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SPOR BİLİMLERİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
SÜREKLİ ÖFKE DURUMLARININ İNCELENMESİ
ANALYSIS OF TRAIT ANGER STATES OF SPORT SCIENCES AND
EDUCATION FACULTY STUDENTS

Tülin ATAN* - Şaban ÜNVER*
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültes, SAMSUN

ÖZ
Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin
sürekli öfke durumlarının incelenmesidir. Çalışmaya Spor Bilimleri
Fakültesi’nden 150, Eğitim Fakültesi’nden 150 olmak üzere toplam 300
öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada, araştırmacılar tarafından
oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” ve katılımcıların öfke ifade
tarzlarını belirlemek için Spielberger ve ark., (1983) tarafından
geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Özer (1994) tarafından yapılan “Sürekli
Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği” kullanılmıştır. Her iki fakültede
öğrenim gören öğrencilerin sürekli öfke durumlarının orta düzeyde
oldukları görülmüştür. Fakülte ve cinsiyet değişkenlerine göre “Sürekli
öfke” puanlarının istatistiksel olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir
(p>0.05). Gelir düzeyi 3000TL ve altı olanların “sürekli öfke”
düzeylerinin gelir düzeyi 3000TL ve üstü olanlara göre daha yüksek
olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Kardeş sayısına göre öfke düzeyleri iki
veya daha az kardeş olanların “Sürekli Öfke” puanlarının üç veya daha
fazla kardeş olanlardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).
Üniversitede eğitim görülen fakülte ve cinsiyet sürekli öfke düzeyini
etkilememektedir.
Anahtar Kelimeler: Öfke, Üniversite Öğrencisi, Spor

ABSTRACT
The objective of this study is to analyse the trait anger states of Sport
Sciences Faculty and Education Faculty students. A total of 300 students,
150 from the Faculty of Sport Sciences and 150 from the Faculty of
Education participated in the study voluntarily. In the study,
“Demographic Information Form” developed by the researchers and
“Trait Anger and Anger Expressions Style Scale” developed by
Spielberger et al. (1983) and adapted into Turkish by Özer (1994) were
used to find out the anger expression styles of participants. Trait anger
states of the students studying in both faculties were found to be in
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moderate level. “Trait anger” scores were not found to differ statistically
(p>0.05). Students with an income of 3000TL and less were found to
have higher “trait anger” levels than those who had an income of 3000TL
and more (p<0.05). In terms of the number of siblings, students who had
two or less siblings were found to have less “trait anger” scores when
compared with those who had three or more siblings (p<0.05). The
faculty students are educated in and gender do not influence trait anger
and anger expression style.
Keywords: Anger, University student, Sport
GİRİŞ
Öfke, günlük hayatımızda önemli yere sahip duygularımızdan
biridir. Evrensel bir duygu olmakla beraber, her kültürde farklı şekillerde
yaşanmaktadır ayrıca öfkenin ifade biçimleri de bireylerde çeşitlilik
göstermektedir (Balkaya ve Şahin 2003). Öfke, yaşantımızda hem yapıcı
hem yıkıcı fonksiyonları olan bir duygu olup bu fonksiyonlar öfkenin
ifade biçimlerine göre değişmektedir. Bazı kişiler bu tür duyguları
sıklıkla bastırmayı, yok saymayı tercih ederken bazıları ise saldırganca
ifade ederek kendisine ve çevresine zarar vermektedir (Danışık, 2005).
Literatürde öfkenin pek çok tanımının yapıldığı görülmektedir. Bazı
araştırmacılar öfkeyi olumsuz bir duygu olarak tanımlarken bazı
araştırmacılar ise olumlu bir duygu olarak değerlendirmektedir. Köknel
(2000) öfkenin belli bir sınır içinde, diğer duygular gibi, kişiliği koruyucu
yönde işlev yaptığını; bireyin kendi varlığını koruması, kendini tanıtması,
çevreye kabul ettirmesi, saygınlık kazanması ve bu saygınlığı sürdürmesi
açısından geliştirici, yapıcı rol oynadığını belirtmiştir. Kısaç (1997)
öfkeyi, bireyin istek ihtiyaç ve planlarının engellenmesi ve karşılaştığı
farklı durumların haksızlık, adaletsizlik ve kendine yönelik bir tehdit
olarak algılanması sonucunda kendini savunmak ve karşıdakini uyarmak
amacıyla ortaya konulan temel bir duygulanım biçimi olarak
tanımlamaktadır.
Üniversite ortamı önemli bir sosyal etkileşim ortamıdır. Pek çok
öğrenci için yeni bir çevre ve ilişkiye başlama, kendi yaşadığı yeri ve
harcamalarını ilk kez yönetme, başkalarının duygularını anlamaya
çalışma ve düşüncelerini savunmak gibi yaşamsal olayları kapsayan bir
süreçtir. Bu süreçte ihtiyaçların karşılamaması ve beklentilerin
gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkması beklenen sorunlardan biri de
öfkedir (Cengiz ve ark. 2018). Ayrıca üniversite öğrencilerinin, öfkeyi
ifade edebilmeleri ya da kontrol edebilmeleri, öfkenin ortaya çıkardığı
enerjiyi olumlu yönde kullanabilmeleri, kendileri ve çevreleri açısından
önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Ondokuz
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Mayıs Üniversitesi’nin Spor Bilimleri ve Eğitim Fakülte’lerinde öğrenim
gören üniversite öğrencilerinin öfke düzey puanlarını tespit etmek,
fakülte ve bazı değişkenlere göre karşılaştırmaktır.

