysel, ikili ve grup egzersizlerinden oluşmaktadır. Yoga
sayesinde çocuklar kazanan ya da kaybedenin olmadığı rekabetsiz ve güvenli bir alanda,
kendi kişiliklerini ve yaratıcılıklarını ifade edebilme fırsatı bulurlar. Çocuk yogası içerik
olarak yetişkin yogasından ciddi düzeyde farklılık gösteren bir yapıya sahiptir. Çocuk
yogasında, yetişkin yogasına göre duruşlarda daha az süreli kalınmakta ve hareketler birkaç
kez tekrarlanmaktadır. Ayrıca yoga içeriğinde, şarkılar, hikayeler ve oyunlar yaş gruplarına
göre uygulanmaktadır. Temel duruşlar ( asanalar ), nefes alma ( pranayamalar ) ve el
pozisyonlarından ( mudralar ) oluşan çocuk yogasının bu farklı yapısı ve içeriği pedagojik
uzmanlık da gerektirmektedir. Dünyanın ve ülkemizin de içinde bulunduğu Covid 19
pandemisi çocukların zorunlu olarak evde daha fazla zaman geçirmelerine neden olmuş olup
hareketsizliği ve teknolojik cihaz kullanımını daha da artırmıştır. Yapılan araştırmalarda
çocukların teknolojik cihazları uygun olmayan süre, sıklık ve farklı duruş pozisyonlarında
kullanmaları gelişimsel problemler, kas-iskelet sistemi problemleri, fiziksel hareketsizlik,
obezite ve uyku kalitesinde azalma gibi birtakım sağlık sorunlarına yol açtığı bulunmuştur.
Stres, kaygı, kapalı alanda olma gerginliğinin de bunlara eklendiği bir süreçte, yoga,
çocukların kendilerini gerek fiziksel gerekse ruhsal yönden iyi hissetmesi için bir çıkış yolu
olarak görülmektedir. Günümüzde çocuk yogasının okul öncesi eğitim kurumlarında
uygulanması giderek artmaktadır. Yogaya erken yaşlarda başlamak çocukların benlik saygısı
ve özgüvenlerini geliştirirken stres, kaygı ve olumsuz davranışlarında azalma sağlaması
açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışma, çocuk yogasının içerik yapısıyla ilgili olan
çalışmaları incelemek ve çocuk yogasının ana hatlarına vurgu yapmak amacıyla planlanmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Çocuk Yogası, İçerik, Asana, Duruş, Nefes, Meditasyon.
ABSTRACT
Children's yoga is defined as a set of entertaining movements in which classical yoga postures
are adapted for children, providing proper breathing, imagination, flexibility, balance, selfconfidence and a sense of responsibility. It consists of individual, pair and group exercises.
Thanks to yoga, children have the opportunity to express their personality and creativity in a
safe and competitive area where there are no winners or losers. In child yoga, unlike adult
yoga, the postures are kept for less time and the movements are repeated several times. It is
combined with songs, stories and games and applied by age group. Children's yoga consists of
basic postures (asanas), breathing (pranayamas) and hand positions (mudras). The Covid 19
pandemic, which includes the world and our country, has necessarily caused children to spend
more time at home. In this process the inactivity of children and the use of technological
devices are further increased even more. In researches, it has been found that children's use of
technological devices in improper time, frequency and different posture positions causes some
health problems such as developmental problems, musculoskeletal problems, physical
inactivity, obesity and decrease in sleep quality. Yoga is seen as a way out for children to feel
good in these days when stress, anxiety, and tension of being indoors are on the rise.
Nowadays, the application of child yoga in pre-school education institutions is increasing.
With an emphasis on stretching, breathing and mindfulness techniques, yoga promotes a
positive body image. Children's yoga is a practice that can be presented with fun, childcentered activities that help young children redirect their energies in positive ways and calm
their minds and bodies. Starting yoga at an early age is very important in terms of improving
the self-esteem and self-confidence of children and decreasing their stress, anxiety and
negative behaviors. This study was planned to examine the studies on the content structure of
child yoga.
Keywords: Child Yoga, Asana, Posture, Breathing, Meditation.
GĠRĠġ
Yoga, bir araya gelmek, bir olmak ve bütünlük anlamlarına gelen Sanskritçe "yuj"
sözcüğünden türemiştir. Temelde beden ve zihin arasındaki uyuma odaklanır. Ruhsal, fiziksel
ve duygusal sağlığa dayalı çok eski bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Tessema, 2017).
Yoga; bedenin zihinle, zihnin de ruhla birleşmesi ile duruş (asana) pozlarını, solunum
kontrolünü (pranayama) ve düşüncelere konsantre olmayı (meditasyon) kapsayan bir
uygulamadır. Yoganın; kas kuvvetini, vücut esnekliğini arttırmak, ağrıyı, yorgunluğu, stres ve
anksiyeteyi azaltmak gibi birçok faydası vardır (Aytar-Tığlı, 2019). Yoganın faydaları üzerine
yapılan araştırmaların çoğu, yetişkinlik dönemine kadar orta okul ve lise çağındaki çocuklara
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odaklanmış olsa da, son deneysel kanıtlar, yoganın faydalarının küçük çocuklar için de yoga
uygulamalarına dönüştürülebileceğini göstermektedir (Hagen & Nayar, 2014).
Yoganın bilişsel işlevi geliştirebileceğini öne süren en az iki mekanizma vardır: Birincisi; ruh
halini iyileştirmek ve stresi azaltmak. Duygular ve bilişsel işlevler birbirinden bağımsız
değildir. Bu nedenle, çocukların duygu durumunun iyi olmasını sağlayarak varolan bilişsel
işlevleri artırılabilir. İkinci mekanizma ise; yoganın, duruşlar sırasında nefes almaya veya
belirli kas gruplarına odaklanarak vücut farkındalığını ve genel konsantrasyonu
geliştirebilmesidir (Musfirowati, Fahrudin & Nursanti, 2018; Özdoğar & Ertekin, 2016).
Yoga kapsamlı sağlık elde etmek için insan fiziğini, zihinsel ve ruhsal olarak birbirine
bağlayan bir tekniktir (Musfirowati, Fahrudin & Nursanti 2018). Aynı zamanda yoga, sağlıklı
düşünceler geliştirerek alışılmış düşünme kalıplarını tanıma ve yeniden eğitme pratiğidir
(Tiwari, 2016).
Yoga, fiziksel sağlığa ve zihinsel netliğe ulaşmak için gelişmiş bir sistemdir. En yaygın olarak
yoga, güç, esneklik ve dengeyi, zindeliğin tek tek bileşenleri yerine bütüncül olarak öğreten
fiziksel bir disiplin olarak kabul edilir. Fiziksel bir yoga uygulaması, vücudu güçlendiren,
esneten ve hizalayan duruşlar veya asanalar adı verilen egzersizlerden oluşur. Bir asana
uygulamasının felsefesi, kişinin her pozda ne kadar ileri gidebileceği değil, dikkatli
uygulamasında yatar. Her duruş, zihin, beden ve nefes alıştırmalarını birleştirmeyi gerektirir
(Toscano, Lisa & Clemente, 2008).
Yoga duruşlarının genel adı Asana’dır. Bir yoga dersine gidildiğinde yapılan egzersizler
Asana çalışması olarak adlandırılırlar. Bedeni eğitmek için kullanılabilecek bütün yöntemler
Asana'larla belirlenmiştir. Dıştan bedenin şekillenmesi hemen görülebilir bir etkidir ancak
tamamının da amacı içerideki işleyişi düzene sokmaktır (Şahin, 2015).
Asana (duruş) ve pranayama (nefes) tekniklerinden türeyen çeşitli yoga türleri bulunmaktadır.
Günümüzde yoganın, belli bazı duruşlar ve/veya nefes teknikleri ile sınırlandırılarak değişik
isimler altında sunumu yapılabilmektedir. Yoga’nın asana bölümünde, pek çok değişik
poz/duruş (asana) vardır. Bunların bazıları jimnastik benzeri basit hareketler; bazıları kasları
güçlendirerek vücudu forma sokan görece zor hareketler; bazıları vücudu esneten, besleyen,
rahatlatan pozisyonlar; bazıları ise belirli bir süre tek bir pozisyonda kalmayı gerektiren
duruşlardır. Bazı nefes teknikleri ile birlikte güç isteyen duruşlar seçilip bedene uygun bir
program da izlenebilir. Bunların Fit Yoga, Orijinal Yoga, Power Yoga, Couple Yoga,
Hot/Bikram Yoga, Hamile Yogası, Çocuk Yogası, Ki Yoga, Kalp Yogası, Yüz Yogası ve
Parmak Yogası gibi yeni adlarla çeşitlendirilmektedir (Şengün-Gürsoy, 2019). Bu derlemede
çocuk yogası incelenecek, çocuk yogasının içerik yapısı değerlendirilecek ve konuya ilişkin
faydalı bilgiler ve kaynaklar sunulacaktır.
Erken Çocukluk Eğitiminde Çocuk Yogasının Ġçeriği, Yeri ve Önemi
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Yoga, insan yaşamının her alanında anlamlılık, mükemmellik ve bütünlük elde etmek için
bilişsel, fiziksel ve duygusal nitelikleri içeren bir yaşam biçimidir. Bireyi kişiliğinde denge
kurmaya yönlendiren ve onu birey, aile, topluluk, toplumdaki en yaratıcı ve üretken işlevlerle
yan yana en büyük sosyal, psikolojik, manevi ve ahlaki koordinasyonu elde etmeye teşvik
eden enerji verici ve besleyici süreçleri gerektirir (Wenig, 2003; Yadav, 2015; De & Singh,
2017). Esneme, nefes alma ve farkındalık tekniklerine vurgu yapan yoga, olumlu vücut
imajını teşvik etmektedir.
Erken çocukluk döneminde uygulanmaya başlanan çocuk yogası, küçük çocukların enerjilerini

pozitif yollarla yeniden yönlendirmelerine, zihinlerini ve bedenlerini sakinleştirmelerine
yardımcı olan eğlenceli, çocuk merkezli etkinliklerle sunulabilen bir uygulamadır.
Çocuklar için yoga dersinde uygulayıcı kişi bir takım durumlara dikkat etmelidir. Bunlar:
 Eğitici sadece yönerge vermekle kalmamalı, aynı zamanda onlara rehberlik edip
onların rahatlamalarına ve eğlenmelerine yardımcı olmalıdır.
 Çocuk yogası, pozlar, nefesle hareket, anatomi, nefes alma teknikleri ve müzikle
birlikte uygulanmaktadır.
 Çocuklarla yoga yapılacak ortamın temiz ve sessiz bir yer olması çocukların dikkat ve
odaklanma seviyelerini artırmak açısından önemlidir.
 Yoga sırasında eğitmenin sakinleştirici rolü çocukların yogaya adapte olabilmesi için
önem taşımaktadır.
 Eğitmen çocukların liderlik özelliklerini desteklerken aynı zamanda sosyalleşmelerine de
yardımcı olmalıdır.
Çocuk yogasının içeriğinde yer alan farklı pozlar ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır. Tüm
asanalar üç tekrar şeklinde yapılabilir. (Stiles, 2001; Martin, 2007; Purperhart, 2008;
Galantino, Galbavy & Quinn, 2008).
GüneĢe Selamlar (Surya Namaskar)
Nefesi düzenlemek ve omuzları ısıtmak için kullanılan bir
başlangıç pozudur. Ayakta dururken ayaklar birbirine yaklaştırılır,
eller yere doğru sallanır. Nefes alırken eller yukarı, güneşe doğru
kaldırılır. Eller ve baş aynı anda yukarıda dururken yüksek sesle
"Merhaba!" diye güneşe seslenilir, parmaklar da sallanır. Nefes
verirken kollar iki yandan yavaşça indirilir.
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Dağ DuruĢu (Tadasana)
Tadasana doğru postürü ve dengeyi sağlayan ayakta, dik durarak
yapılan başlangıç için bir ısınma hareketidir. Duruşta ağırlık her iki
ayağa eşit olarak dağıtılır ve kollar başa doğru kaldırılır. Gözler açık
karşı hizada tek bir noktaya odaklanılır. Derin ve düzenli bir şekilde
nefes alıp verilir.
Kolay DuruĢ (Sukhasana)
Sukhasanada düz bir zemin üzerinde sağ bacak altta ve sol bacak üstte
olacak şekilde bağdaş kurulur. Avuç içleri yukarı ya da aşağıya
bakacak şekilde birleştirilerek, dizler yere yaklaştırılmaya çalışılır.
Omurga mümkün olduğunca dik tutulmaya çalışılır. Derin nefes alıp
verilerek pozisyonda kalmaya çalışılır. Harekete sol bacağı alta ve sağ
bacağı üste çıkartarak devam edilir.
Ġnek / Yukarı Kedi DuruĢu (Bitilasana)
İnek/ yukarı kedi duruşu sırt ve boyundaki gerginliği azaltan
sakinleştiren esneme sağlayan bir asanadır. Eller yerde ve dizler
üzerinde masa pozisyonunda durulur. Nefes alınır tavana bakılır ve
karın yere doğru indirilir. Nefes verilir ve tekrar masa pozisyonuna
geçilir. Bu poz, yumuşak bir yoga akışı için aşağı kedi duruşu ile
birlikte yapılmaktadır.
AĢağı Kedi (Bidalasana)
Bidalasana, inek duruşunun tam tersi bir asanadır. Masa
pozisyonunda durulur. Nefes alınır baş yere eğilir ve sırt yukarı
doğru kaldırılır. Nefes verilir ve tekrar masa pozisyonuna geçilir.
İnek duruşuyla birlikte yapılabilir.
Ağaç DuruĢu (Vrksasana)
Dengede kalma ve odaklanma için ayakta Tadasana pozisyonunda
durulur. Sol ayak yerde sabit tutulur. Yavaşça diz bükülerek sağ ayak
yerden kaldırılır ve sol bacağın iç kısmına yerleştirilir ve yana açılır.
Eller saygı pozisyonunda gibi göğüs hizasında birleştirilir, birkaç
saniye sonra yavaş yavaş elleri açmadan kollar yukarıya doğru düz
olacak şekilde kaldırılır. Diğer bacakla da aynı şekilde uygulanır.
Kobra DuruĢu (Bhujangasana)
Düz bir zemin üzerinde yüzüstü yatarak uygulanır. İlk olarak nefes
alınır ve bütün vücut uzatılarak esnetilir. Kollardan destek alınarak
baş yavaşça yukarı kaldırılıp göğüs ileri doğru uzatılırken omuzlar
geriye doğru atılır. Sırt ve boyun kaslarını kullanarak vücut kaldırılır
ve derin nefes alınır. Nefes verirken vücut yavaşça başlangıç
pozisyonuna getirilir.

Page 423

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

Yukarı Bakan Köpek DuruĢu (Urdhva Mukha Svasana)
Kobra pozisyonunda durulur. Kobra duruşunda dizler yerdeyken
yukarı bakan köpek duruşunda ise dizler yerden kaldırılır ve yavaşça
yere inilir ya da nefes vererek aşağı bakan köpek asanasına geçilir.
AĢağı Bakan Köpek DuruĢu (Adho Mukha Svasana)
Tüm vücudu esneten ve güçlendiren bir asanadır. Eller ve ayaklar
yere sıkıca bastırılır. Gövde yukarı doğru ters V şeklinde kaldırılır
ve esnetilir. Aşağı bakan köpek asanasıyla birlikte yapılabilir.
Deve DuruĢu (Ustrasana)
Çocukların postürlerini düzeltmelerine ve sırt kaslarını
güçlendirmelerine yardımcı olan eğlenceli ve biraz zorlu bir
asanadır. Duruşa ayakların üst kısmı yere yaslanarak dizlerin
üzerinde başlanır ve parmaklar aşağı bakacak şekilde eller sırta
koyulur. Ardından eller ayaklara değene kadar geriye doğru
yaslanılır birkaç nefes durulur. Eller karnın alt kısmına getirilir ve
yavaşça dik konuma geçilir.
Çocuğun DuruĢu (Balasana)
Balasana, rahat ve doğal bir şekilde diz çökme pozisyonunda
oturulup avuç içleri yukarı doğru bakacak şekilde eller yandayken
alnı yere koymayı içeren, gövdenin yere doğru esnetildiği dinlenme
ve rahatlamayı sağlayan bir asanadır.