MATERYAL VE METOT
Bu çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi’nde (150) ve Eğitim Fakültesi’nde (150) okuyan 18-29 yaş
aralığında ve yaş ortalaması 21.32±1,74 yıl olan toplam 300 öğrenci
gönüllü olarak katılmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilen “Demografik Bilgi Formu” ve Spor Bilimleri ve Eğitim
Fakültesi öğrencilerinin öfke ifade tarzlarını belirlemek için Spielberger
ve ark., (1983) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Özer (1994)
tarafından yapılan “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarz Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçek Sürekli Öfke, Öfke-İçe, Öfke-Dışa ve Öfke-Kontrol
alt boyutlarından oluşmaktadır. Bu çalışmada sürekli öfke alt boyutu
kullanılmıştır.
Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği
Ölçek, öfke duygusu ve ifadesini ölçmektedir. Ölçek, sürekli
öfke, öfke-içe, öfke-dışa ve öfke kontrol alt boyutlarından oluşmaktadır.
Verilen ifadelerin araştırmaya katılan kişiyi ne kadar tanımladığı
sorusuna, "1" hiç tanımlamıyor, "2" biraz tanımlıyor, "3" oldukça
tanımlıyor ve "4" tümüyle tanımlıyor şeklinde yanıtlar verilmektedir.
Ölçekte toplam 34 madde bulunmaktadır; sürekli öfke alt boyutu (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), maddelerinden oluşmaktadır. 10 maddelik Sürekli
Öfke Ölçeğinden 10 ile 40 arasında bir puan elde edilmektedir.
Çalışmamızın toplam puanlarına ilişkin hesaplanan Cronbach alfa
iç tutarlılık kat sayısı değeri incelendiğinde 0.83 olarak görülmüştür.
Ölçeğin toplam puan Cronbach değerlerine göre araştırmanın iç
tutarlılığa sahip olduğu görülmektedir
İstatistik: Verilerin analizi SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır.
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov
testi ile bakılmış ve böylece verilerin normal dağılım göstermediği tespit
edilmiştir (p<0,05). Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık
düzeyi olarak 0.05 değeri alınmıştır.
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BULGULAR
Tablo 1: Bazı değişkenlere göre öğrencilerin sürekli öfke puanlarının
karşılaştırılması
Değişkenler

N

Ort.

SS

Median

Min

Max

SBF

150

22,03

6,50

22

10

40

Eğitim

150

22,13

6,10

21

10

40

Kadın

167

21,97

6,34

21

10

40

Erkek

133

22,23

6,26

22

10

40

3000TL ve altı

191

22,82

5,94

23

11

40

3001TL ve üzeri

109

20,78

6,70

20

10

39

2 veya daha az

105

20,65

5,21

21

10

39

3 veya daha fazla

195

22,85

6,69

23

11

40

SÜREKLİ ÖFKE PUANI

Fakülte

0.952

0.640

Cinsiyet

Gelir
Düzeyi

Kardeş
Sayısı

p

0.002*

0.009*

*p<0.05

Tablo 1 de öğrencilerin sürekli öfke puanlarının fakülte
değişkenine göre istatistiksel olarak farklılaşmadığı tespit edildi (p>0.05).
Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin “sürekli öfke”
puanlarının ortalamaları 22 civarındadır.
Öğrencilerin sürekli öfke puanlarının cinsiyet değişkenine göre
istatistiksel olarak farklılaşmadığı tespit edildi (p>0.05). Öğrencilerden
ailesinin gelir düzeyi 3000 TL ve altı olanların “sürekli öfke” puanlarının
gelir düzeyi 3001 TL ve üstü olanlara göre daha yüksek olduğu tespit
edildi (p<0.05). 2 veya daha az kardeş olanların “Sürekli Öfke”
puanlarının 3 veya daha fazla kardeş olanlardan daha düşük olduğu ve
istatistiksel olarak farklılık gösterdiği tespit edildi (p<0.05).
TARTIŞMA
Sürekli öfke alt ölçeğinden en düşük 10 puan, en yüksek 40 puan
alınabilir. Sürekli öfke, alt ölçeğinden alınan puanların düşük olması
olumlu nitelik arz ederken, alınan yüksek puanlar öfke düzeyinin yüksek
olduğunu gösterir.
Çalışmamızda spor bilimleri ve eğitim fakültesi öğrencilerinin
okudukları fakülteye göre “Sürekli öfke” alt boyut puanlarının
istatistiksel olarak farklılaşmadığı tespit edildi. Literatür bulguları
incelendiğinde çalışmamızın sonuçlarını destekleyen farklı çalışmaların
olduğu görülmüştür. Yöndem ve Bıçak 2008, çalışmasında eğitim
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fakültesinde okuyan öğretmen adayı üniversite öğrencilerinin
bölümlerine göre yapılan karşılaştırmada farklı bölümlerde öğrenim
gören öğretmen adaylarında sürekli öfke puanlarında anlamlı farklılık
olmadığını saptamışlardır. Yine Babaoğlan 2007, çalışmasında yer alan
aday öğretmenlerin bölümlerine göre öfke puanların karşılaştırmasında,
sürekli öfke toplam puanların bölüm değişkenine göre farklılaşmadığını
tespit etmiştir. Yine diğer bir çalışma da Elkin ve Karadağlı 2016, Sağlık
Bilimleri Yüksekokulu’nun tüm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin
okudukları bölüm ile sürekli öfke ve öfke ifade tarzları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
Çalışmamızda öğrencilerin sürekli öfke puanlarının cinsiyet
değişkenine göre farklılık göstermediği tespit edildi. Literatür bulguları
incelendiğinde çalışmamızın sonuçlarını destekleyen farklı çalışmaların
olduğu görülmüştür (Kuruoğlu 2009, Akmaz 2009; Üzüm ve ark. 2016;
Elkin ve Karadağlı 2016). Akmaz 2009, yöneticiler ile yapmış olduğu
çalışmasında sürekli öfke alt boyutunun cinsiyet değişkenine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını tespit etmiştir. Bu
sonuçlara göre cinsiyet değişkeninin sürekli öfke–öfke tarz davranışlarına
istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi olmadığı söylenebilir.
Çalışmamızda ailenin gelir düzeyine göre “sürekli öfke”
düzeyleri incelenmiş ve ailesinin aylık gelir düzeyi 3000TL ve altı
olanların sürekli öfke düzeylerinin gelir düzeyi 3000TL ve üstü olanlara
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamız sonuçlarına göre
maddi durumun sürekli öfke puanlarına istatistiksel açıdan anlamlı bir
etkisi olduğunu göstermektedir. Literatür bulguları incelendiğinde
çalışmamızın sonuçlarının aksini belirten farklı çalışmaların mevcut
olduğu görülmüştür. (Elkin ve Karadağlı 2016; Özmen 2016; Gündoğdu
2017). Bu sonuçlara göre maddi durumun sürekli öfke–öfke tarz
davranışlarına istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi olduğu söylenebilir.
Çalışmaya katılan öğrencilere kendisiyle birlikte toplamda kaç
kardeş oldukları sorulmuş ve 2 veya daha az kardeş olanlar ile 3 ve daha
fazla kardeş olanların öfke düzeyleri karşılaştırılmıştır. 2 veya daha az
kardeş olanların sürekli öfke düzeylerinin daha düşük ve daha olumlu
olduğu görülmüştür. Bu sonuç kardeş sayısının sürekli öfke düzeyini
etkilediğini göstermektedir. Literatür bulguları incelendiğinde
çalışmamızın sonuçlarının aksini belirten farklı çalışmaların mevcut
olduğu görülmüştür. Gençdoğan ve ark., (2007), İmamoğlu (2003),
Özmen (2016) ve Sezan (2016), çalışmalarında kardeş sayısının sürekli
öfke puanını etkilemediğini tespit etmiştir.
Sonuç olarak çalışmamızda Spor Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinin sürekli öfke toplam puanları 22.03, Eğitim Fakültesi
öğrencilerinin 22.13 puan aldıkları görüldü. Bu sonuca göre her iki
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fakültede öğrenim gören öğrencilerin sürekli öfke puanlarının orta
düzeyde olduğu söylenebilir. Çalışmamız sonuçlarına göre fakülte ve
cinsiyet değişkeninin sürekli öfke puanlarına istatistiksel açıdan anlamlı
bir etkisi olmadığı tespit edilirken; maddi durum ve kardeş sayısı
değişkeninin sürekli öfke puanlarına istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisi
olduğu tespit edilmiştir.
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE LEVELS OF
FACULTY OF SPORT SCIENCES AND FACULTY OF THEOLOGY
STUDENTS