Nefes
Yoga eğitiminin önemli bir kısmı nefes almaktır. Nefes yogayı diğer egzersiz türlerinden
ayıran şeyin bir parçasıdır (Schiffmann, 1996).
Yogada stres tepkisini değiştirmenin en hızlı yolu yavaşlamak ve nefese
odaklanmaktır. Çocukların yoga sırasında kolaylıkla uygulayabilecekleri dört nefes egzersizi
aşağıda verilmiştir (Gates, 2019; Rao & Kumar, 2019; Amelia vd.,2019).
1. Karahindiba Nefesi: Bu nefes güven oluşturmak ve yeni durumlarda endişeyi gidermek için
kullanılmaktadır. Dik oturulur ve omurganın uzamasına izin verilir. Yumuşak bir karahindiba
çiçeği düşünülür. Derin bir nefes alınır ve ardından nefesi yavaşça üfleyerek çiçeğin tohumları
havaya gönderilir. Üç kez tekrarlanır.
2. Nefes Sayma: Stresli ve gergin olunan durumlarda sakinleşmek için bu nefes tekniği
kullanılmaktadır. Dik oturulur ve omurganın uzamasına izin verilir. Derin bir nefes alınır ve
sessizce 1- 2- 3 diye sayılarak nefes tutulur. Sonra tekrar 1- 2- 3 diye sessizce sayarak nefes
verilir. Üç kez tekrarlanır.
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3. Göbek Nefesi: Göbek nefesi kendi kendini sakinleştirmek ve üzgün olunan zamanlarda
rahat hissetmek için kullanılır. Bir el göğse diğer el karnın üzerine koyularak arkaya
yaslanılır. Yavaş, derin nefesler alınır ve hava vücuda girip çıkarken göğsün ve karnın yukarı
aşağı hareket ettiği hissedilir. Üç kez tekrarlanır.
4. Balon Nefesi: Balon nefesi gece huzursuzluğu ve endişesini yatıştırmak için kullanılır. Eller
yanlarda, avuç içi yukarıda kalacak şekilde sırt üstü uzanılır. Burundan nefes alınır ve
vücudun büyük bir balon gibi nefesle doldurulduğu hayal edilir. Nefes verilir ve hava ağızdan
dışarı üflenir. Üç kez tekrarlanır. Balonunuz ne renk? gibi çeşitli sorular sorulabilir.
Başta okul öncesi dönem olmak üzere, ilköğretim çağında öğretmenler tarafından müfredat
içerisinde çocuk yogasının uygulanmasında yoga eğitim metotlarını öğrenimi için çocuk yoga
kaynakları önemli bir yer tutmaktadır. Aşağıda olumlu geri dönütler bildirilen başlıca çocuk
yogası içerikli kaynaklar, kitaplar, aktivite kartları, aplikasyonlar, CD, DVD’ler,
tablolaştırılarak eğitimcilere sunulmuştur:
Tablo 1. Çocuk yogası içerikli çocuk kitapları
BaĢlık

Yazar, Yayın Tarihi

Yoga Masalı

İmren Sayar (2020)

Çocuk Yogası

Başak Bodur (2018)

Yoga ile BüyüyorumÇocuklar için Yoga

Acharya Balkrishna (2018)

Bir Kurbağa Gibi Sakin
ve Dikkatli

Eline Snel (2016)

Minikler İçin Yoga

Marie-Helene Tapin, Sophie
Martel (2016)

My Dady is a Pretzel

Baron Baptiste (2012)

Yoga Kids: Keeping Busy Kids
Kristen Hall (2011)
Fit and Relaxed
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Çocuklarla Yoga Hareketleri ve
Sağlıklı Yaşam

Özlem Göçek (2009)

Sleepy Little Yoga: A Toddler’s
Rebecca Whitford (2007)
Sleepy Book of Yoga

Çocuk yogasına ait ulusal ve uluslararası kaynak kitaplar çocuğa yönelik ve yetişkine yönelik
olarak iki türde yayımlanmaktadır. Çocuğa yönelik olanlar sıklıkla bir hikâye, olay örgüsü
içerisinde yogayı ele almaktadır. Yetişkin eğitimci ve uygulayıcılara yönelik olanlar ise çocuk
yogasının uygulama anahtarı olarak rehber konumundadır.
Tablo 2. Çocuk yogası içerikli resimli aktivite kartları
BaĢlık

Yazar, Yayın Tarihi

Yoga Güncesi Yoga ve Aktivite
Kartları

Günce Dere Dilgin (2020)

Çocuklar için Yoga Kartları

Boray Pişkin Şen

Yoga for Children Yoga Cards

Lisa Flynn (2018)

Fotoğraf

Yoga 4 Classrooms Activity Card
Lisa Flynn (2011)
Deck
Yoga Kids: Keeping Busy Kids
Kristen Hall (2011)
Fit and Relaxed

Yoga Kit for Kids

Imaginazium

Body Poetry Yoga Cards

Roylco

Çocuk yogası içerikli resimli aktivite kartlarında çocuklara yönelik yoga pozları, meditasyon,
nefes, eşli pozlar ve oyunlar yer almaktadır. Resimli yoga aktivite kartlarını çocuklar tek
başına kullanabileceği gibi eşli pozlar sayesinde arkadaşlarıyla kartta yer alan resimdeki
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pozisyonu alarak fiziksel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra eğlenceli vakit geçirerek
sosyalleşme fırsatı da bulmuş olurlar.
Tablo 3. Çocuk yogası aplikasyonları
BaĢlık

Yazar, Yayın Tarihi

Cosmic Kids Yoga

Cosmic Kids (2020)

Çocuklar ve Aile Zindeliği

Gunjan Apps Studios

İçin Yoga

(2018)

Kids Yoga

Home Fitness (2017)

My First Yoga –
Animal Poses for Kids

Super Stretch Yoga

Kids Yogaverse:
I Am Sun, I Am Moon

Kids Yogaverse: I Am Love

Fotoğraf

Atom Group

The Adventures of
Super Stretch, LLC

Gramercy Consultants

Gramercy Consultants

Çocuk yogası aplikasyonları içeriğinde çeşitli nefes teknikleri, asanalar ve müzikleri
barındırmaktadır. Çocuklar aplikasyonlara akıllı telefon, iPad/ tablet gibi günümüz teknolojik
cihazlarıyla erişim sağlamakta ve bu sayede interaktif olarak asanaları yapabilmektedirler.
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Tablo 4. Çocuk yogası için müzik CD ve DVD’leri
BaĢlık

Yazar, Yayın Tarihi

Bir Kurbağa Gibi Sakin ve
Dikkatli

Eline Snel (2016)

Musical Yoga Adventures: World
Journey

Linda Lara (2011)

Fotoğraf

Christy Lane (2008)
Stretch and Yoga Music for
Children (Music CD)

Come Play Yoga CD

Karma Kids Yoga Studio
(2008)

Musical Yoga Adventures

Linda Lara (2007)

Dr. Neslihan İskit ile Çocuk
Yogası

Dr. Neslihan İskit (2007)

Çocuk yogası içerikli CD ve DVD’lerde dikkat ve odaklanmayı sağlayan müzikler, asanalar
ve nefes teknikleri bulunmaktadır. Çocuk yogasının CD ve DVD ile öğretilmesi çocukların
ritim ve şarkılar yoluyla aktif olarak derse katılmalarını sağlarken şarkılarla birlikte yapılan
hayvan asanaları daha fazla ilgilerini çekmekte eğlenerek öğrenmelerine katkıda
bulunmaktadır.
Gelişen yüzyılla birlikte, birçok yeni ve heyecan verici teknolojik cihaz çocuklar için ilgi
çekici bir öğrenme aracı olarak hizmet edebilir. Stresten ve teknolojik bağımlılıktan
uzaklaşmak amaçlı olarak çocuk yogasını uygulamak isteyen etmenler, tehditleri fırsatlara
çevirerek teknolojiyi yogaya uyarlayabilir. Yoga, TV/projektör ve iPad/ tablet kullanımı da
dahil olmak üzere küçük çocuklar için yüksek teknoloji seçenekleriyle birleştirilebilir. Yoga
pozlarının eğitim DVD'leri, çeşitli ayarlarda TV'lerde veya projektörlerde kullanılabilir.
Ekranlar ve projektörler, öğretmen tarafından oluşturulan bir PowerPoint sunumuna veya
resimli yoga kartlarının dijital kopyalarına bağlanmak için de kullanılabilir. Resimli yoga
kartları, her bir çocuğun fotoğraflarını kullanarak da yapılabilir, kişisel fotoğraflar dijital
ekranda göründüğünde, çocukların daha fazla dikkat ve ilgilerini çekebilir.
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Teknoloji ile yoga kullanımı, belirli bir ortama bağlı olarak bireyler veya sınıflar için
değiştirilebilir. Küçük çocuklar için geliştirilen birçok yoga uygulaması iPad/tablet
cihazlarında mevcuttur (önerilen uygulamalar için Tablo 3'e bakınız). Çoğu interaktif
uygulama, çocukların onları takip edebilecekleri veya birlikte oynayabilecekleri heyecan
verici ve uyarıcı resimler, sesler veya oyunlar sunar. Fotoğraflar veya resim kartlar da
tabletlere yüklenebilir, böylece bazı çocuklar kendi başlarına veya bir akran veya aile üyesiyle
birlikte inceleyebilir. Bir tabletin nasıl kullanılacağına dair önceden bilgi ve deneyim,
çocukların teknolojiyi uygun ve güvenli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olabilir.
Çocuklarda yoganın fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan çok sayıda faydaları bulunmaktadır.
Bunlar;
 Kas kuvvetinde ve vücut esnekliğinde artış,
 Vücut dengesinin düzenlenmesi, solunum, sindirim gibi birçok vücut sistemlerinin
fonksiyonlarını geliştirmek,
 Kan basıncını düşürmek,
 Uyku kalitesini arttırmak veya düzenlemek,
 Ağrıları azaltmak,
 Yorgunluğu azaltmak,
 Dış dünya ile uyum sağlamak,
 Kişilerin dikkat ve konsantrasyonu geliştirmek,
 Stres ve anksiyeteyi azaltmak,
 Kişilerde olumlu düşünmeyi sağlamak gibi birçok faydasından söz edilir (Tiwari, 2016).
Yoga, 21. yüzyılda eğitim amaçlarının merkezinde yer alan öz-düzenleme, akademik başarıya
karşı olumlu tutum, empati kurma, yardımlaşma, paylaşma, işbirliğini içeren prososyal
davranışlar kazandırma gibi bir dizi bilişsel beceriyi geliştirmeye yardımcı olabilmektedir
(Davidson vd., 2012).
TARTIġMA VE SONUÇ
Çocuk yogası, çocuklardaki hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji
dolu hallerini sürekli hale getirmelerini sağlamaktadır. Hayal güçlerini kullanmaları okuldaki
öğrenme becerilerini geliştirir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmelerini sağlamaktadır.
Çocuk yogası içeriği itibariyle çocukların vücut yapılarının esnekliğinin korunmasına
yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, çocuk yogasının içeriğinde kasların kuvvetlenmesine,
dikkatin, konsantrasyonun ve yaratıcılığın artmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine
destek olabilen modüller yer almaktadır. Çocuk yogasında eğlenceli yoga duruşlarının yanı
sıra nefes çalışmaları, oyunlar, hikayeler de yer almaktadır. Oyun ve hikayelerin yer alması
da, çocuğun kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay
ifade edilebilmesini sağlar. Çocuk yogası ile çocuklar eğlenirken, esneklik, güç, gevşeme ve
konsantrasyon sağlanır. Tüm bu çalışmalarla çocuk yogası içeriğiyle amaçlanan, yetişkin
yogasında da olduğu gibi, beden, zihin ve ruh uyumunu dengelemek ve çocuğun bu denge ile
yaşamı
devam
ettirmesine
yardımcı
olmaktır.
Folleto, Pereira & Valentini’nin (2016) yaptıkları çalışmalarda, beden eğitimi derslerinde
yoga programı uygulanan 6-8 yaş çocukların genel motor yetenek puanlarında (denge, güç ve
esneklik) önemli ve olumlu değişiklikler olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca görüşmelerde
sosyal davranışta değişiklik olduğunu ve programda öğrenilen bilgilerin okul dışındaki
bağlamlarda kullanıldığı bildirilmiştir. 12 haftalık uygulanan yoga programı, çocuklar
tarafından çok iyi kabul görmüş olup çocukların zihinsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimine
katkıda bulunduğunu göstermiştir.
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Toscano, Lisa & Clemente, (2008) araştırmalarında ısınma egzersizleri olarak veya etkinlik
olarak öğretilen yoganın, her yaştan ve fiziksel beceriden çocuğa fiziksel aktivitede başarılı
olma fırsatı sunduğunu bu nedenle temel beden eğitimi derslerine entegre edilmesinin önemli
ve gerekli olduğunu vurgulamışlardır.
Nörobilimcilerin çocuk gelişimi ile ilgili yaptığı araştırmalarda aşırı stresin gelişmekte olan
beynin yapısına zarar verdiğini, öğrenme, davranış ve genel sağlıkta yaşam boyu sorunlara
karşı savunmasızlığa yol açtığını vurgulamaktadır (National Scientific Council on the
Developing Child, 2007). Çocukların yaşadıkları streslerle mücadele etmede çocuk yogası
tekniklerinden yararlanılabilir.
Araştırmalar, yoganın küçük çocukların fiziksel gelişimini, yürütme işlevini, öz düzenlemeyi
iyileştirme yeteneğine sahip içerikle yapılandırıldığını ve stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı
olabileceğini göstermektedir (Anand & Sharma, 2014). Küçük çocuklar için yoga
araştırmasının kapsamı, öncelikle katılan çocukların deneyimlerine ve sonuçlarına
odaklanırken, öğrencileriyle bu tür programlara katılan öğretmenlerin deneyimleri ve algıları
hakkında çok daha az şey bilinmektedir.
Araştırmalardan elde edilen bulgular, öğretmenlerin yoganın faydalarını sınıftaki davranışsal
ve bilişsel faydaların yanı sıra artan fiziksel gelişim, öz düzenleme ve sosyo-duygusal
beceriler olarak algıladıklarını ortaya koymuştur. Bu yönüyle yogaya yönelik algılar yoganın
konu kapsamı tarafından ortaya konmaktadır.
Sonuç olarak çocuk yogalarının içeriğinin özellikle ilk ve orta çocukluk dönemlerinin yaş ve
gelişim özelliklerine uygun olarak yapılandırıldığı, bu noktada eğitimcilerin istekli
olmalarının içeriğin geliştirilmesi ve çocuk yaş aralıklarına uyarlanması konusunda önemli
olduğu ifade edilebilmektedir.
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ÖZET
Günümüzde adından sıkça söz edilen ve çağın en önemli erken çocukluk dönemi gelişimsel
farklılıklarından biri olan otizm spektrum bozukluğu (OSB), doğuştan gelen ve genellikle
yaşamın ilk üç yılında fark edilen kısıtlı, tekrarlayan davranışlar, sosyal iletişim ve
etkileşimlerde belirgin gecikmeyi içeren, nedeni tam olarak bilinemeyen karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur. OSB ilk kez Leo Kanner (1943) tarafından tanımlanmış olup erken
çocukluk döneminde görülme sıklığı 1985 yılında 1/2500 iken günümüzde 1/54 olarak
belirlenmiştir. Dünyada ve ülkemizde OSB oranlarında belirgin bir artış söz konusudur.
OSB‟de etkili bir tıbbi tedavinin olmaması, mümkün olduğunca erken başlatılan eğitim
sürecinin ve buna bağlı olarak erken tanının önemini ön plana çıkarmaktadır. OSB riski
taşıyan çocukların gelişimsel olarak akranlarıyla aralarındaki farkın azaltılması ya da
tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel
gelişimlerini desteklemeyi esas alan dünyada ve ülkemizde uygulanan birtakım erken
müdahale temalı değerlendirme yaklaşımları bulunmaktadır. Bu çalışma, bilimsel açıdan
kabul edilmiş olup Türkiye‟de uygulanan OSB'de erken müdahale temalı değerlendirme
yaklaşımlarından; Princeton Child Development Institute (PCDI), Otistik Çocuklar İçin
Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP), Temel Tepki Öğretimi (TTÖ), DIR / Floortime ve
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programlarının (ETEÇOM) erken müdahale
sürecindeki önemini incelemek amacıyla planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Erken Müdahale, PCDI, OÇİDEP, TTÖ,
Floortime, ETEÇOM, Değerlendirme.
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ABSTRACT
Autism spectrum disorder (ASD), which is frequently mentioned recently and is one of the
most important early childhood developmental differences (ASD), is congenital and includes
restricted and repetitive behaviors, which are usually noticed in the first three years of life, a
significant delay in social communication and interactions. It is a complex
neurodevelopmental disorder. ASD was defined for the first time by Leo Kanner (1943), and
its incidence in Early Childhood Period was determined from 1/2500 in 1985 to 1/54 recently.
There is a significant increase in ASD rates in the world and in our country. The lack of an
effective medical treatment in ASD highlights the importance of the education process
initiated as early as possible and, accordingly, early diagnosis. There are a number of early
intervention-themed assessment approaches that are applied in the world and in our country
that are based on supporting the social, emotional, cognitive and physical development of
children with the aim of reducing or completely eliminating the developmental difference
between children at risk of ASD and their peers. This study is scientifically accepted
evaluation approach of early intervention themed OSB implemented in Turkey; Princeton
Child Development Institute (PCDI) was planned to examine the importance of Behavioral
Education Program for Autistic Children (OÇİDEP), Basic Response Teaching (TTÖ), DIR /
Floortime and Interaction Based Early Childhood Intervention Programs (ETEÇOM) in the
early intervention process.
Keywords: Autism Spectrum Disorder, Early Intervention, PCDI, OCIDEP, TTO, Floortime,
ETECOM, Evaluation.
GĠRĠġ
OSB‟yi ilk kez tanımlayan Amerikalı çocuk psikiyatrisi Kanner (1943), otizmin ebeveynlerin
çocuklarına ilgisiz davranmalarından ve yanlış ebeveyn tutum ve yaklaşımlarından
kaynaklandığını öne sürmüştür. Ancak otizm spektrum bozukluğunun genetik, ailevi ve
çevresel faktörlerden kaynaklanan bir yaygın bozukluk olarak ortaya konmasından günümüze
dek geçen yarım yüzyılı kapsayan süreç içerisinde, insan beyninin anatomik yapısı, beyin
fizyolojisi, histolojisi ve işlevleri konusunda yapılan araştırmalar, bu karmaşık sendromun
nörobiyolojik bir bozukluk olduğunu ve bu bozukluk sebebiyle de bireyin sosyal ilişkilerinin,
zihinsel ve iletişimsel becerilerinin, ilgi ve davranışlarının olumsuz etkilendiğini ortaya
konmuştur (Volkmar & Lord, 2007; Geller, 2008; Barbaro, Ridgway, Dissanayake, 2011).
Otizm spektrum bozukluğu (OSB), genellikle yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan iletişimi,
sosyal becerileri ve davranışı etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Erkek çocuklarında
görülme sıklığı kızlara oranla 4 kat daha fazladır (American Psychiatric Asociation [APA],
2013).
Kanner (1943), yaptığı araştırmalarda, OSB‟li çocukların normal gelişim gösteren çocuklara
göre pek çok yönden farklı davranış özelliklerine sahip olduğu ve bu farklılıkların erken
çocukluk döneminden itibaren görülmeye başlandığı sonucuna ulaşmıştır. Kanner, bu farklı
davranış özelliklerini gecikmiş dil ve konuşma, rutinlere aşırı derecede bağlılık ve tekrarlayan
davranışlar olarak sıralamıştır. Fakat OSB‟den etkilenen her çocukta tüm belirtiler aynı anda
görülmeyebilir. OSB‟li çocuklar arasındaki bu farklılaşma genetik ve çevresel faktörler
arasındaki dinamik etkileşimden kaynaklanmaktadır. Bu farklılaşma yetişkinliğe kadar devam
etse de bebeklik dönemi, beyin ve davranışın hızla geliştiği ve otizmin ilk belirtilerinin ortaya
çıktığı dönemdir (Cohmer, 2014; Elsabbagh, 2020). OSB karakteristik belirtiler gösterdiği
için tanısı 18-24 aylık gibi erken bir zamanda konulabilmektedir. (The National Institute for
Health and Care Excellence [NICE], 2011). OSB‟nin erken dönemde tanılanması, eğitsel,
gelişimsel ve toplumsal açıdan erken müdahale için büyük önem arz etmektedir.
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Amerika Birleşik Devletleri‟ndeki 11 farklı eyaletten 8 yaş civarı çocukların alanda uzman
kişilerce taranması ve değerlendirilmesi ile elde edilen otizm verilerine göre, OSB görülme
oranı 2000 yılında 1/160, 2014 yılında 1/68, 2018 yılı için 1/59 iken, ABD Hastalık Önleme
ve Kontrol Merkezi tarafından açıklanan 2020 verilerine göre otizm 54 çocuktan birini
etkilemektedir (Maenner vd., 2020). Görüldüğü üzere dünyada ve ülkemizde OSB oranlarında
belirgin bir artış söz konusudur. Bu süreçte, OSB‟de etkili bir tıbbi tedavinin olmaması, erken
tanının ve mümkün olduğunca erken başlatılan eğitim sürecinin önemini ön plana
çıkarmaktadır.
Günümüzde OSB‟nin nedeni tam olarak bilinemediğinden dolayı temel klinik belirtilerini
önlemeye ya da iyileştirmeye yönelik etkili bir ilaç tedavisi de yoktur. Ancak erken tanı ile
OSB olan çocukların bireysel farklılıklarına duyarlı yoğun eğitim almaları mevcut en etkili
tedavi yöntemidir (Mukaddes & Dursun, 2018). 3 yaşından önce yapılan erken müdahale ile
sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin gelişimi konusunda olumlu sonuçlar ortaya
çıkmaktadır (Lee, Yoon, Jung, & Yoo, 2015).
Özel eğitim, normal gelişim gösteren çocukların özelliklerinden anlamlı derecede farklı
gelişim özellikleri olan çocuklar için bireysel olarak planlanmış, sistematik olarak uygulanan
ve oldukça bir biçimde değerlendirilen eğitsel bir süreç olup OSB‟nin asıl tedavisidir (Eripek,
2005; Senerman, 2019). Erken müdahale sürecindeki özel eğitim hizmetleri, dil, sosyal ve
davranışsal işleyişi iyileştirerek OSB semptomlarını azaltmada önemli bir yer tutmaktadır.
Erken müdahale, yaygınlık, maliyetler ve davranışsal ihtiyaçların çeşitliliği nedeniyle,
özellikle dil ve sosyal iletişim gibi çeşitli alanlardaki becerileri öğretmek, davranışsal
eksikliklerin ve aşırılıkların gelişmesinin veya şiddetlenmesinin önüne geçebilmek açısından
hayati önem taşımaktadır (Kodak & Bergmann, 2020). Bu aşamada, erken müdahale ile ilgili
çeşitli uzmanlar tarafından bilimsel açıdan kabul edilen, denenen ve sınanan, bunlara bağlı
olarak uygulanan birtakım eğitsel ve gelişimsel değerlendirme yaklaşımları mevcuttur. Bu
yöntemlerin sayısı bilinenden çok daha fazladır ancak çalışmada ülkemizde sıklıkla kullanılan
ve etkililiği belirli ölçülerde sınanmış yöntemler özellikle açıklanmıştır.
Çalışmada, bilimsel açıdan kabul edilmiş olup Türkiye‟de uygulanan OSB'de erken müdahale
temalı değerlendirme yaklaşımlarından;