Tülin ATAN - Şaban ÜNVER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültes, SAMSUN

ÖZ
Bu çalışmanın amacı Spor Bilimleri ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin
psikolojik dayanıklılık düzeylerini incelenmektir. Çalışmaya Spor
Bilimleri Fakültesi’nden 151, İlahiyat Fakültesi’nden 149 olmak üzere
toplam 300 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada, araştırmacılar
tarafından oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” ve katılımcıların
psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek için Friborg ve ark. (2005)
tarafından geliştirilen ve Basım ve Çetin (2011) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (PDÖ) kullanılmıştır. Ölçek,
Gelecek Algısı, Aile Uyumu, Kendilik Algısı, Sosyal Yeterlilik, Sosyal
Kaynaklar ve Yapısal Stil” olmak üzere 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Her
iki fakülte öğrencilerinin PDÖ toplam puanları fakülte, cinsiyet, sigara
veya alkol kullanma ve düzenli olarak spor yapma durumu değişkenlerine
göre karşılaştırıldı. Fakülteye değişkenine göre ilahiyat fakültesi
öğrencilerinin PDÖ toplam puanlarının spor bilimleri fakültesi
öğrencilerin puanından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi
(p<0.05). Kadın öğrencilerin PDÖ toplam puanlarının erkek öğrencilerin
puanından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05).
Öğrencilerden sigara veya alkol kullanmayanların PDÖ toplam
puanlarının kullanan öğrencilerin puanından anlamlı düzeyde yüksek
olduğu tespit edildi (p<0.05). Düzenli spor yapma durumuna göre PDÖ
toplam puanlarının farklılaşmadığı tespit edildi (p>0.05). Üniversitede
eğitim görülen fakültenin, cinsiyetin, sigara veya alkol kullanmanın
psikolojik dayanıklılık düzeyini etkilediği sonucuna ulaşıldı. Spor
Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ve erkek öğrencilerin psikolojik
dayanıklılık düzeylerinin yükseltilmesi dolayısıyla zorluklara veya
olumsuz durumlara karşı başarılı bir baş edebilme sağlayabilmeleri
açısından gerekli desteklerin sağlanması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Üniversite, Psikolojik Dayanıklılık

9
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the psychological resilience levels of
Faculty of Sport Sciences and Faculty of Theology students. A total of
300 students, 151 Faculty of Sport Sciences students and 149 Faculty of
Theology students, participated in the study voluntarily. In the study,
“Demographic Information Form” developed by the researchers and
“Psychological Resilience Scale” (PRS) developed by Friborg et al.
(2005) and adapted into Turkish by Basım and Çetin (2011) were used to
find out the physiological endurance levels of the participants. The scale
has 6 sub dimensions as future perception, family adjustment, selfperception, social competence, social resources and structural style. PRS
total scores of the students in both faculties were compared in terms of
the variables of faculty, gender, cigarette or alcohol use and doing regular
sport. In terms of the variable of faculty, it was found that PRS total
scores of the faculty of theology students were significantly higher than
those of the faculty of sport sciences students (p<0.05). Female students
were found to have significantly higher PRS total scores than male
students (p<0.05). Students who were not using cigarette or alcohol were
found to have significantly higher PRS total scores than students who did
(p<0.05). PRS total scores were not found to differ in terms of the state of
doing regular sport (p>0.05). It was found that faculty, gender, cigarette
or alcohol use influenced psychological resilience level. It can be
recommended to give necessary support for students in the Faculty of
Sport Sciences and male students to increase their psychological
resilience levels so that they can successfully cope with difficulties or
negative situations.
Keywords: Student, University, Psychological Resilience
GİRİŞ
Psikolojik dayanıklılık, bir kişilik özelliği olarak çabuk iyileşme
gücü, zorlukları yenme gücü, dirençlilik, esneklik ve sağlamlık
anlamlarında da kullanılmaktadır. Aynı zamanda psikolojik dayanıklılık,
psikolojik sağlamlık ya da kendini toparlama gücü gibi farklı isimlerle ele
alınmaktadır (Gürgan 2010; Karaırmak 2006; Basım ve Çetin 2011).
Psikolojik dayanıklılık, bireyin değişen durumlara tepki göstermede
esnek olması ve olumsuzluktan duygusal deneyimlerle çıkarak kendini
toparlamak olarak tanımlanmış çok boyutlu bir kavramdır (Tugade ve
Fredrickson, 2004).
Alan yazında psikolojik dayanıklılık kavramı farklı araştırmacılar
tarafından benzer şekilde tanımlanmıştır. Örneğin; Gizir (2007), zorlu
yaşam olayları karşısında ya da belirli riskler altında başarılı bir baş etme,
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Cencirulo (2001), bireylerin stresli yaşam olaylarında kendilerine olumlu
bakış açısı kazanabilmeleri, Holahan ve Moos (1985), psikolojik
dayanıklılığı fiziksel ve psikolojik zorlanmalar karşısında yaşama uyum
sağlama, Gentry ve Kobasa (1984), stresin olumsuz etkilerini azaltan ve
hastalığa yol açan organizma açısından gerginliği önleyen bir kişilik
özelliği, olarak ifade etmişlerdir.
İnsan günlük yaşamı birçok olumsuz durum, duygu ve düşünceyi
içinde barındırmaktadır. Yaşanılan ve stres yaratan bu deneyimler,
kişilerin ruh hali ve psikolojik durumunda kalıcı bozukluklara yol
açabilmektedir. İnsanların bu problemle başa çıkabilmesi onların
psikolojik dayanıklılık düzeyine bağlıdır. Kimi insanlar bu sorunla baş
edemez ve anksiyete, depresyon gibi kalıcı hasarlarla baş başa kalırken
kimi insanlar ise psikolojik sağlamlığın sağladığı içsel destekle bu
sorunları aşabilmekte ve normal yaşamlarına dönebilmektedir (Doğan,
2015).
Bu çalışmanın amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Spor
Bilimleri ve İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören üniversite
öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık düzeylerini fakülte ve bazı
değişkenlere göre karşılaştırmaktır.
MATERYAL METOT
Bu çalışmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi’nde okuyan (n=151) yaş ortalaması 22,12±2,33 yıl ve İlahiyat
Fakültesi’nde okuyan (n=149) yaş ortalaması 20,86±2,44 yıl olan toplam
300 öğrenci gönüllü olarak katılmışlardır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilen “Demografik Bilgi Formu” ve Spor Bilimleri ve İlahiyat
Fakültesi öğrencilerinin psikolojik dayanaklıklarını ölçmek için Fribog ve
ark. (2005) tarafından geliştirilen ve Basım ve Çetin (2011) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” kullanılmıştır.
Çalışmamızda katılımcıların ölçekten aldıkları toplam puan
değerlendirilmiştir. 5’li likert tipi olan ölçek toplam 33 sorudan
oluşmaktadır. Ölçekteki soruların değerlendirilmesinde; 1, 3, 4, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 33 numaralı sorular ters soru, 2, 5, 6, 7,
9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 32 numaralı sorular ise düz
soru olarak değerlendirilmiştir. Ölçekten alınan puanın yüksek olması
kişinin psikolojik dayanıklılığının yüksek olduğunun göstergesidir.
Çalışmamızın toplam puanlarına ilişkin hesaplanan Cronbach alfa
iç tutarlılık kat sayısı değeri incelendiğinde 0.88 olarak görülmüştür.
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Ölçeğin toplam puan Cronbach değerlerine göre araştırmanın iç
tutarlılığa sahip olduğu görülmektedir
İstatistik: Verilerin analizi SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır.
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov
testi ile bakılmış ve böylece verilerin normal dağılım göstermediği tespit
edilmiştir (p<0,05). Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık
düzeyi olarak iki grup karşılaştırılmasında 0.05 ve 0.01 değerleri
alınmıştır.