Princeton Çocuk Gelişimi Enstitüsü (PCDI),
Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇİDEP),
Temel Tepki Öğretimi (TTÖ),
DIR / Floortime
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale (ETEÇOM)

programlarının erken müdahale sürecindeki önemi incelenecek ve destek araştırmalarla
etkililiği tartışılacaktır.
ERKEN MÜDAHALE TEMALI DEĞERLENDĠRME YAKLAġIMLARI
Erken müdahale, genel anlamda, çocukların eğitimlerinin herhangi bir aşamasında çocukları
ve ebeveynlerini olabildiğince erken desteklemek için kullanılabilecek gerekli eylemleri ve
müdahaleleri ifade etmektedir (European Agency, 2005). Tıbbi, eğitsel ve gelişimsel
müdahaleleri kapsayan erken müdahale aynı zamanda çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal
ve sosyal gelişim özelliklerine katkı sağlamakta olup olumsuz deneyimlerini olumluya
çevirmeyi desteklemektedir.
Erken müdahale yaklaşımları otizm spektrumlarda önemli rol oynamaktadır. Otizmli
çocukların özellikle iletişim becerilerini desteklemek amacıyla çeşitli erken müdahale
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programları geliştirilmektedir. Bu programlar, çeşitli disiplinlerle işbirliği halinde sürecin
yürütülmesi biçiminde uygulanmaktadır.
Ebeveynler erken dönemde otizm tanısı alan çocuklar ile nasıl etkileşime gireceği konusunda
sorunlar yaşamakta ve bu konuda desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Geliştirilen erken müdahale
programları, gerek eğitimcilere gerekse ebeveynlere iletişim kurma ya da ortak dikkati
sağlama gibi etkileşimin farklı alanlarında destek sağlamaktadır (Woynaroski, Yoder &
Watson, 2016). Bu erken müdahale programlarından bazıları erken müdahale sürecindeki
önemi açısından aşağıda incelenmiştir.
Princeton Child Development Institute (PCDI)
1970 yılında kurulan Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü, otizmli bireyler için davranışsal
müdahaleler sağlamaktadır. Hizmetler bir erken müdahale programı kapsamında, okul öncesi
kurumlarında, okullarda, toplum temelli grup evlerinde, ailelerin kendi evlerinde ve
yetişkinlerin yaşam becerilerini kazanmaları için istihdam içeren bir programda verilmektedir.
PCDI programlarının eğitim hizmetleri, personel rehberliği, değerlendirmesi ve program
yönetimi dahil olmak üzere tüm aşamaları davranış analizine dayanmaktadır. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda PCDI‟nın okul öncesi programlarının %80 ila %100'ü istenen
davranış değişikliğini sağlamıştır. PCDI, "davranış analizinde kalıcı bir program" olarak
kabul edilmiştir (McClannahan & Krantz, 1997).
Uygulamalı davranış analizi ABD başta olmak üzere birçok ülkede, otizmde uygulanan diğer
erken müdahale yöntemlerine kıyasla deneysel araştırmalarla başarısını bilimsel olarak
gösterebilen en önemli yöntem olarak dikkat çekmektedir (Koçak, 2020). Otizmli çocuklarda
elde edilen başarılarından dolayı PCDI, 1999 yılında, Uluslararası Davranış Analizi Birliği
tarafından verilen „davranış analizine kalıcı katkı‟ ödülünü almaya hak kazanmıştır.
PCDI modelinde kullanılan en önemli metot; etkinlik çizelgesidir. Etkinlik çizelgesi, ilk önce
uygulayıcıyla, daha sonra ise bağımsız bir biçimde, başka bir kişinin yönerge ve
yönlendirmelerine gereksinim duymadan günlük rutin işlerini bağımsız yapmaları amacıyla
destek olan yazılı yönergeler, sembolik işaretler ve görsellerden oluşan, çocuğa özgü
hazırlanmış bir pusuladır.
PCDI‟da yürütülen deneysel çalışmalarda, 5 yaşından önce uygulamalı davranış analizine
dayanan yoğun ve kapsamlı eğitim gören otizmli çocukların yaklaşık olarak yarıdan fazlasının
hafif ve orta düzeyde olan OSB‟li çocukların yaklaşık yarısının iki veya üç yıl içinde normal
bir okula geçiş yapabildiği sonucunda ulaşılmıştır (McClannahan & Krantz, 2006). Araştırma
sonuçları PCDI programlarının OSB‟li çocuklar üzerindeki olumlu etkisini kanıtlar
niteliktedir.
Otistik Çocuklar Ġçin DavranıĢsal Eğitim Programı (OÇĠDEP)
OÇİDEP, 2006 yılında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünün Gelişimsel
Yetersizlik Uygulama Birimi içerisinde başlatılan ve Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim
(EYDE) programlarının Türkiye‟de uygulanmakta olan bir örneğidir.
OÇİDEP her çocuğa bir koordinatör, doktoralı bir danışman ve iki eğitmen aracılığıyla
uygulanmaktadır. Eğitmenlerin çocuklarla yürüttükleri bire-bir OÇİDEP çalışmaları
danışmanlar tarafından haftalık olarak izlenir ve yönlendirilir. Program içerisine dahil edilen
her çocuğa haftada en az 20 saatlik eğitim verilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Buna ek
olarak, danışman ve koordinatörler düzenli olarak yaptıkları toplantılarda program-çocuk
etkileşimlerini değerlendirmektedir.
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OÇİDEP’in kapsamında yer alan öğretim alanları:
Programda OSB‟li çocukların kazanmaları gereken 15 temel beceriye yer verilmiştir. Bu
becerilerin desteklenmesi otizm spektrumlar açısından oldukça önemlidir. Bunlar;
1. Taklit: Tek-iki basamaklı taklit, yüz hareket ve mimiklerinin taklidi ve gömülü taklit
2. Eşleme ve sınıflama: Üç ve iki boyutlu nesneleri eşleme, sınıflama, ayırma ve
kategorileme
3. Oyun: Tek basamaklı, çok basamaklı ve gömülü oyun
4. Alıcı dil: Tek-iki basamaklı alıcı dil becerileri
5. Adına tepki verme: İsmi ile seslenildiğinde sosyal cevap ve tepki verme
6. İfade edici dil: Sözel ifade, görsel ve jest iletişim becerilerini kullanma
7. Ortak dikkat: Ortak-dikkat girişimlerine tepki verme
8. Tuvalet becerisi
9. Soyunma-giyinme becerisi
10. Beslenme becerisi
11. Blok dizaynı
12. Adı söylenen nesneyi ve eylemi belirleme
13. İşitilen sesin kaynağını belirleme
14. El becerisi: Çizim yapma, makasla kesme
15. Kavramlar: Renk kavramı, şekil kavramı ve zıtlık kavramı
OÇİDEP, haftalık program, günlük program, öğretim oturumları, diğer çalışmalar olmak
üzere dört şekilde uygulanmaktadır (Kırcaali-İftar, Kurt & Ülke-Kürkçüoğlu, 2014).
Güleç-Aslan (2008), OÇİDEP‟in planlanması ve yürütülmesi sürecine ilişkin bir nitel olgu
araştırması yapmışlardır. Araştırma sonucunda, OÇİDEP eğitmenlerinin mesleki
yeterliklerinin artış gösterdiği ve eğitim sürecinde ortaya çıkabilen problemlerle daha kolay
baş edebilmelerini sağladığı bildirilmiştir. Benzer araştırmalarda, OÇİDEP‟in çocukların
gelişimlerine olumlu katkılar sağlayan bir program olduğu, eğitimin ve danışmanlık
hizmetlerinin sürekliliği ile işbirlikçi ve bütünsel ekip çalışmalarının programın etkililiğindeki
önemli öğeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Smith, Groen & Wynn, 2000; Sallows &
Graupner, 2005; Eldevik, Eikeseth, Jahr & Smith, 2006).
Temel Tepki Öğretimi (TTÖ)
TTÖ 1980 yıllarında Kaliforniya Üniversitesi Koegel Otizm Merkezi‟nde geliştirilmiş olup
hem uygulamalı davranış analizi (UDA) ilkelerini hem de gelişimsel yaklaşımı kullanan ve
çocuklara doğal ve etkili öğrenme fırsatlarının sunulmasını içeren kapsamlı bir erken
müdahale yaklaşımıdır (Koegel vd. 2006).
TTÖ’nün temel ilkeleri:





Olabildiğince erken, yoğun, sık müdahale,
Müdahalenin doğal ortamda uygulanması,
Ebeveyn katılımı
Temel alanlara odaklanılması