BULGULAR
Değişkenler
Fakülte

N

Ort

SS

Median

Min

Max

SBF

151

122.83

21.65

123

84

165

İlahiyat

149

127.44

17.82

130

79

161

Kadın

157

127.79

18.25

131

88

161

Erkek

143

122.18

21.32

123

79

165

Evet

105

122.01

20.93

123

84

165

Hayır

195

126.79

19.24

128

79

165

Evet

156

124.77

20.73

125

79

165

Hayır

144

125.50

19.12

127

84

165

0.033*

0.013*

Cinsiyet
Sigara veya
Alkol
Kullanma
Durumu
Düzenli
Spor
Yapma
Durumu

p

0.034*

0.653

*p<0.05

Tablo 1 de spor bilimleri ve ilahiyat fakültesinde okuyan
öğrencilerin psikolojik dayanıklılık ölçeği toplam puanları fakülte,
cinsiyet, sigara veya alkol kullanma durumu ve düzenli spor yapma
durumu değişkenlerine göre karşılaştırıldı. Toplam puanda ilahiyat
fakültesi öğrencilerinin PDÖ puanlarının spor bilimleri fakültesi
öğrencilerin puanından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi
(p<0.05). Toplam puanda kadın öğrencilerin PDÖ puanlarının erkek
öğrencilerin puanından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi
(p<0.05). Toplam puanda sigara veya alkol kullanmayan öğrencilerin
PDÖ puanlarının kullanan öğrencilerin puanından anlamlı düzeyde
yüksek olduğu tespit edildi (p<0.05). Düzenli spor yapma durumuna göre
öğrencilerin PDÖ toplam puanlarının farklılaşmadığı tespit edildi
(p>0.05).
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TARTIŞMA
Çalışmamızda İlahiyat Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinin
psikolojik
dayanıklılık
toplam
puanlarının
karşılaştırılmasında, fakülte değişkenine göre psikolojik dayanıklılık
puanlarında anlamlı farklılık tespit edildi. İlahiyat fakültesi öğrencilerinin
psikolojik
dayanıklılık
puanlarının
spor
bilimleri
fakültesi
öğrencilerinden daha yüksek olduğu saptandı. Dolayısıyla çalışmamız
sonuçlarına göre fakülte değişkeninin psikolojik dayanıklılık puanlarına
istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin olduğu söylenebilir.
Çalışmamızda öğrencilerin psikolojik dayanıklılık toplam
puanlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak karşılaştırılmasında, kadın
öğrencilerin psikolojik dayanıklılık toplam puanlarının erkek öğrencilerin
puanından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi. Yani kadın
öğrencilerin psikolojik dayanıklılık puanlarının erkek öğrencilerden
yüksek olduğu saptandı. Dolayısıyla çalışmamız sonuçlarına göre cinsiyet
değişkeninin psikolojik dayanıklılığa etkisi olduğu söylenebilir. Literatür
bulguları incelendiğinde konuyla ilgili yapılan çalışmaların sonuçları
çalışmamızın bulgusunu desteklemektedir (Kılıç 2014; Bülbül 2015;
Güngörmüş ve ark., 2015; Kahraman 2016; İçel ve Özkan 2018).
İçel ve Özkan (2018) çalışmalarında psikolojik dayanıklılık
puanları cinsiyete göre değerlendirildiğinde kız öğrencilerin psikolojik
dayanıklılık düzeyleri erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı
derecede yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Yine Kılıç (2014)
çalışmasında üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri ile psikolojik
dayanıklılıkları arasında anlamlı bir farklılaşma tespit etmiş ve kızların
puan ortalamalarının erkeklerden daha yüksek olduğunu tespit etmiştir.
Güngörmüş ve ark. (2015) yaptıkları çalışmalarında kız öğrencilerin
psikolojik dayanıklılık düzeylerinin erkek öğrencilerden anlamlı derecede
yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.
Çalışmamızda öğrencilerin psikolojik dayanıklılık toplam
puanlarının sigara veya alkol kullanma durumlarına göre istatistiksel