biçiminde sıralanmaktadır (Renshaw & Kuriakose, 2011).
TTÖ‟de doğal öğretim amaç olduğu için, çocuğun doğrudan uzmanla geçirdiği süre
azaltılarak, doğal öğrenme çevresinden uzaklaşmaması ve gün boyunca her ortamda
öğrenmeye devam etmesi sağlanmalıdır. Öğretim metodunun sunulduğu doğal çevre, okul ve
ev de dahil olacak biçimde tüm sosyal ortamları açıklamaktadır. Uygulamalarda aile
katılımına büyük önem verilmektedir. Bu sebeple, TTÖ‟nün metotları ebeveynlere
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öğretilmekte ve yapılan uygulamalar uzmanlar tarafından takip edilmektedir (Koegel, Koegel
& Brookman, 2003).
TTÖ’nün temel özellikleri şu şekilde ele alınmaktadır (Dunlap & Koegel, 1980):
Müdahale ortamları: Ev içini, okulöncesi eğitim ortamlarını, eğitim sınıflarını ve normal
gelişim gösteren çocukların da katılım sağladığı okul sonrası etkinlikleri kapsamaktadır.
Müdahale yoğunluğu: Çocukların gün boyunca doğal ortamlar içerisinde desteklenme
sürecinin yönetimini içermektedir.
Uygulamacılar: Aile bireyleri, okul personeli, OSB ile kaynaştırma konusunda uzman olan
danışmanlardan yer almaktadır.
Hedef davranışlar: Çocukların yaşına, işlevsellik düzeylerine ve aile biçimlerine göre
bireyselleştirilirler. Hedef davranışların sıklıkla yaşına uygun objeler ve oyuncaklarla
öğretilmesine çalışılmaktadır. Yüksek oranda iletişim ve toplumsal etkileşime yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
TTÖ, ilk olarak OSB olan çocukların dil gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla başlatılan
çalışmalar sonucunda „doğal dil paradigması’ olarak adlandırılmıştır. Ancak program,
hedeflediği temel alanlarda yapılan çalışmaların, aynı zamanda çocukların sosyal, akademik,
oyun ve özdenetim becerilerini desteklediği gerekçesiyle alanyazında „Temel Tepki Öğretimi‟
olarak isimlendirilmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde TTÖ‟nün hedef dışında becerileri de
desteklediği bildirilmiştir (Renshaw & Kuriakose, 2011; Verschuur, Didden, Lang, Sigafoos
& Huskens, 2014).
DIR(The Developmental, Individual Difference, Relationship-Based) / Floortime
DIR/ Floortime, 1980‟lerde ABD‟de ortaya çıkan gelişimsel, ilişki temelli ve çocuğun
bireysel farklılıkları üzerine yapılandırılmış erken müdahale modelidir. Floortime
programında ağırlıklı olarak gelişim aşamasında kritik konumda olduğu düşünülen becerilerle
ilgili destek sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, başka bireylerle sıcak ve yakın ilişkiler içerisinde
bulunma, anlamlı ve hedefe yönelik bir şekilde iletişime geçme, akla uygun ve yaratıcı
düşünce becerilerinin geliştirilmesi amacına yönelik çalışılmaktadır (Greenspan & Wieder,
2006).
Floortime, yetişkin bireyler ile çocuk arasında toplumsal ilişkinin geliştirilmesi ve çocuğun
duygusal gelişiminin desteklenmesi amacıyla bir oyun terapisi olarak da ortaya konmaktadır.
Floortime günümüz koşullarında ev temelli programlar içerisinde, kliniklerde, okul ve
hastanelerde uygulanmaya devam edilmekte ve duygusal gelişim hedeflenmektedir (Eikesth
& Klintwall, 2014).
Floortime yönetiminin temel ilkeleri şunlardır (Greenspan SI, Wieder, 1997):
 Çocukların liderliğini takip edilmesi,
 Çocukların gelişimsel basamaklar içerisinde ilerlemesinin sağlanması
 Düşünme becerilerini genişletme
Floortime müdahale programı dört bileşenden oluşmaktadır (Greenspan & Wieder, 2008).
Bunlar:
1. Floortime modüllerini de içeren ev temelli, gelişimsel olarak uygun etkileşimler ve
uygulamalar,
2. Dil-konuşma terapisi, çalışma ve uğraşı terapisi ve ya psikiyatri desteği gibi bireysel
terapi,
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3. Çocukların düzeyine uygun biçimde kaynaştırma programı ve ya eğitim sınıfı, özel
eğitim programı ve ya eğitsel geçiş programları,
4. Bir takım tıbbi müdahalelerle beslenme ve diyet uygulamalarıdır.
OSB‟li çocuklarla duygusal jestleri kullanarak etkileşim kurma ve eğlenceli oyunlar yoluyla
onlarda oluşturulan bu duygusal etkileşiminde bir süreklilik sağlandığı gözlenmiştir.
Müdahale sonucunda, yineleyici ve karşılıklılık içermeyen davranışlar değişmeye başlamıştır.
Davranışlarını, var olan dili kullanma yetilerini daha amaçlı ve soyut bir biçimde kullanmaya
başlamışlardır. Fakat bu müdahaleye 8 veya 9 yaşında başlandıysa kritik dönem geçtiği
aradaki açığın kapanabilmesi uzun yıllar alabilir. Daha erken yaşlarda müdahale başladığı
zaman bu becerilerin daha hızlı kazanıldığı görülmüştür (Şengül- Erdem, 2020).
EtkileĢim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM)
Ülkemizde ETEÇOM olarak uygulanan Responsive Teaching ABD‟de geliştirilmiş,
gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ve ebeveynleri için hazırlanmış ilişki temelli bir erken
müdahale programıdır (Yazıcı, Akgül & Akman, 2015).
ETEÇOM, anne ve babaları, çocuk gelişiminde kilit bireyler olarak görmektedir.
ETEÇOM‟de çocuklara ilişkin hedefler, Piaget ile Vygotsky‟nin gelişim teorilerinden,
Bruner‟nin dil gelişimi, Bowlby ile Goleman‟ın bağlanma, Atkinson ile Weiner‟nin başarı
motivasyonu kuramlarına bağlı olarak oluşturulmuştur. Program içeriğinde etkileşimsel
davranışlarla bunlar için 66 eğitsel yöntem ve strateji ile 132 tartışma noktası yer almaktadır
(Karaaslan & Kutlu 2010; Usta & Yazıcı, 2020).
Program içerisinde 3 gelişim alanına yönelik 16 davranış bulunmaktadır. Bunlar: Zihinsel
gelişimde, sosyal oyun, etkileşim başlatma, araştırma, problem çözme ve pratik yapma;
iletişimde faaliyete katılım, ortak dikkat, sesletim, hedefli iletişim, diyalog; sosyal duygusal
gelişim alanında ise güven duygusu, empati kurulması, işbirliği yapılması, duygusal
düzenleme, kendine güven ve duyguların kontrolü yer almaktadır. Program süresi yaklaşık
olarak 6 ay sürmektedir (Yazıcı, Akgül & Akman, 2015).
ETEÇOM’un kapsamı şu hatları içermektedir (Selimoğlu & Özdemir, 2018):










Öğretimsel stratejiler,
Bilgi notları,
Ev ödevleri,
Temel davranış seçicisi,
Temel davranış profili,
Oturum kılavuzu,
Oturum planı,
Planlama ve izleme formu,
Bilgilendirici rehber

Altta yer alan 30 adet kapsamlı uygulama gerek kullandıkları yaklaşımlar gerekse
uygulandıkları bağlamlar ve program içerikleri açısından önemli derecede farklılıklar
içermektedir. Bu kapsamlı program ve yaklaşımlarda ele aldıkları kanıt-temelli uygulamalar
açısından da ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bu sebeple aynı grup içerisinde bulunan
programlar birbirlerinin alternatifi olarak düşünülmemelidir.
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ġekil 1. Tohum Otizm Vakfı Değerlendirme ve Gelişim Raporları IV, 2020 verileri
TARTIġMA VE SONUÇ
Otizmli çocuklar iyi yapılandırılmış sınıf ortamları, bireysel öğretim ve küçük gruplarda
öğretimden fayda sağlamaktadır. Davranış değiştirme yöntemleri OSB‟li çocukların
öğrenmesine bir çok durumda yardımcı olabilmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda,
OSB‟li çocuklara küçük yaşlardan itibaren davranış değiştirme yöntemlerinin yoğun biçimde
uygulandığı zaman olumlu davranış kazandırmada daha etkili oldukları sonucuna ulaşılmıştır
(Öztürk, 2017).
Odom, Boyd vd. (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda incelenen kapsamlı
faaliyetler, uygulamaların ne derece detaylı ve açık tarif edildiği, farklı uygulayıcılar
tarafından ne şekilde uygulanabileceği, uygulamayla ilgili çalışmanın nerede yayımlandığı,
araştırma metodunun niteliği, uygulamanın güvenirliği ve odaklanılmış uygulamalar
konusunda bütünsel araştırma destekleri gibi özellikler açısından puanlanarak
kategorilendirilmiştir. Bu kategorilendirmeye göre bilimsel esasları en güçlü ve etkili olan
kapsamlı uygulama modelleri Denver, LEAP (Lifelong Exceptional Autism Programs),
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Lovaas Ayrık Denemeler Enstitüsü, May Enstitüsü ve PCDI -Princeton Child Development
Institute- modelleri biçiminde aşamalara ayrılmıştır.
Orta seviyede etkililiği bildirilen modeller Autism Partnership, CARD (Center for Autism and
Related Disabilities), Children‟s Toddler Programme, DIR (Developmental, Individual
Differences, Relationship-Based Model), Douglass, TTÖ (Temel Tepki Öğretimi), SCERTS
(Social Communication, Emotional Regulation and Transactional Support) ve TEACCH
olmuştur. Zayıf bilimsel esaslara dayanan uygulamaların ise Hanen, Higashi, Eden, Summit,
Lancaster ve Son Rise olduğu belirtilmiştir.
Eikeseth & Klintwall (2014)‟ın yürüttüğü çalışmalarda ise OSB alanında uygulanan 7
kapsamlı faaliyet tanıtılmış ve bunlara ilişkin araştırma/çalışma destekleri Eikeseth (2009)
tarafından geliştirilmiş olan bilimsellik değeri ölçütlerine göre değerlendirilmiştir.
Araştırmalarda ele alınan kapsamlı uygulamalar; TEACCH, duyusal bütünleştirme terapisi
(DBT), floortime, EYDE, TTÖ, RDI (Relationship Development Intervention) ve ESDM‟dir
(Early Start Denver Model). Bu bütüncül ve kapsamlı yöntemlerin etkililiğini değerlendiren
çalışmalar bir takım istatistiksel modeller, yöntemler ve ölçütler açısından incelenmiş ve
araştırmalar yüksek,orta,düşük ve yetersiz bilimsellik düzeylerine sahip araştırmalar
biçiminde sınıflandırılmıştır.
Chu vd. (2017) araştırmalarında otizm spektrum bozuklukları için erken müdahale hizmet
sisteminin etkililiğini ayrıntılı olarak incelemek amacıyla Tayvan Chiayi'de yaşayan 2,5
yaşındaki 35‟i OSB‟li ve 36‟sı gelişimsel gecikmesi olan toplam 71 çocukla 4 yıl süren
boylamsal bir çalışma yapmışlardır. Araştırma sonucunda, yukarıda yer alan erken müdahale
programlarından birine dahil olan her iki gruptaki çocukların da bilişsel becerilerinin arttığı
bulunmuş olup ülkede erken müdahale hizmet çeşitlerinin arttırılması gerektiği
vurgulanmıştır.
Park vd. (2020) çalışmalarında, OSB şüphesi olan bebeklerdeki sosyal iletişim ve etkileşim
becerilerini geliştirmek ve OSB riskini azaltmak amacıyla araştırmaya katılan üç bebek ve
ailesine 14 haftalık bireyselleştirilmiş aile merkezli erken müdahale programı
uygulamışlardır. Araştırma sonucunda, aile merkezli erken müdahale içeren modellerin, OSB
şüphesi olan bebeklerde sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinin gelişmesi ve OSB riskini
azaltması yönünde olumlu bir etkisi olduğu bulunmuştur.
Green vd. (2015) araştırmalarında ebeveyn aracılı erken müdahalenin otizm belirtileri
üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 7-10 aylık otizm riski olan 54 bebek ve ebeveynleri ile
çalışmışlardır. Çalışmada sesli harf değişikliğine verilen yanıt haricinde davranışsal, bilişsel
riskler ve gelişimsel sonuçlar için otizm riskini azaltmada gelişimsel müdahale programın
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, özellikle ETEÇOM, DIR, TTÖ modellerini uygulayan
çalışmalarda net bir biçimde ortaya konmuştur.
OSB‟si olan ya da OSB riski yüksek olan küçük çocuklara yönelik tedaviler, genellikle
OSB'nin temel belirtilerinden biri olan sosyal iletişim alanındaki eksiklikleri gidermeye
odaklanmaktadır (Rogers & Vismara, 2008). İncelenen PCDI, OÇİDEP, TTÖ, Floortime ve
ETEÇOM erken müdahale yaklaşımlarının tamamı OSB‟li çocukların sosyal iletişimini
artırmaya yöneliktir. Bu erken müdahale temalı değerlendirme yaklaşımları aile katılımını
önemsemekte ve eğitim süreci o doğrultuda planlanmaktadır. Aile katılımı hem çocuk için
eğitimin sürekliliği açısından önem taşırken, hem de ebeveynlerin çocuklarının erken
dönemde sosyal ilişkilerini geliştirebilmesine imkân tanıyıp yaşamış oldukları stresi azaltıp
özgüvenlerini artırabilmektedir (McConachie & Robinson 2006).
Sonuç olarak çalışma kapsamında ele alınan modellerle yürütülen araştırmalar ile çalışma
sonuçları birlikte değerlendirildiğinde otizme yönelik eğitsel düzenlemelerin şu özellikleri
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taşımasının gerekliliğini göstermektedir (MacDuff, Krants & McClannahan, 1993; Smith,
Groen & Wynn, 2000; Lovaas, 2003; Iovannone, Dunlap, Huber & Kincaid, 2003; Corsello,
2005; Eikeseth, Smith, Jahr & Eldevik, 2009; Eikeseth & Klintwall, 2014):
1. Eğitim erken yaşta, tercihen 3 yaşından önce başlamalıdır.
2. Eğitim tercihen haftada 20–40 saat süreyle yürütülmelidir.
3. Eğitimde otizme ilişkin hazırlanmış özel müfredatlar kullanılması; müfredat içerisinde
sırasıyla, taklit, eşleştirme ve kategorileme, oyunlar, iletişim, ortak dikkat ile toplumsal
etkileşim becerileri, devamında özbakım, el -göz koordinasyon becerileri ve akademik
beceriler yer almalıdır.
4. Kazandırılan becerilere yönelik genelleme ve problem davranışların sonlandırılmasına
yönelik planlamalar yapılmalıdır.
5. Gerekli durumlarda görsellerden ve alternatif iletişim süreçlerinden yararlanılmalıdır.
6. Sözel ipuçlarına bireysel eğitim uygulanması sağlanmalıdır.
7. Eğitimde öncelikle bireysel eğitim, ilerleyen süreçte eşzamanlı olarak da grup eğitimi ve
kaynaştırma desteklerinin sağlanması çalışmaları yürütülmelidir.
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MARKET ORIENTATION AS A BASE OF THE EMPLOYER BRANDING
Mihaela Mihaylova, PhD
Sofia, Bulgaria
ABSTRACT
A brand could represent product, service or even a concept. In general, the brand has a
distinguishing function in relation to competitor’s products, services and concepts. Although
branding is often being associated with company’s goods, it could be examined from the
employer branding perspective – a process related to the company’s efforts to establish a
positive reputation as an employer towards its future and present employees. Different
interpretations of market orientation overlap regarding the need to gather and analyze
information in striving to deliver a greater value in various domains as: customer and
employee satisfaction, competitive advantages and company reputation. This information
applies to internal sources – the processes inside the company and employees’ actions, and to
external ones as competitors, stakeholders and others. The current article examines the
relation between employer branding and market orientation. In details, it discusses the market
orientation as a base of the employer branding as a process developing organizational culture
and values.
Keywords: market orientation, employer branding
Introduction:
Market orientation is a philosophy and concept based on satisfying customers’ needs better
than competitors. It is being associated with “the organization-wide generation of market
intelligence, dissemination of the intelligence across departments and organization-wide
responsiveness to it" (Koli and Jaworski, 1990) or is being presented as a three-dimensional
construct consisting of user orientation, orientation to competitors and coordination between
departments (Narver and Slater, 1990). Market orientation is also considered to be a set of
management decisions, even “guiding behavior and action that turns philosophy into a
business strategy “(Tuominen and Moller, 1996). Employer branding is defined as “a
targeted, long-term strategy to manage the awareness and perceptions of employees, potential
employees, and related stakeholders with regards to a particular firm” (Sullivan, 2004).
These understandings define market orientation and employer branding not as a single
activity, but as strategies. They could be described as processes requiring time for being
developed, understood and implemented within an organization.
Market orientation and employer branding. Peculiarities and scope
Definitions
The market orientation is a process which main characteristic is the complexity. Shapiro
(1988) states that striving for a market orientation is a responsibility of the entire company
and it is not being limited to the marketing department. The adoption of particular values and
policies (Slater and Narver, 1998), that generate higher value (for the customer) is another
requirement for a company to be market-oriented. The main characteristics of the market
orientation are defined by Day (1994) and are the following:


Set of beliefs that position the customer’s interest as a priority;
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Ability of the company to generate, disseminate and use the information for the
customers and competitors efficiently



Coordinated application of interfunctional resources in order to generate a higher
customer value


Market orientation and its’ implementation is being accepted also as a complex
process related to the change of an already existing orientation and as a mechanism (Day,
1994) for improvement of firm’s performance based on:
 Diagnostics of current capabilities
 Anticipation of future needs;
 Bottom-up devotion;
 Creative use of informational technologies;
 Continuous monitoring of the process.
As confirmed market orientation concerns the whole organization and the factors for its
development could be organized into three categories (Kirka, Jayachandran and Beaden,
2005). The first group is related to the understanding that company’s values are being formed
by the upper management. The second category relates to the relationships between
departments and the level of interconnection between them, while the third category involves
the centralization, the formalization and the employees’ rewards and trainings systems.
The conclusions that could be made are the following: market orientation is a

responsibility of every company’s department and member. It is a concept inspired and
navigated by upper management good practices, associated with higher value delivered which
represents the information-based coordination between all the departments.
Sullivan (2002) describes employer branding as a three-component consecutive process
starting with the “value proposition”, continuing with information’s collection about the
organization’s culture, management style, qualities of current employees, current employment
image, and impressions of product or service and ending with the quality managers concept
development of the value offered to the employees.
We could outline the common elements of market orientation and employer branding as:
offering additional value, importance of the management role, the information which is the
unifying element making the relation between all the company’s activities.
These common elements are being confirmed once again by the following definition of an
employer brands which “establishes the identity of the firm as an employer. It encompasses
the firm’s value system, policies and behaviors toward the objectives of attracting,
motivating, and retaining the firm’s current and potential employees” (Dell and Ainspan
2001).
Internal perspectives of market orientation and employer branding
Different classifications of market orientation exist and the one distinguishing internal and
external one provokes our interest in the context of employer branding. External market
orientation refers to all the external factors and participants influencing the company, as well
as to the products and services considered as an external result of internal activities. Internal
market orientation has a focus on the relations between the employees as a base for achieving
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company’s goals. It is based on the good communication, well-timed positive results stimuli
and on development of employees’ potential because this contributes to company’s image. In
addition, Jackson offers the adoption of the understanding that an employee should be treated
as an internal customer. This philosophy is explained by the fact, that employee satisfaction
would generate client’s satisfaction. The internal market orientation focus on the “internal
segmentation” of the staff and more precisely – targeting the different group of employees,
implementing learning and development programs, tracing employees’ motivation. Gounaris
(2006) adds that the employee satisfaction reflects either directly or indirectly company’s
performance.
Internal and external perspectives could be found when commenting the employer branding as
well. External marketing of the employer brand is designed primarily to attract the target
population, but is also designed to support and enhance the product or corporate brands. The
goal of internal marketing, also known as internal branding, is to develop a workforce that is
committed to the set of values and organizational goals established by the firm. Employer
brands are developed to be consistent with the firm’s product and corporate brand. (Backhaus
and Tikoo, 2004)
We observe an overlap when commenting internal and external dimensions of market
orientation and employer branding. Thus, we would like to confirm the scope of these two
concepts. The employer branding is strongly related to company’s identity as an employer and
encompasses mainly the marketing and human resources department. While market
orientation is being commented beyond the marketing function – it represents the reaction to
the market situation and the understanding of the company’s processes and the market
situation (along with its internal and external participants). This means that every other
department in addition to the marketing and human resources one forms the market
orientation.
Competitive advantage
Firm’s resources characteristics could contribute to the development of a sustainable
competitive advantage (Barney, 1991). Being associated with the human resources, employer
branding is a practice that could lead to overall firm’s performance improvement. In this
relation, organizations have found that effective employer branding leads to competitive
advantage and in addition it helps employees internalize company values and assists in
employee retention (Dell and Ainspan 2001). Market orientation application generates
numerous effects as : innovation, improved firm’s performance, organizational learning and
also a competitive advantage.
Competitive advantage is „something that the firm does better than its competitors that give it
an edge in serving customers’ needs and/or maintaining mutually satisfying relationships with
important stakeholders “(Ferrell, 2012, p.16). The sustainable competitive advantage is
commonly related to customer’s intention to choose a given product or service due to the
perception for higher quality received. In employer branding context this product could be
represented by a particular job position. In addition, Liberman and Montgomery (1988) claim
that the organizational innovations and not product ones are those assuring long-term
sustainable advantages. We agree with this statement, considering the product as an external
result of internal efforts and coordination.
Conclusion
Employer branding and market orientation are concepts that share a lot of common principles
and understandings. They both are being accepted as value-adding processes requiring the
involvement of management representatives and are based on shared company’s values and
culture. They both lead to competitive advantage generation if implemented properly. This
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overlapping could be explained by the scope of market orientation and more precisely its
spread throughout the organization and all of its departments, while employer branding is
associated with human resources and marketing department. In this relation, we can consider
that employer branding is part of market orientation and that the achievement of its goals,
contribute to the entire effect market orientation generates.
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ABSTRACT
In this study, Micro/Nano-particles reinforced Al-Al2O3 hybrid matrix composites were
produced by powder metallurgy routine. Reinforcement particles are added at a rate of 10 %
by weight. All samples were subject to T6 heat treatment by using two stages. The
microstructures of the composites were examined by optical microscopy. After/before the T6
heat treatment method, the densities of the composites were measured according to the
Archimedes principle. Maximum density measurement was obtained with Alumina
reinforcement particles after T6 heat treatment.

Also, the mechanical properties of

composites were investigated by a Vickers hardness test. SiC significantly increases the
hardness of the composite. The maximum hardness value was obtained as 57.8 V in this
structure.
Keywords: T6 heat treatment, powder metallurgy, aluminum composites, reinforcement
particles, ceramic particles.

Introduction
Materials are very vital in daily human needs and also in the development of civilization[1-4].
Presently, to know the importance of engineering in our lives, how materials are being used is
fairly enough for the development of our daily needs. For these reasons, new types of
materials have been developed[5-8]. The newly-developed material has superior properties as
compared to conventional ones. Thus, These materials have been used in transport,
construction, communication and other engineering applications which are fulfilling
individuals’ needs[7]. They can be classified as a kind of advanced engineered materials;
which have become mandatory for the automobile[9] as well as aerospace industries[10].
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Furthermore, They can be used widely in a range of various industrial sectors and
shipbuilding, new edge cutting tools[11-13]. Composite materials are also known as
engineered materials since they are capable of improving their properties. In the past few
decades, the major research area was the development of harder as well as lightweight
composites materials[14]. Recently, among the different types of composite, hybrid aluminum
metal matrix composites especially the particulate reinforced composites have been
commonly used in the aerospace[15], aircraft[16] and automotive industries[17]. This is
primarily due to their specific characteristics, such as low thermal expansion[18], high
thermal conductivity[19], higher strength[20], high specific modulus[21], good wear
resistance[22], and extraordinary specific stiffness[23].
In this paper, silicon carbide, nanoclay, alumina and nanoslica particles reinforced aluminumalumina hybrid composites were investigated by powder metallurgy routine. The T6 heat
treatment method was applied to the specimens to enhance the mechanical properties of the
materials.
Materials and Methods
To produce particles reinforced Al-Al2O3 hybrid composites by powder metallurgy routine,
silicon carbide, nanoclay, alumina and nanoslica particles were purchased from Nanografi
and EGE nano A.Ş, respectively. The Al-Al2O3 powders were used as hybrid matrix material
with a weight ratio of 8. After weighing reinforced particles (wt. 10%), aluminum (wt. 80%)
and alumina (wt. 10 %), the powders were placed in a beaker and the mixing was carried out
using a magnetic stirrer in distilled water medium for one hour. The resulting suspension was
heated in the oven at 100 ℃ to remove the water and the powder mixture was completely
dried after 24 hours. To ensure homogenous distribution, the dried powder was mechanically
mixed using a mechanical stirrer for 30 minutes. The composite powder was compacted in a
stainless steel mold with 30 mm diameter at room temperature to obtain green billets.
Results and Discussions
The density measurements o the reinforced composites and pure form of aluminum were
given in Figure 1. The measurements were found by using archimedes principles. The density
of pure aluminum is slightly increased after the T6 heat treatment. This is because the
specimens were highly compacted. This leads to a low porosity level of the pure aluminum
before the heat treatment. The effect of Alumina particles on the composite can be seen in
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Figure 1. It indicates that Al2O3 addition leads to a decrease in the density as compared to
pure one although the density of alumina (3.97 g/cm3) is higher than aluminum (2.7 g/cm3).
This can be explained by the lower relative density of the composite can be attributed to the
reduction in compressibility when hard Al2O3 particles are added to the aluminum powders.
On the other hand, another reason might be due to the vast difference in the compressive
strength of the constituents, Al2O3 particles act as a barrier to the rearrangement, deformation
and diffusion of the particles leading to higher porosity during compaction. After the heat
treatment, the measured density of the composite was increased considerably. When
compared to pure aluminum, T6 heat treatment method leads to more increases in the density
value for all reinforced composites. Furthermore, compared to all hybrid metal matrix, before
T6, the best green density is achieved in the nanoclay reinforced structure.

2,750

Density(g/cm3)

2,700
2,650
2,600
2,550
2,500
2,450
Pure
aleminium

HMC
+Alumina

HMC +
Nanoslica

HMC +
Nanoclay

HMC + SiC

Samples
Before_T6

After_T6

Figure 1. The measured densities of the given samples before and after T6 heat treatment.
HMC: Al-Al2O3 hybrid matrix

Figure 2 indicates the microstructures of reinforced composites and pure aluminum. The grain
boundary of pure aluminum is not seen. This is expected since it is very challenging to see
grain boundaries of pure aluminum with Keller solutions used for etching. This is also due to
the nature of the very shiny surface of pure aluminum, leading not to see the microstructures
by using an optical microscope without any polarization instruments. Reinforced alumina
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specimen has coarse grain boundaries with few fine-grain boundaries (see Figure 2). The
microstructure also depicts that greater amount of clustering has occurred in the structure

Pure Aluminium

HMC + Alumina

HMC + Nanoslica

HMC + Nanoclay

HMC + Silicon carbide

Figure 2 The optical images of the given samples with 10x magnification. HMC: Al-Al2O3
hybrid matrix
containing around fine alumina grain boundaries. The fine grain boundaries of the nanoslica
reinforced hybrid composite was seen clearly in Figure 2.

In this structure, It can be

concluded that the T6 heat treatment provides high efficiency. This is supported by density
measurements. For nanoclay reinforced specimen, The grain boundary is not seen clearly.
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Very few agglomerations except some regions have occurred in the structure although nanosized particles have a tendency of clustering.

SiC reinforced composite has fine grain

boundaries (see Figure 2). The distribution of the SiC particles can be seen in this structure.
HMC + SiC

Samples

HMC + Nanoclay
HMC + Nanoslica
HMC +Alumina
Pure aleminium
0

10

20
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40

50

60

70

Hardness (VH)

Figure 3 THMC: Al-Al2O3 hybrid matrix
The hardness values of the studied composites are given in Figure 3. The hardness value of
alumina reinforced composites has a lower value than that of pure aluminum. This is because
Al2O3 particles act as a barrier to the wettability of its constituents, which in turn a high level
of porosity, defects and disarrangements in the structure. This is supported by microstructure
evaluation and density measurement of the sample. The SiC reinforcement indicates the best
hardness value. This may be due to the high compressive strength, homogenous distribution
and high wettability of SiC.

Conclusion

In this study, Nanoclay, nanoslica, Al2O3 and SiC reinforced Al-Al2O3 hybrid matrix
composites were fabricated using the powder metallurgy method. To increase the mechanical
properties of the studied structures, T6 heat treatment method was applied. Based on
archimedes principles, the highest density increment was seen in the structure of nanoslica
reinforcement composites after T6 heat treatment. Also, Vickers hardness results indicate that
SiC considerably enhances the mechanical properties of the specimen with a value of 57.8 V.
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ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the influence of Political Organization,
Organizational Climate, and Organizational Culture on Organizational Citizenship Behavior
(OCB) with Job Satisfaction as an intervening variable at PT. Pegadaian Indonesia
(PERSERO). The object of this research is the employees as many as 80 respondents. The
approach used in this research is the Component or Variance Based Structural Equation
Model with Smart-PLS analysis tools. The results showed that the Political Organization had
no significant effect on Job Satisfaction on the employees, Organizational Climate has a
significant positive effect on Job Satisfaction, Organizational Culture has a significant
positive effect on Job Satisfaction , Political Organizational significant positive effect on
Organizational Citizenship Behavior (OCB) on employees, Organizational Climate has a
significant positive effect on Organizational Citizenship Behavior (OCB) for employees,
Organizational Culture significantly positive effect on Organizational Citizenship Behavior
(OCB) on employees, Job Satisfaction has a significant positive effect on Organizational
Citizenship Behavior (OCB) for employees of PT. Pegadaian Indonesia (PERSERO).
Keywords : Political Organization, Organizational Climate, Organizational Culture,
Organizational Citizenship Behavior. Job Satisfaction.

Introduction
Entering the current era of globalization, competition between companies is getting
tougher, because companies are not only faced with domestic competition, but also abroad.
Facing these situations and conditions, companies must determine their management
strategies and policies, especially in the field of human resources (HR). HR management is
currently a necessity and is no longer an option if a company wants to grow. Human
Resources is very important in an organization, because the effectiveness and success of an
organization is very dependent on the quality and performance of the human resources that
exist in the organization. High performance of human resources (employees) will encourage
the emergence of job satisfaction. Job satisfaction is the result of employees' perceptions of
how well their work provides things that are considered important (Luthans, 2009).
(Rivai & Mulyadi, 2012) state that job satisfaction is an assessment of workers about how
far their overall job satisfies their needs. Employee performance is considered good enough
so that many customers are happy and feel satisfied with the service provided at the company
PT. Pegadaian (PERSERO). With a high level of customer satisfaction, it directly affects job
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satisfaction for these employees. So in general, a positive attitude is reflected in the feelings
of employees about their work.
Employee actions lead to personal interests without paying attention to the interests of
other employees and the most important thing is to get more attention in front of the
leadership of the organization, so it is very rare to find an attitude of initiative to help
voluntarily in the organization. With this it can be concluded that organizational politics is a
phenomenon that occurs at PT. Pegadaian (PERSERO). Organizational politics is seen as
objective behavior through investigating political tactics. Organizational political behavior
tactics have no sanctions, which may be detrimental to organizational goals or to the interests
of others in the organization (Harrell-Cook et al., 1999). So that organizational politics makes
it possible to produce positive and negative work (Fairuzzabadi, Murkhana, & Ayu, 2016).
In addition to the problems that exist in the employees of PT. Pegadaian (PERSERO)
is an employee who does not always take work and organization seriously, earning 70%. This
shows that this behavior has become a special concern because it will hinder the running of
work in the company in achieving company goals. An attitude of not being serious about
work influences employees to take an attitude of mutual cooperation between members
within the organization. In this case, the relationship between employees will have an impact
on the occurrence of cracks in the organization, so that employees tend to take action just to
work and take the organization seriously. Based on previous research conducted by (Soelton
& Nugrahati, 2018; Soelton et al., 2020; Ramli et al., 2019; Gunawan & Santosa, 2012),
organizational politics has an influence on how employees perceive their organizations..
Method
The process of this study begins with the activities of problems identifying at the research
site, conducting problem formulation and gathering basic theories to strengthen the
foundation of each variable. Furthermore, the preparation of methods in data collection,
instrument preparation and testing techniques are carried out. Seeing the characteristics of the
existing population and the purpose of this study, the sampling technique in this study is
saturated sampling, namely the determination of respondents from the all of population.
In this study using a quantitative approach in which the survey through a questionnaire
method using the Partial Least Square (PLS) methodology and descriptive analysis using
SPSS Statistics 25. The population in this study is the all employes who work at PT.
Pegadaian (PERSERO) with a total population of 80 respondent.
Literature Review
Organizational Citizenship Behaviour (OCB)
Organizational Citizenship Behavior (OCB) is behavior that arises at the discretion of an
employee which is done voluntarily and without coercion. This behavior goes beyond the
formal demands of a job or a formal job description Smith in Andriani (2012) and the role of
OCB (Organizational Citizenship Behavior) is one of the factors that most determines the
success of a company (Jumadi, Soelton, & Nugrahati, 2018).
Job Satisfaction
According to Sutrisno (2011) job satisfaction is a pleasant or unpleasant emotional state for
employees to view their work. Meanwhile, according to Suhendi & Anggara (2010) job
satisfaction is a (positive) attitude of workers towards their work, which arises based on an
assessment of the work situation. Furthermore, (Badriyah, 2015) argues that the definition of
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job satisfaction according to Mila Badriyah is the attitude or feelings of employees towards
pleasant or unpleasant aspects of work in accordance with the assessment of each employee.
Political Organizational
According to (Sunyoto & Burhanudin, 2011) organizational politics can be defined as an
increase in self-interest done on purpose. Organizational politics involves actions to influence
that are done intentionally to increase or protect the personal interests of individuals or
groups. Individuals who join an organization are faced with a choice, namely pursuing
personal interests or achieving organizational goals. Meanwhile, according to (Siswanto,
2007) organizational politics is any actor or group in the organization to build power to
influence the goal setting, criteria or organizational decision-making process in order to fulfill
its interests.
Organizational Climate
According to (Wirawan, 2007) Organizational climate is the perception of organizational
members (individually and in groups) and those who are constantly in touch with the
organization (for example suppliers, consumers, consultants, and contractors) regarding what
exists or happens in the organization's internal environment on a regular basis that affects
attitudes to organizational behavior and performance of organizational members which then
determine organizational performance. (Tagiuri and Litwin, 1968) define organizational
climate as the quality of the organization's internal environment which is relatively
continuous experienced by members of the organization and can be described in terms of a
set of characteristics of the nature of the organization.
Organizational Culture
(Schein, 2010) states that organizational culture is an archetype accepted by
organizations to act and solve problems, form employees who are able to adapt to the
environment and unite organizational members. Organizational culture according to
(Wirawan, 2007) is norms, values, assumptions, beliefs, philosophy, organizational habits,
etc., founders, leaders and members of the organization are socialized and taught to new
members and applied in organizational activities so as to influence mindsets, attitudes. and
the behavior of organizational members in serving consumers, and achieving organizational
goals.