olarak karşılaştırılmasında, sigara veya alkol kullanmayan öğrencilerin
psikolojik dayanıklılık toplam puanlarının kullanan öğrencilerin
puanından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi. Yani sigara veya
alkol kullanmayan öğrencilerin psikolojik dayanıklılık puanlarının daha
yüksek olduğu saptandı. Dolayısıyla çalışmamız sonuçlarına göre sigara
veya alkol kullanmanın psikolojik dayanıklılığa olumsuz etkisi olduğu
söylenebilir. Çalışmamızda öğrencilerin düzenli spor yapma durumuna
göre psikolojik dayanıklılık toplam puanlarının karşılaştırılmasında,
düzenli olarak spor yapma değişkenine göre öğrencilerin psikolojik
dayanıklılık puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edildi.
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Sonuç olarak üniversitede eğitim görülen fakültenin, cinsiyetin,
sigara veya alkol kullanmanın psikolojik dayanıklılık düzeyini etkilediği
sonucuna ulaşıldı. Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan ve erkek
öğrencilerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin yükseltilmesi dolayısıyla
zorluklara veya olumsuz durumlara karşı başarılı bir baş edebilme
sağlayabilmeleri açısından gerekli desteklerin sağlanması önerilebilir.
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TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA OSA SEMPTOMLARININ
SIKLIĞI, BİRBİRİ İLE OLAN İLİŞKİSİ VE OSA RİSK
FAKTÖRLERİ İLE SEMPTOMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Prof. Dr. Zeynep Güneş – Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Denat
ÖZ
Obstrüktif uyku apnesi (OSA) diyabet riskini artırırkan, diyabetli
hastalarda da metabolik kontrolü olumsuz etkilemekte, kardiyovaskülar
hastalık riskini artırmaktadır. Diyabet ve OSA ilişkisi hakkında
farkındalığın artması, OSA’ya bağlı gelişecek komplikasyonların
yönetiminde önemlidir. OSA’nın yaygın semptomları horlama, gündüz
uykululuğu ve tanıklı apnedir. Bu çalışma tip 2 diyabetli hastalarda OSA
semptomlarının sıklığı, semptomların birbiri ile olan ilişkisini, OSA risk
faktörleri ile semptomlar arasındaki ilişkiyi araştırmak amacı ile
yapılmıştır. Araştırma kesitsel tipte analitik bir çalışmadır. Veriler 2016
yılı 6. Ayından sonra ile 2017 yılı ilk altı ayı içerisinde Batı Anadolu’da
Diyabet Polikliniği’ne başvuran 228 tip 2 diyabet tanılı hastadan elde
edildi. Hastalara bilgi formu (OSA risk faktörleri, horlama, Gündüz aşırı
uykululuğu(ESS), tanıklı apne’yi sorgulayan) uygulandı. Araştırmada
elde edilen veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for
Windows 18.0 paket programında analiz edildi. Sonuçlar %95’lik güven
aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Araştırmanın
yapılacağı kurumdan ve hastalardan onam alındı. Hastaların 91.2% sinin
BMI’leri >30 (kg/m2)’den fazla, 45%’inin boyun kalınlıkları >40cm
fazla idi. OSA’nın semptomları olan horlama, gündüz uykululuk durumu
ve tanıklı apne görülme sıklıkları sırası ile 53.9%, 19.3%, 9.8% idi. Tip 2
diyabetli erkek hastalarda ESS ve horlama görülme sıklığı kadınlardan
daha fazladır. Yaş ilerledikçe, BMI ve boyun kalınlığı (NC) arttıkça
horlamanın anlamlı şekilde arttığı belirlenmiştir. Tanıklı apne ile ESS
bulunma durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Tanıklı apnesi
olanlarda aşırı uykululuk oranı(44%), tanıklı apnesi olmayanlarda
(20%)’dir. Sonuç: Tip 2 diyabetli hastalarda OSA semptomları yaygındır,
ileri yaş, BMI’eki ve NC’deki artış horlamayı etkilemektedir. Tanıklı
apne ve ESS birbiri ile ilişkilidir.