Page 458

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN
Figure 1: Research Framework

Discussion
Results
Seeing the R Square value (R2) which is a testing for Goodness of Fit (GoF) Model. In
assessing models with PLS begins to see R Square (R2) for each dependent latent
variables. According to Chin (1998), the values of R square are 0,67 (strong), 0.33
(moderate) and 0.19 (weak). The relevance of the predicted value (Q squared) at 0,02 (small),
0.15 (medium) and 0.35 (large). Testing Goodness of Fit Structural models in the inner model
using predictive relevance (Q2). Q-Square (Q2) value greater than 0 (zero) indicates that the
model has a predictive relevance value.
The measurement model analysis in this case aims to test the validity and reliability of
each dimension and the indicators used to measure each of the previously constructed
variables. Analysis of the measurement model can be explained by explaining the
discriminant validity value by looking at the square root value of Average Variance
Extracted (AVE) with a suggested value above 0.5, loading factor (>0.5), building validity
and composite reliability (Cronbach's Alpha> 0.70).

Variable

Table 1: Goodness of Fit Model (GoF)
AVE
Composite
Reliability

Cronbac’s
Alpha

R Square

Political Organizational

0,763

0,899

0,743

-

Organizational Climate

0,844

0,746

0,816

-

Organizational Culture

0,690

0,712

0,893

-

Job Satisfaction

0,734

0,866

0,757

0,855

Organizational Citizenship
Behavior (OCB)

0,751

0,709

0,786

0,817

The R2 value indicates that the criteria are strong, it is concluded that the proposed model
is supported by empirical research in which the model is classified as an appropriate model.
The AVE values are >0.5, which indicates the variables in the meet of the model of
discriminant validity criteria. The composite reliability and Cronbach's Alpha value for each
variable is >0.70 which means all variables are classified as reliable.
Table 2: Loading Factor Between Latent Variables and Dimensions
Variable
Indicator
Loading Factor (λ)
Political Organizational

Organizational Climate

Organizational Culture

P1
P3
P4
P6
O1
O2
O4
O7
OC1
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0,783
0,855
0,609
0,663
0,836
0,599
0,803
0,655

Remark
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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Job Satisfaction

Organizational Citizenship
Behavior (OCB)

OC2
OC3
OC5
J1
J2
J3
J4
OCB1
OCB4
OCBB5
OCBB6
OCBB9

0,698
0,711
0,689
0,845
0,769
0,598
0,896
0,866
0,748
0,871
0,690
0,845

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

The measurement results based on analysis of data processing on dimensional models
based indicators show that the overall indicator is processed on top of that is in Table 2 were
classified as invalid where the majority of value loading factor greater than >0,50 (over 0,50).
Table 3: The Result of Hypothesis Testing
Hypothesis
P J
O J
OC  J
P  OCB
O  OCB
OC  OCB
J  OCB

Original
Sample
0,588
0,421
0,437
0,309
0,335
0,490
0,510

β

T-Statistics

Remark

0.078
0.056
0.074
0.044
0.063
0.050
0.076

4.109
3.992
2.801
3.129
4.073
4.904
5.280

Positive – Significant
Positive – Significant
Positive – Significant
Positive – Significant
Positive – Significant
Positive – Significant
Positive – Significant

Discussion
The influence of political organizational towards job satisfaction
Regarding the testing of hypothesis, the results obtained t-statistic political organizational
of job satisfacyion of 4.109 and the value of the original sample of 0.588. T-statistic value
is more substantial than the value of the t-table is 1.96 and the value of the original
sample shows the value positive, the result describes that influential political
organizational positive and significant impact on job satisfaction. Positive values in the
original sample indicate the direction of a positive relationship between the political
organizational on job satisfaction. The results of this research are supported by research
(Fairuzzabadi, Murkhana, & Ayu, 2016).
The influence of organizational climate towards job satisfaction
Regarding the hypothesis test the impact of the organizational climate on job satisfaction
obtained the value of t-statistic 3.992 and the original sample value 0.421. The value of tstatistic > the t-table value that is 1.96 and the value of original sample indicates the value
positive, this result shows that organizational climate is influential significant positively
impact on job satisfaction. The results of this study are supported by research (Ariyani,
2012), (Wibisono, 2011), (Susanti, 2012).
The influence of organizational culture towards job satisfaction
Organizational cultur is influential positive and significant to job satisfaction. Obtained
the t-statistic value of 2.801 and the value of original sample of 0.437. The t-statistic
value >the t-table value that is 1.96 and the value of original sample indicates positive,
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this result shows that organizational culture is influential positive and significant impact
on job satisfaction. The results are supported by (Husodo, 2018), (Badawy, Kamel, &
Mahdy, 2016).
The influence of political organizational towards organizational citizenship behaviour
Furthermore, based on the hypothesis testing the effect of political organizational on
organizational citizenship behaviour the results obtained value of t-statistic 3.129 and the
value of original sample 0.309. The t-statistic value > t-table value that is 1.96 and
the value of original sample indicates the posotive, this result shows that influential
political organizational positive and significant impact on organizational citizenship
behaviour. The results of this study are supported by (Pradana & Triwijyati, 2016)
The influence of organizational climate towards organizational citizenship behaviour
Furthermore, regaring the hypothesis testing the effect of organizational climate on
organizational citizenship behaviour the results obtained value of t-statistic 4.037and the
value of original sample 0.335. The t-statistic value > the t-table value that is 1.96 and
the value of original sample indicating the positive, result shows influential organizational
climate positive and significant impact on organizational citizenship behaviour. Based on
the results of (Suifan, 2016).
The influence of organizational culture towards organizational citizenship behaviour
Furthermore, regarding the hypothesis testing the effect of organizational culture on
organizational citizenship behavior the results obtained value of t-statistic 4.904 and the
value of original sample 0.490. The t-statistic value > the t-table value that is 1.96 and
the value of original sample indicating the positive value, result shows influential
organizational culture significantly positive impact on organizational citizenship
behaviour. Based on the results of (Badawy, Kamel, & Mahdy, 2016).
The influence of job satisfaction towards organizational citizenship behaviour
Furthermore, regarding the hypothesis testing the effect of job satisfaction on
organizational citizenship behaviour the results obtained value of t-statistic 5.280 and
value of the original sample 0.510. The t-statistic value > the t-table value that is 1.96 and
the value of original sample indicating the positive value, result shows that influential job
satisfaction have significantly positive impact on organizational citizenship behaviour.
Based on the results of (Pradhiptya, 2013).
Conclusion
Conclusion
The aim of this research is to analyze The Effect Of Political Organization, Organizational
Climate And Organizational Culture On Organizational Citizenship Behaviour (OVB) With
Job Satisfaction As Intervening Variables of PT. Pegadaian (PERSERO). Based on the
analysis of the data and the discussion that has been put forward, it can be stated several
research conclusions as follows:
1. Political Organizational has a significantly positive effect on Job Satisfaction at PT.
Pegadaian (PERSERO). This means that if the political organization in a company is
good, then the level of job satisfaction of employees will be increase.

Page 461

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

2. Organizational Climate has a significantly positive effect on Job Satisfaction of PT.
Pegadaian (PERSERO). This means that if the orgnanizational climate in a company is
low or bad, the level of job satisfaction of employees will also be higher.
3. Organizational Culture has a significantly positive effect on Job Satisfaction of PT.
Pegadaian (PERSERO). This means that if a organization culture in a company is going
well, then the level of job satisfaction of employees is also getting higher.
4. Political Organizational has a significantly positive effect on Organizational Citizenship
Behaviour of PT. Pegadaian (PERSERO). This means that if the political organization in a
company is good, then the level of organizational citizenship behaviour in a company is
also high.
5. Organizational Climate has a significantly positive effect on Organizational Citizenship
Behaviour of PT. Pegadaian (PERSERO). This means that if the organization climate in a
company is good, then the level of organizational citizenship behaviour in a company will
also be good.
6. Organizational Culture has a significantly positive effect on Organizational Citizenship
Behaviour of PT. Pegadaian (PERSERO). This means that if a organization climate in a
company is good, then the level of organizational citizenship behaviour in a company will
also be good.
7. Job satisfaction has a significantly positive effect on Organizational Citizenship Behaviour
of PT. Pegadaian (PERSERO). This means that if the level of job satisfaction of
employees in a company is high, then the level of organizational citizenship behaviour in a
company will also be good.
Implication
The study of this research has concluded both of theoretical and practical implications:
1. Companies are fairer in determining or placing positions for each employee, so that each
employee can work well if the career path in a company can be fair and pay attention to
the environment around the employee's work and can carry out maintenance or repairs, so
that employees feel comfortable at work.
2. Companies to be able to share duties or workloads fairly among each of its employees, it
does not differentiate from any aspect, including the culture of the employees and pay the
salaries of each employee fairly according to the class or level of work load and difficulty
received by employees, so that employees work actively and feel entitled which he
received in accordance with the load done..
3. Companies are able to divide the work of each employee according to their portion so that
employees do not feel burdened at work and feel treated fairly.
Limitation
This research may not cover all variables and issues that might be encountered by the
organizational citizenship behaviour. So that in the future, if there are researchers who want
to examine organizational citizenship behaviour, they can use other variables outside of this
study with a wider area of respondents and others companies.
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Abstract
A Three Point Integration Scheme on a uniform mesh is presented for the solution of singularly perturbed
differential equation of second order. This scheme is derived by the application of the exact and approximate
rule of integration with finite difference approximation of derivatives. Thomas algorithm is utilized to solve the
resulting tri-diagonal system of equations . Convergence of the scheme is discussed in detail. The scheme is
shown to have convergence of first order. Model linear and non-linear example problems are solved and
computational results are presented in the tables in terms of maximum absolute errors to show the accuracy and
efficiency of the method. The numerical results are tabulated and compared with some existing results. It is
easily observed that the derived scheme is able to produce precise results with insignificant computational effort
when perturbation parameter-  tends to zero for any fixed value of the mesh size- h .
Keywords: Singular perturbation problems, Two-point boundary-value problems, Boundary layers,

Finite

difference
1.

Introduction

The problems of finding solutions of a differential equation in which highest order derivative is multiplied with
a small, positive parameter-  are called singular perturbation problems. Up till now, much attention have been
paid towards this type of problems due to the multi-scale behavior of the solution. In general, the solution
exhibits narrow region(s) of very fast variation as the problem parameter



tends to zero. Such problems arises

in many fields such as, elasticity, fluid mechanics, fluid dynamics, aerodynamics, chemical reactor theory etc.
[1,2,3]. Most of the standard numerical methods fails to give reliable results when perturbation parameter



is

small order of mesh size h . A good number of articles [4, 5, 6] and high level monographs [7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15] are published which describe the various numerical and analytical methods for the solution of
singular perturbation problems. Recently the
authors in the article [16] have presented a finite difference method with exponentially fitted factor to obtain the
solution of singularly perturbed two point boundary value problems with the boundary layer at one end point

Page 467

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN
(either left or right). The authors in [17] have presented a special finite difference method for solving a singular
perturbation

problem

with

layer

behaviour

at

one

end.

In

this

method,

they

have used a second order finite difference approximation for the second derivative, a modified second order
upwind finite difference approximation for the first derivative and a second order average difference
approximation for y to reduce the global error and retaining tri-diagonal system.
This paper is aimed to provide a simple but efficient computational scheme for the solution of singularly
perturbed two point boundary value problem having boundary layer at left or right end point. For finding the
accurate results with high accuracy and minimal computational efforts, we have proposed and illustrated a three
point integration scheme which have been derived by the application of the usual rule of exact and approximate
integration with finite difference approximation of derivatives. An efficient Thomas algorithm is used to solve
the resulting tri-diagonal system of equations. The main feature of the proposed scheme is that it neither depends
on asymptotic expansions nor any constant or variable fitting factors [18, 19]. Further, this scheme is free from
very fine mesh [20] and any other parameter like deviating arguments [21] etc. To show the usefulness of the
proposed integration scheme, several model example problems are solved and the results are presented in tables
in terms of maximum absolute errors (MAE). The novelty of the present scheme lies in the fact that the scheme
is capable of achieving high accuracy with minimal computational effort, when perturbation parameter
for any fixed value of the mesh size

 0

h  1/ N.

The outline of this paper is as follows: A step by step procedure for finding the solution of singular perturbation
problems having boundary layer at left and right end point of the underlying interval are described in section: 2
and subsection: 2.1 respectively.

The convergence analysis is given in section: 3. Numerical illustration with

computational results for the model linear and non-linear example problems are presented in section: 4 with
subsections:4.1 and 4.2. The conclusions are presented in section: 5. The paper ends with the references.
2.

Description of the method for Left-End Boundary Layer Problems:

First we consider a two point boundary value problem of the form:

 s( x)  f ( x) s( x)  g ( x) s( x)  r ( x); t1  x  t2

(1)

subject to the boundary conditions

s(t1 )   and s(t2 )  

(2)
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where



solution

is a parameter

 0    1

and

 ,  are finite constants. The equation (1) with (2) has a unique

s ( x ) with boundary layer at x  t1 (i.e. at left end point of the interval) for small values of  under

the assumptions that: (i) the functions f ( x ), g ( x ), r ( x ) are sufficiently smooth in

t1 , t2  and (ii)

f ( x)  W  0, g ( x)  0 throughout the interval t1 , t2  , where W is a positive constant.
The derivation of the proposed integration scheme for finding the numerical solution of the equation (1)
with (2) under the above stated assumptions, consists of the following procedure/steps:
(i)

Write the equation (1) in the form:

Q( x)s( x)  Q( x)s( x)  s( x)  R( x)  P( x)s( x); t1  x  t2

(3)

where

Q( x) 
(ii)


f ( x)

, P( x) 

g ( x)
r ( x)
, R( x) 
.
f ( x)
f ( x)

Consider the partition t1  x0  x1  x 2 ,...,  xN 1  xN  t2 of the interval

(4)

t1 , t2  with the

uniform mesh size h defined by the relation xi  x0  ih, for i  0,1, 2,..., N .
(iii)

Integrate equation (3) in

 x i , x i 1  and rearrange to get:

Q( xi 1 ) s( xi 1 )  Q( xi ) s( xi )  Q( xi 1 ) s( xi 1 )  Q( xi ) s( xi )  s( xi 1 )  s( xi ) 
xi 1


xi

(iv)

R ( x)dx 

xi 1

xi 1



P ( x) s ( x)dx   Q( x) s ( x)dx

xi

xi

(5)

Evaluate the integrals on the right of equation (5) using trapezoidal rule of Integration to get:

Q( xi 1 ) s( xi 1 )  Q( xi ) s( xi )  Q( xi 1 ) s( xi 1 )  Q( xi ) s( xi )  s( xi 1 )  s( xi ) 
h
h
h
 R( xi )  R( xi 1 )   P( xi ) s( xi )  P( xi 1 ) s( xi 1 )  Q( xi ) s( xi ) 
2
2
2

Q( xi 1 ) s( xi 1 )
(v)

(6)

Use the finite difference approximations:
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s( xi 1 ) 

 s( xi 1 )  s( xi )  and
h

s( xi ) 

 s( xi )  s( xi 1 )  and
h

the

following

notations::

s( xi )  si , s( xi 1 )  si 1 , Q( xi )  Qi , P( xi )  Pi , f ( xi )  fi etc. in (6) to obtain the
following three-term recurrence relationship of the form:

Ai si 1  Bi si  Ci si 1  H i , (i  1, 2,3,..., N  1)

(7)

where

Ai 

Qi
h

hPi  Qi 1  Qi 
hQ

 Qi  i
2
h
2
hP
Q
hQ
Ci  1  i 1  i 1  Qi1  i 1
2
h
2
h
H i   Ri  Ri 1 
2
Bi  1 

The equation (7) with the boundary conditions (2) gives a tri-diagonal system of

N 1

equations with

N 1

unknowns s1 to s N 1 . We have used the Thomas Algorithm also known as „Discrete Invariant Imbedding
algorithm‟[22] to solve the obtained system of equations. Under the assumption made earlier that

f ( x)  W  0 and g ( x)  0 throughout the interval

t1 , t2  ,

we have:

Ai  0,

Bi  0 and

Bi   Ai  Ci  , provided:
h
h
 

 Qi 1  Qi   2  Qi1  Qi  2  Pi 1  Pi    0, for all i, (i  1, 2,3,..., N  1).
Further, Ci  0, and Ci  Ai , if:

hPi 1 hQi1
 Qi 1  Qi
1  h   h  Qi1  2  2 for all i, (i  1, 2,3,..., N  1).


Thus the coefficient matrix of the tri-diagonal system of equations (7) with boundary conditions (2) is diagonally
dominant and hence non-singular.
Description of the method for Right-End Boundary Layer Problems:
Finally, we derive the scheme for the solution of equation (1) with (2), under the assumptions
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that: (i) the functions f ( x ), g ( x ), r ( x ) are the sufficiently smooth in
(ii) f ( x)  W  0, g ( x)  0 throughout the interval
that the equation (1) with (2) has a unique solution

,

the interval) for small values of

t1 , t2  and

t1 , t2  , where W is a negative constant. It is known

s ( x ) with boundary layer at x  t2 (i.e. at right end point of

under the assumptions (i) and (ii) made above.

The derivation of the proposed integration scheme for the solution of the equation (1) with (2) having boundary
layer at right-end point of the interval, consists of the following steps:
(i)

Integrate equation (3) in

 x i 1 , x i  and rearrange to get:

Q( xi ) s( xi )  Q( xi 1 ) s( xi 1 )  Q( xi ) s( xi )  Q( xi 1 )s( xi 1 )  s( xi )  s( xi 1 ) 
xi


xi 1

(ii)

xi

xi



P ( x ) s ( x )dx   Q( x ) s ( x )dx

xi 1

xi 1

R ( x)dx 

(8)

Evaluate the integrals on the right of equation (8) using trapezoidal rule of Integration to get:

Q( xi ) s( xi )  Q( xi 1 ) s( xi 1 )  Q( xi ) s ( xi )  Q( xi 1 ) s ( xi 1 )  s ( xi )  s ( xi 1 ) 
R( xi 1 )  
(iii)

h
 R( xi ) 
2

h
h
 P( xi )s( xi )  P( xi 1 )s( xi 1 )  Q( xi )s( xi )  Q( xi 1 )s( xi 1 ) 
2
2

(9)

Use the finite difference approximations:

s( xi ) 

 s( xi 1 )  s( xi )  and
h

s( xi 1 ) 

 s( xi )  s( xi 1 ) 
h

and the following

notations:

s( xi )  si , s( xi 1 )  si 1 , Q( xi )  Qi , P( xi )  Pi , f ( xi )  fi etc. in (9) to obtain the threeterm recurrence relationship of the form:

Ai si 1  Bi si  Ci si 1  H i , (i  1, 2,3,..., N  1)
where

hPi 1 Qi 1
hQ

 Qi1  i 1
2
h
2
hP  Q  Qi 
hQ
Bi  1  i  i 1
 Qi  i
2
h
2
Ai  1 
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Qi
h
h
H i   Ri  Ri 1 
2

Ci 

Clearly the equation (10) with the boundary conditions (2) gives a tri-diagonal system of
with

N 1 unknowns s1

N 1

equations

to s N 1 . We have used the Thomas Algorithm also known as „Discrete Invariant

Imbedding algorithm‟[22] to solve the obtained system of equations. It can be easily seen that the coefficient
matrix of this tri-diagonal system of equations (10) is diagonally dominant and hence non-singular. In fact,
under the assumption made earlier that f ( x )  W  0 and g ( x)  0 throughout the interval
have: Ai  0, Bi  0 and

t1 , t2  , we

Bi   Ai  Ci  , provided:

h
h
 

 Qi  Qi1   2  Qi Qi1   2  Pi  Pi 1    0, for all i, (i  1, 2,3,..., N  1).
Further, Ci  0, and Ci  Ai , if:

hPi 1 hQi1
 Qi  Qi 1
1  h   h  Qi1  2  2 for all i, (i  1, 2,3,..., N  1).


3.

Convergence Analysis
In this section, we are intended to analyze the convergence of the scheme in a similar way as given in [23].

For this purpose we write the tri-diagonal system (7) in matrix-vector form:

DS  V

(11) where

D   ui , j  ,1  i, j  N  1 is a tri-diagonal matrix of order N  1, with


h 2 pi 1 h 2Qi1 

ui ,i 1   Qi 1  h  hQi1 

2
2 


h 2 pi h 2Qi

ui ,i  Qi 1  Qi  h  hQi 

2
2 

ui ,i 1   Qi 

h2
and V  ( di ) is a column vector with di  
 Ri  Ri 1  , where i  1, 2,..., N  1 with local truncation
2
error
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 i ( h) 

h2
 Psi i  Psi i  si Ri  o(h3 )
2

(12)

We also have

DS  (h)  V





where S  S0 , S1 , S 2 ,..., S N

t

(13)

and  (h)  1 (h), 2 (h),..., N (h)  denote the actual solution and the
t

local truncation error respectively.
From equations (11) and (13), we have





(14)

DE   (h)

(15)

D S  S   (h)
Thus, the error equation for the error becomes

where E  S  S   e0 , e1 , e2 ,..., eN  .
t

Let Z i be the sum of elements of i
N 1

th

row of D , then we have

h2
 Q1  h  Q1  Q2    P1  P2  Q1  Q2 
2

Z1   u1, j
j 1

N 1

Z N 1   u N 1, j  QN  h 1  QN 1  
j 1

N 1

Z i   ui , j  h Qi1  Qi 
j 1

h2
 PN 1  QN 1 
2

h2
 Pi  Pi 1  Qi Qi1 
2

 hTi  o(h 2 ); i  2(1) N  2





where Ti  Qi1  Qi .
Since 0    1 ; for sufficiently small h the matrix D is irreducible and monotone. Hence we can conclude
that

D 1 exists and it has non-negative elements. Hence, from equation (15) we have
E  D 1 (h)

(16)

E  D1  (h)
th

Let uk ,i be the ( k , i ) elements of
N 1

u
i 1

k ,i

(17)

D 1 : Since u k ,i  0, from the operations of matrices we have,
Z i  1; k  1, 2,..., N  1
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Therefore, it follows that
N 1

u

k ,i

1
1
1


min Z i hTi0 h Ti0
0  i  N 1



i 1

(19)

For some i0 between 1 and N 1 .
We define D

1

 max

0  i  N 1

N 1

u

 (h)  max  (h)

and

k ,i

0i  N 1

i 1

.

Therefore, from equations (11), (15) and (17), we obtain
N 1

e j   m k ,i i (h); j  1(1) N  1
i 1

and therefore

ej 

 P

P

kh2
h Ti0

; j  1(1) N  1

(20)

R 

1

si  si  i  is constant independent of h .
where k   i si 
2
2
2
2

Therefore, using the definitions and equation (20), we find that

E  o(h).
Clearly, the presented scheme is of first order convergence.
Note that the convergence of the scheme (10) for right-end boundary layer problems can be analyzed in similar
way as the analysis given for left-end boundary layer problems in the section 3. The convergence analysis show
that the scheme is of first order convergence on uniform mesh for right layer problem with local truncation error:

 i ( h) 
4.

h 2
 Psi i  Psi i  si Ri  o(h3 ).
2

Numerical Illustrations

To show the accuracy and efficiency of the proposed method, we have applied it to two (one linear and one
non-linear) singular perturbation problems having boundary layer at left end point and two linear singular
perturbation problems having boundary layer at right end point of the underlying interval. Non-linear problems
were converted into linear problems using quasi-linearization process. These example problems have been
chosen because they have been widely discussed in literature and because either exact or valid approximate
solutions

are

available

in

literature

for

comparison.

The

computational

are presented in the tables: 1 to 8. Comparisons of the solutions with some existing results are presented
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in the tables: 3, 4, 6 and 7 for the considered example problems: 2 and 3. These comparisons show the
applicability of the proposed scheme in achieving better accuracy than the accuracy obtained in the
articles [16, 17]. The computational results in term of maximum absolute errors for the considered problems: 1 to
4 are also presented in the Tables:1, 2, 5 and 8, which show again the presented scheme is
capable of producing uniformly convergent results when

 0

for any fixed value of the mesh size

h. Note

that the results obtained by proposed three point scheme are presented in tables in terms of maximum absolute
errors,

max  s( xi )  si 

for

different

values

of

N

,

and

at

uniform

grids

xi  x0  ih, (i  0,1, 2,..., N ), with mesh size h  (t2  t1 ) / N . where s( xi ) and si denote the exact and
approximate solution respectively.
4.1. Numerical Example Problems with left-end boundary layer
To demonstrate the applicability of the method for left-end boundary layer problems, we have considered and
solved the following model example problems:

Example 1: Consider the following homogeneous singular perturbation problem with constant coefficients from
Amodio and Settanni [24]:

 s( x)  s( x)  (1   ) s( x)  0; x  [1,1]
with boundary conditions s(1)  1  e

2

and

s(1)  1  exp(2(1   ) /  ).

The exact solution fr this example problem is given by :

s ( x)  exp( x  1)  exp((1   )  (1  x) /  )
The computational results (Maximum absolute errors) for example problem- 1 are presented in Table: 1, for
various values of



and

N.

Table-1:- Computational results in terms of Maximum absolute errors for different values of

N and 

for example problem- 1



N 8

N  16

N  32

N  64

N  128

N  256

N  512

10 3

1.970E-03

7.077E-03

1.516E-02

3.049E-02

5.965E-02

1.126E-01

1.833E-01

10 4

1.933E-03

4.820E-04

1.457E-03

3.118E-03

6.303E-03

1.258E-02

2.492E-02
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10 5

1.931E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.926E-04

6.290E-04

1.272E-03

2.549E-03

10 6

1.930E-03

4.800E-04

1.199E-04

2.992E-05

5.776E-05

1.239E-04

2.561E-04

10 7

1.930E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.992E-05

6.229E-06

1.144E-05

2.621E-05

10 8

1.930E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.992E-05

7.719E-06

1.699E-06

3.204E-06

10 9

1.930E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.992E-05

7.719E-06

1.699E-06

1.252E-06

1010

1.930E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.992E-05

7.719E-06

1.699E-06

1.252E-06

1011

1.930E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.992E-05

7.719E-06

1.699E-06

1.252E-06

1012

1.930E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.992E-05

7.719E-06

1.699E-06

1.252E-06

1015

1.930E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.992E-05

7.719E-06

1.699E-06

1.252E-06

1018

1.930E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.992E-05

7.719E-06

1.699E-06

1.252E-06

1025

1.930E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.992E-05

7.719E-06

1.699E-06

1.252E-06

1030

1.930E-03

4.798E-04

1.199E-04

2.992E-05

7.719E-06

1.699E-06

1.252E-06

It can be easily observed from the Table: 1 that the maximum absolute error for the example problem-1
is becoming uniform, when singular perturbation parameter

  0,

for any fixed value of N  1/ h.

Example 2: Consider the following non-linear singular perturbation problem from Bender and Orszag
[8,p. 463, Eq.(9.7.1)]:

 s( x)  s( x)  e( s ( x ))  0; x  [0,1]
with boundary conditions s (0)  0 and s (1)  0.
The linear problem concerned to this example is:

 s( x)  2s( x) 

2
2   2  
s ( x) 
ln 
  1 ; x  [0,1]
x 1
x  1   x  1  

The uniform valid approximation of Bender and Orszag [8, P. 463, Eq. (9.7.6)] is given by:
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 2 
2 x / 
s ( x)  ln 
, which has a boundary layer of thickness o( ) near x  0, (cf. Bender and
  ln(2)e
 x 1 
Orszag [8]). The computational results (Maximum absolute errors) for example problem- 2
Table: 2, for various values of



and

are presented in

N. Table: 3 and 4, presents the comparison of

the results (Maximum absolute errors) with the existing results [16, 17] for example problem-2.

Table-2:- Computational results in terms of Maximum absolute errors for different values of

N and 

for example problem- 2



N 8

N  16

N  32

N  64

N  128

N  256

N  512

10 3

1.746E-03

5.092E-03

1.069E-02

2.132E-02

4.154E-02

7.824E-02

1.272E-01

10 4

6.473E-04

2.694E-04

1.017E-03

2.175E-03

4.386E-03

8.742E-03

1.272E-01

10 5

8.767E-04

2.279E-04

7.063E-05

2.006E-04

4.364E-04

8.839E-04

1.768E-03

10 6

9.007E-04

2.651E-04

6.795E-05

1.907E-05

3.928E-05

8.738E-05

1.769E-04

10 7

9.030E-04

2.701E-04

7.319E-05

1.878E-05

5.007E-06

7.808E-06

1.711E-05

10 8

9.032E-04

2.705E-04

7.415E-05

1.884E-05

4.768E-06

1.192E-06

1.609E-06

10 9

9.032E-04

2.706E-04

7.415E-05

1.884E-05

5.066E-06

1.550E-06

9.537E-07

1010

9.032E-04

2.707E-04

7.415E-05

1.925E-05

5.066E-06

1.311E-06

4.172E-07

1011

9.032E-04

2.707E-04

7.415E-05

1.925E-05

5.007E-06

1.550E-06

5.364E-07

1012

9.032E-04

2.707E-04

7.415E-05

1.949E-05

5.066E-06

1.490E-06

2.980E-07

1015

9.032E-04

2.707E-04

7.415E-05

1.949E-05

5.066E-06

1.669E-06

2.384E-07

1018

9.032E-04

2.707E-04

7.415E-05

1.949E-05

5.066E-06

1.669E-06

2.384E-07

1025

9.032E-04

2.707E-04

7.415E-05

1.949E-05

5.066E-06

1.669E-06

2.384E-07

1030

9.032E-04

2.707E-04

7.415E-05

1.949E-05

5.066E-06

1.669E-06

2.384E-07

As like Table:1 for the example problem-1, we easily observe from the Table: 2 that the maximum
absolute error for the example problem-2 is becoming uniform, when singular perturbation parameter

  0,

for any fixed value of

N  1/ h.
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Table 3: Comparison of computational results (MAE) with existing results (Mohapatra [16]) for various values of



N ; for example problem-2.

and

  108

  104
N

Mohapatra [16]

16

1.9628e-2

2.694E-04

1.9623e-2

2.705E-04

32

1.0315e-2

1.017E-03

1.0311e-2

7.415E-05

64

5.2847e-3

2.175E-03

5.2842e-3

1.884E-05



Mohapatra[16],

N  128

Our Method

Our

Mohapatra [16]

Mohapatra[16],

N  256

Method,

Our
Method,

N 8

Our Method

Mohapatra[16],

Our Method,

N  512

N  16

N  12

10 4 2.6759e-3

6.473E-04

1.3444e-3

3.790E-04

6.7549e-4

2.693E-04

10 8 2.6755e-3

9.033E-04

1.3440e-3

4.528E-04

6.7547e-4

2.706E-04

Table 4: Comparison of computational results (MAE) with existing results (Phaneendra [17]) for various values of



and N ; for example problem-2.

  2 10
N

  2 12

  2 20

  2 15

Phaneendra

Our

Phaneendra

Our

Phaneendra

Our

Phaneendra

Our

[17]

Method

[17]

Method

[17]

Method

[17]

Method

8

4.49(-2)

1.68E-03

4.53(-2)

6.76E-04

4.53(-2)

8.22E-04

4.54(-2)

9.01E-04

16

2.52(-2)

5.00E-03

2.56(-2)

1.05E-03

2.57(-2)

2.33E-04

2.57(-2)

2.66E-04

32

1.29(-2)

1.04E-02

1.36(-2)

2.59E-03

1.37(-2)

2.59E-04

1.37(-2)

6.78E-05

64

6.70(-3)

2.08E-02

6.90(-3)

5.31E-03

7.10(-3)

6.52E-04

7.10(-3)

1.89E-05
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4.2 Numerical Example Problems with Right-end boundary layer
To illustrate the method proposed for the singularly perturbed two point boundary value problems having
boundary layer at right end point of the underlying interval, we have applied it on the following two model
example problems:
Example 3: Consider the following homogeneous singular perturbation problem from Kumar et. al. [25] and
Reddy et. al.[19]:

 s( x)  s( x)  (1   ) s( x)  0; x  [0,1]
with boundary conditions s (0)  1  exp( (1   ) /  ) and s (1)  1  1/ e.
The exact solution is given by: s( x)  exp( x)  exp 1    x  1 /   , which has a boundary layer at
the right side of the domain near

x  1.

The computational results (Maximum absolute errors) for example problem- 3 are presented in Table: 5, for
various values of



and N. .

Table: 6 and 7, presents the comparison of the results (Maximum absolute errors) with the existing results for
example problem-3, for various values of



and grid points

N. Clearly, the presented scheme is able to

produce much better results than the methods in [16,17].
Table-5:- Computational results in terms of Maximum absolute errors for different values of

N and 

for example problem- 3



N 8

N  16

N  32

N  64

N  128

N  256

N  512

10 3

6.971E-03

1.513E-02

3.048E-02

5.965E-02

1.126E-01

1.833E-01

1.966E-01

10 4

4.636E-04

1.428E-03

3.111E-03

6.301E-03

1.258E-02

2.492E-02

4.866E-02

10 5

4.622E-04

1.189E-04

2.850E-04

6.271E-04

1.272E-03

2.550E-03

5.107E-03

10 6

4.683E-04

1.189E-04

2.965E-05

5.591E-05

1.217E-04

2.550E-04

5.107E-04

10 7

4.749E-04

1.189E-04

2.998E-05

6.944E-06

1.019E-05

2.787E-05

5.108E-05

10 8

4.757E-04

1.195E-04

2.968E-05

7.808E-06

7.153E-07

1.907E-06

4.023E-06

10 9

4.757E-04

1.195E-04

3.019E-05

7.391E-06

1.252E-06

1.431E-06

4.589E-06

1010

4.758E-04

1.196E-04

2.989E-05

7.361E-06

1.192E-06

2.056E-06

1.401E-06
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1011

4.758E-04

1.196E-04

2.989E-05

7.510E-06

1.610E-06

1.192E-07

1.162E-06

1012

4.758E-04

1.196E-04

2.989E-05

7.540E-06

1.669E-06

4.768E-07

5.066E-07

1015

4.758E-04

1.196E-04

2.989E-05

7.540E-06

1.669E-06

5.364E-07

3.278E-07

1018

4.758E-04

1.196E-04

2.989E-05

7.540E-06

1.669E-06

5.364E-07

3.278E-07

1025

4.758E-04

1.196E-04

2.989E-05

7.540E-06

1.669E-06

5.364E-07

3.278E-07

1030

4.758E-04

1.196E-04

2.989E-05

7.540E-06

1.669E-06

5.364E-07

3.278E-07

As like Table-1 and 2 for the example problem-1 and 2 respectively, one can easily observe from this
Table: 5 that the maximum absolute error for the example problem-3 is becoming uniform, when
singular perturbation parameter

  0,

for any fixed value of

N  1/ h.

Table 6: Comparison of computational results (MAE) with existing results (Mohapatra [16]) for various
values of



and

N ; for example problem-3.

  108

  104
N

Mohapatra [16]

16

1.1143e-2

1.428E-03

1.1141e-2

1.195E-04

32

5.6345e-2

3.111E-03

5.6343e-2

2.968E-05

64

2.8197e-3

6.301E-03

2.8192e-3

7.808E-06



Mohapatra[16],

N  128

Our
Method,

Our Method

Mohapatra [16]

Mohapatra[16],

Our

N  256

Method,

N 8
10 4

1.3958e-3
Mohapatra[16],

N  128

9.370E-04
Our
Method,

1.3955e-3

7.153E-07

Mohapatra[16],

N  512

N  10
6.8346e-4

6.446E-04

Mohapatra[16],

Our

N  256

Method,

N  128

10 8

Our Method

1.907E-06
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Method,

N 8
3.2758e-4
Mohapatra[16],

N  512

N  256
6.8342e-4

Our

4.636E-03
Our
Method,

N  512
3.2754e-4

4.023E-06
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Table 7: Comparison of computational results (MAE) with existing results (Phaneendra [17]) for various values of
and

N ; for example problem-3.

  2 10
N



  2 12

  2 20

  2 15

Phaneendra

Our

Phaneendra

Our

Phaneendra

Our

Phaneendra

Our

[17]

Method

[17]

Method

[17]

Method

[17]

Method

8

2.06(-2)

6.799E-03

2.13(-2)

1.354E-03

2.16(-2)

4.628E-04

2.16(-2)

4.684E-04

16

1.07(-2)

1.478E-02

1.10(-2)

3.651E-03

1.11(-2)

3.534E-04

1.12(-2)

1.185E-04

32

6.20(-3)

2.979E-02

5.60(-3)

7.601E-03

5.60(-3)

9.305E-04

5.70(-3)

2.950E-05

64

8.50(-3)

5.833E-02

3.00(-3)

1.526E-02

2.80(-3)

1.927E-03

2.90(-3)

5.350E-05

Example 4: Consider the non homogeneous singular perturbation problem taken from Lorenz [26]:.

 s( x)  s( x)  e x ; x  [0,1]
with boundary conditions s (0)  0 and s (1)  0.
(11/  )
  e  1  e( x 1)/   

1  x 1  e
e 
 , which
The exact solution of this example is given by: s ( x ) 
1  
1  e  (1/  )



has a boundary layer of width

o( ) at x  1, i.e. at the right end point of the underlying interval. The

computational results are presented in Table-8 for various values of



and

N for example problem-4.

Table-8:- Computational results in terms of Maximum absolute errors for different values of N and



for example problem- 4



N 8

N  16

N  32

N  64

N  128

N  256

N  512

10 3

1.176E-02

2.654E-02

5.318E-02

1.034E-01

1.945E-01

3.160E-01

3.385E-01

10 4

1.460E-03

2.236E-03

5.345E-03

1.089E-02

2.171E-02

4.291E-02

8.367E-02

10 5

1.684E-03

4.558E-04

4.182E-04

1.061E-03

2.194E-03

4.389E-03

8.723E-03

10 6

1.807E-03

4.784E-04

1.251E-04

7.641E-05

2.029E-04

4.487E-04

8.801E-04

10 7

1.820E-03

5.025E-04

1.271E-04

3.672E-05

2.003E-05

2.539E-05

1.097E-04

10 8

1.821E-03

5.047E-04

1.343E-04

2.992E-05

1.633E-05

1.335E-05

1.061E-05
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10 9

1.821E-03

5.059E-04

1.312E-04

3.672E-05

9.060E-06

5.722E-06

3.088E-05

1010

1.821E-03

5.058E-04

1.332E-04

3.457E-05

9.418E-06

6.914E-06

2.563E-05

1011

1.821E-03

5.058E-04

1.332E-04

3.445E-05

8.464E-06

3.099E-06

1.788E-06

1012

1.821E-03

5.058E-04

1.332E-04

3.445E-05

8.464E-06

2.623E-06

8.345E-07

1015

1.821E-03

5.058E-04

1.332E-04

3.445E-05

8.464E-06

2.623E-06

8.345E-07

1018

1.821E-03

5.058E-04

1.332E-04

3.445E-05

8.464E-06

2.623E-06

8.345E-07

1025

1.821E-03

5.058E-04

1.332E-04

3.445E-05

8.464E-06

2.623E-06

8.345E-07

1030

1.821E-03

5.058E-04

1.332E-04

3.445E-05

8.464E-06

2.623E-06

8.345E-07

As like Tables:1,2 and 5 for the example problem-1,2 and 3 respectively, it is clear from this Table: 8
that the maximum absolute error for the example problem-4 are uniform, when singular perturbation
parameter

5.

  0,

for any fixed value of

N  1/ h.

Discussion and Conclusions

In this paper, a simple but efficient computational scheme is derived for finding the numerical solution of
singularly perturbed two point boundary value problems having boundary layer at one end (left or right) point.
Thomas algorithm is used to solve the resulting tri-diagonal algebraic system of equations. The convergence of
the scheme has been discussed in detail. Scheme is shown to have convergence of first order. Applicability of the
scheme is shown by applying it on four model linear and non-linear example problems and presenting the
computational results in terms of maximum absolute errors in tables for different values of

N and  . The

applications presented here show that the derived scheme has the capability of solving singularly perturbed two
point boundary value problems and of producing highly accurate results with high efficiency and minimal
computational effort when

 0

for any fixed value of the mesh size

h   . Computational results are

presented in tables and compared with the existing results. Comparisons show that the proposed scheme is able
to provide better results than the result obtained in the article [16,17]. The main feature of the proposed
technique is that it neither depends on the asymptotic expansions nor any constant or variable fitting factors.
Further, this method does not require very fine mess size or any other parameter like deviating arguments etc.
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THE USE OF ANTHROPONYMS IN PHRASEOLOGICAL COMBINATIONS IN
ENGLISH AND AZERBAIJAN LANGUAGES
Movsumova Afarim
Odlar Yurdu University, Baku, Azerbaijan.

ABSTRACT
The main topic of this article is anthroponymic phraseological combinations in Azerbaijani
and English languages. Phraseological combinations with anthroponymic structure are widely
used both in English and in Azerbaijani. In both languages, we can come across
phraseological combinations in the works of great writers, religious books (Qurani-Karim,
Torah, Bible, etc.), ancient myths (Roman and Greek myths), epics (Kitabi-Dede Korkut,
Robin Hood, etc.), and a national character that derived from the life of historical
personalities.
Proper names are also constituents of phraseological units. The research of the subject is
related to specific goals and objectives. It is examined the scope of anthroponymy, giving a
point-of-view classification of phraseological associations in both Azerbaijani and English
languages and showing that even anthroponyms are used in phraseological associations.
Comparative study of languages is one of the main methods of modern linguistics. The
comparison and comparative study of anthroponymic phraseological units specific to English
and Azerbaijani languages allow us to investigate their specific features for both languages
jointly.
Thus, it is crucial to solving the following tasks in this article:
1. Observe anthroponyms and phraseological units in Azerbaijani and English languages;
2. To distinguish phraseological units, which include anthroponyms;
3. To classify phraseological units that include personal names, surnames or nicknames,
taking into account their etymology and semantics.

Keywords: Onomology, anthroponomy, phraseology, phraseological units, first name.
Language is a very important tool for the existence and development of society. One of the
main problems of modern society is the name culture. The special name culture from the point
of view of speech culture has been in the center of attention in all countries, and its
importance is very great. Names have been played an essential role in human's life since early
periods. Everything has a name in the language. It is impossible to create and form a society
without names. Personal names are important for communication and mutual understanding
of people. The name is a distinctive target in society.

Page 486

2nd INTERNATIONAL BAKU CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH
April 28-30, 2021 / Baku, AZERBAIJAN

Onomastics is one of the greatest branches of linguistics. Onomastics is one of the important
fields of theoretical linguistics, which studies the formation of special names, their
development, their lexical and grammatical structure, pronunciation, and functions.
Onomastics has its own types, and these types are the same in all languages. There is unity
among the types, but there are differences in their meanings.
The most important and widespread field of onomastics is Anthroponomy. The term
anthroponomy is used in theoretical linguistics to mean "the science of human names." In
Azerbaijani, this term is expressed as human names (Hussein, Mahdi, Ilaha, Orkhan) and in
English as "Personal names" (Tom, Elizabeth, Jack, Ann). The term anthroponomy refers to
all the special names – first name, father's name, nickname, surname, middle name and so on.
Anthroponomy is the product of the millennial thinking of every nation. It is impossible to
imagine the vocabulary of any language without an anthroponomy.
From the point of view of language development anthroponomy - new person names are
almost considered as a historical category. Because anthroponomy plays an important role in
the study of both modern languages and ancient written monuments in terms of learning the
way of development of the history and culture of the people who created them. The
worldview, condition, life of a new nation, etc., plays a special role in the formation of human
names. Thus, at the time of naming, first of all, the specific features of the nation's own
language are taken into account.
The composition of English human names is very rich, as it reflects both ancient and modern
times, including the fact that there are both native English and borrowed anthroponyms. The
history of the development of anthroponyms in English is closely connected with the process
of entering the language of anthroponomys of the people living in these lands.
The word phraseology has two meanings:
1. The part of lexicology which studies set – expressions;
2. All the set – expressions of a language.
Phraseology is a linguistic term that studies fixed word combinations in any language. It
should be noted that people often use free word combinations in their daily lives. For
example, maraqlı kitab (an interesting book), söz demək (to say a word), 3 qələm (three pens)
and so on. However, in any language, there are word combinations in the vocabulary that are
very difficult to distinguish from each other. Such combinations are called "fixed word
combinations" or, in linguistics, "phraseological combinations."
There is no language in modern times in which vocabulary consists of only its own
phraseological combinations. In connection with modern development, nations are closely
connected with each other scientifically, culturally, politically and economically.
Phraseological combinations pass from one language to another as a result of the convergence
of these languages.
English phraseology has a millennial history. The phraseology of this language has been
formed on the basis of various socio-historical factors and reasons. The main sources of
English phraseology are the Bible, fiction, ancient mythology, folk legends and myths. It is so
rich in phraseology from ancient times to the present that it is impossible to count them.
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Phraseologisms derived from the Bible are called "biblicalisms". The following biblicalisms
are widespread in English:
At the eleventh hour (at the last moment), to be of one mind (stay in one mind), a dead letter
(not implemented).
The phraseological combinations with anthroponyms are philosophical, concise expressions
that take their essence from legends, epics, and classical works. There are phraseology
combinations in the Azerbaijani language taken from the names of literary works of writers,
and they are now widely used and spread in the language. For example:
“Kefli İskəndər”; “Leyli – Məcnun kimi”; “Məcnun olub” etc.
In modern times, fiction is a great service to the emergence of new phraseological expressions
in the language. In English, we often come across mythological names, the names of the
characters in sagas and ballads, and the composition of phraseological expressions. Most of
the English phraseology is derived from ancient Roman and Greek literature. These
phraseologies are as follows:
Achilles' Heel or the hell of Achilles – "weak spot";
By George – "I swear by St. George, By God";
Homeric laughter – "to laugh by heart";
The sword of Domocle's – "constant danger";
Platonic love – this phraseology is derived from the name of the philosopher Plato.
We often come across phraseological combinations with anthroponyms both in Azerbaijani
and English proverbs and riddles. These compounds are also not widely used in the language.
It is necessary to emphasize such groups of phraseological units, the components of which are
English personal names often used in speech. The anthroponyms used in some English
phraseological combinations are taken from the names of people who lived in a certain period
and were chosen from society. For example:
Big Ben - It is the name of the clock on the parliament building in England. This watch is
named after its creator, the watchmaker Benjamin Hall;
Jack Miller – gives the meaning of a joke, this expression is connected with the name of
Joseph Miller, the author of the first collection of funny stories, which lived in England in the
XVIII century;
Jack Ketch – gives the meaning of the executioner. It is associated with the name of the cruel
executioner who lived in England in the XVII century;
The real McKay – it is processed in the sense of something. This phraseological association
originated in the XIX-XX centuries after the name of the American boxer Kid McKay;
A Sally Lunn – gives the meaning of sweet cookie. It is associated with the name of a woman
who lived in England in the 18th century;
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Hobson's choice – is processed in the sense of mandatory selection. In fact, in the 16th
century, Hobson owned a stall that paid horses for the people of Cambridge, England, to use;
John Doe and Richard Roe – in this phraseological unit Doe and Roe are surnames and
meaning "unknown";
David and Jonathan – David and Jonathan, inseparable friends;
Punch and Judy - they are the main characters of the street puppet theater;
Union Jack - state flag of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
When researching anthroponymic phraseological associations within English, we come across
black, old, long adjectives, as well as phraseological units with human names Tom, Jill, Jack,
Sam, John. For example,
Black Maria; Black Jack; Old Harry; play old Harry with somebody; full of the Old Nick (real
devil ); the Old Bill ( cop ); Old as Adam; Long Eliza; Long Tom; Jack and Gill (Jack and
Jill, boy and girl, lovers ); Jack Johnson; Jack Frost (Santa Claus); John Bull; Jack of the
clock; Jack of all trades (a craftsman for everything); Blind Tom (a man who eyes do not see
anything); Tom fool (where the fool is fool); for the love of Mike or Pete; Jack in office
(bureaucrat); Good Jack makes a good Jill; Uncle Sam (joking explanation of USA letters);
Tom thumb (dwarf man); for Pete's sake (for God's sake); A Peter Pan (man like as a child);
A peeping Tom (someone who watches other people taking off their clothes); Nervous Nellie
(a shy person); Aunt Sally (target of ridicule); happy as Larry (very happy) etc.
In modern times, phraseological combinations derived from the life of classical writers, as
well as from their works, are widespread. Phraseological combinations with anthroponyms
created by many writers are used as full-fledged units in the language. For example, there are
more phraseological combinations related to both W. Shakespeare's own name and his works.
The phrase "The Swan of Avon" is currently embracing the name of W. Shakespeare. In one
of his famous works, Hamlet, the expression "Hamlet without the Prince of Denmark" is in
the meaning of "the man who lost his most important purpose".
Phraseological combinations with anthroponymic content derived from the works of Charles
Dickens are more widely used by the people in England. For example, in the novel "Oliver
Twist", which is considered one of the most famous works of the author is used:
The phraseological phrase "An artful Podger" means "skillful thief, pickpocket", in "Martin
Chuzzlewit" combination "Mark Tapley" means "a man who never falls from the spirit", in
"David Copperfield"– phraseological units "Barkes is willing" means "no objection". These
are considered the most popular phraseological combinations among people.
Proper names are also unique as regards their translation from the source language into the
target language since they are often not translated between languages. Many phraseological
units with the same origin are more universally used in several languages with the same
cultural and historical background. Although, it is possible to translate them morphologically
to the target language or substitute them. The translation of phraseological units from
Azerbaijani to English or from English to Azerbaijani meets special needs. For example,
when translating a specific phraseological association to English into Azerbaijani, we
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translate it (or vice versa) using compounds related to the name of the historical personality in
that language. For example:
Phraseological units "Every Tom, Dick and Harry" (anyone) in the Azerbaijani language as
"Ya Həsən keçəl, ya keçəl Həsən";
Phraseological units "To rob Peter to pay Paul" (take money from somewhere and put it
somewhere else) - in the Azerbaijani language as "Həsənden alıb Hüseynə vermək";
The expression "Nuh əyyamından qalma" is translated to English as – "When Queen was
alive."

Conclusion
This article deals with the phraseological units containing anthroponyms. It confirms
phraseological units where anthroponyms are considered as an essential part. The article
analyzes phraseological units with the components of first names, surnames and describes
their origin and definition of their etymology and semantic. Thus, the purpose of this article is
to research the etymology and semantic features of anthroponomical phraseologies.
The use of anthroponymic phraseological units in the language is one of the actual topics of
particular interest. It should also be noted that every anthroponomy is the history of the
common people, its existence and life. Every particular name reflects the past, present and
future of the nation. Anthroponyms are also used in both Azerbaijani and English in fiction,
and they have a special stylistic significance. There are certain similarities between
anthroponyms in both languages. These similarities also indicate the stable, unspoken
regularities in anthroponymy.
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