Giriş
Diyabet, gündüz aşırı uykululuğu (GAU), horlama sık karşılaşılan
morbidite ve mortalite ile birleşen sorunlardır (Sadeghniiat-Haghighi,
2015; Mirghani ve ark 2016; Vasconcelos ve ark. 2016; Lee, 2017;).
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Gündüz aşırı uykululuğu ve horlama obstructive sleep apnea (OSA)’nin
yaygın görülen iki semptomudur (Rich ve ark. 2011; Slater 2013; Gupta
ve Wank 2016;Kim 2017). OSA’nın diğer önemli semptomu tanıklı
apnedir. Gupta ve Wang (2016) çalışmalarında tip 2 diyabetli hastaların
17.4%’ünün uykuda solunumun durduğunu, 26.8%’sinde gündüz aşırı
uykululuk durumunun olduğunu rapor etmişlerdir. Tip 2 diyabetli hastalar
ile yapılan prospektif kohort çalışmasında gündüz aşırı uykululuğu (ESS)
görülme sıklığı %35 olarak belirlenmiştir (Vasconcelos, 2016). Tip 1 ve
tip 2 diyabetli hastalar ile yapılan bir çalışmada OSA’lı grupta horlama
görülme sıklığı 44.%, gündüz uykululuğu görülme sıklığı 20.7% olarak
belirlenmiştir (Vale 2015). OSA ve tip 2 diyabet benzer risk aktörlerine
sahiptir. OSA ve tip 2 diyabet için en önemli risk faktörleri obesitedir
(Culman 2013; Slater 2013; Anothaisintawee ve ark. 2016; Mok 2017).
Obesitenin yanı sıra sigara OSA ve diyabet ile ilişkilidir (Kim ve ark.
2017, Zhu et al 2017).
OSA veya solunumsal uyku bozuklukları, Tip 2 diyabetes mellitus (type
2 DM) ve kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörüdür. Diyabetli
hastalarda OSA görülme sıklığı yüksektir. Barker (2011)’de type 2 DM
kadınların 1/5’inin erkeklerin yaklaşık yarısının OSA’sının olduğunu
bildirmiştir. OSA ile glikoz metabolizmasındaki bozukluk ve Diyabetes
mellitus (DM) arasında ilişki olduğu bilinmektedir (Rusu 2011; Vale
2015; ). Larcher ve ark (2015) solunumsal uyku bozukluklarının DM
gelişim riskini de artırdığını, aynı zamanda tip ve tip 2 diyabette
metabolik kontrol üzerine olumsuz etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Parish
ve arkadaşlarının (2010) çalışmalarında OSA’lı bireylerin %60’ı
metabolik sendrom (MetS) bulunmuştur. Kim ve ark. (2017) 72,885
subjects ile yaptıkları çalışmada horlamanın OSA’nın majör belirteci
olduğunu bildirmiş ve horlayan grupta MetS’un 2 kat (95% CI: 1.91–
2.25) fazla olduğunu bulmuşlardır. Kalakattawi ve arkadaşlarının (2017)
STOP-Bang soru Formu ile OSA riskini değerlendirdikleri çalışma
sonucuna göre tip 2 diyabetli hastalar yaklaşık 58%’sinin hafif derecede
27%’sinin orta derecede ve 15%’sinin şiddetli OSA riski taşımaktadır.
Vale ve ark (2015) OSA tanısı için altın standart kabul edilen
polisomnografi kullanarak yaptıkları çalışmada tip 1 ve tip 2 diyabetli
hastaların 63%’ünde OSA olduğunu belirlemişlerdir. Onlar aynı zamanda
OSA şiddeti arttıkça glisemik kontrolün kötüleştiğini bildirmişlerdir
(vale, 2015). Sistematik meta analiz incelemesinde OSA’nın tip 2 diyabet
gelişme
riskini
2.02
(95%CI:1.57,
2.61)
kat
artırdığını
belirlenmiştir(Anothaisintawee ve ark. 2016).
2011’de yayınlanan bir makalede tip 2 diyabet ve OSA arasındaki ilişkiye
dikkat çekilmiş, diyabetle ilgili ciddi kardiyovasküler ve diğer
komplikasyonların önlenmesi için OSA ile ilgili farkındalığın artırılması
gerektiği, diyabetli hastaların OSA yönünden etkin taranması gerekliliği
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vurgulanmıştır(Barker, 2011). 2017’de yayınlanan bir makalede de
OSA’nın dünyada artan sıklığına dikkat çekilmiştir. Bu makalede diyabet
ve OSA arasındaki ilişki konusunda farkındalığın artırılması gerektiği
vurgulamıştır. Her diyabetik hastanın OSA için taranmasına ilişkin yeterli
kanıt olmamasına rağmen OSA’ya ilişkin semptomları olan diyabetik
hastaların daha ileri değerlendirme için uyku kliniklerine yönlendirilmesi
gerektiği belirtilmiştir (mok 2017). Barker (2011) ve Mok (2017)’un
makalelerinden diyabetli hastaların OSA için rutin taranmadığı, diyabetin
etkin yönetimi ve komplikasyonlarının önlenmesi için öncelikle OSA
açısından hastaların değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın Tipi: Araştırma kesitsel tipte analitik bir çalışmadır.
Araştırmanın Zamanı: Araştırma 1.06.2017 ile 30.12.2017 tarihleri
arasında gerçekleştirildi.
Araştırmanın Evreni: Araştırmanın evrenini Türkiye’nin batısında yer
alan bir Devlet Hastanesinin diyabet polikliniğine 1.06.2017 ile
30.12.2017 tarihleri arasında başvuran yetişkin tip 2 diyabetli hastalar
oluşturdu.
Araştırmanın Örneklemi:
Araştırmanın örneklemini 1.06.2017 ile 30.12.2017tarihleri arasında
Devlet Hastanesi Diyabet polikliniğinde tip 2 diyabet tanısı ile izlenen,
18 yaş ve üzerinde olan, bilişsel yeterliliğe sahip, Türkçe konuşabilen,
çalışmaya katılmaya kabul eden 228 hasta oluşturdu.
Veri Toplama Araçları: Araştırmanın verileri, “Hasta Bilgi Formu” ile
toplandı. Hasta Bilgi Formu, hastaların sosyo-demografik özelliklerine,
OSA risk faktörlerine (boyun çevresi kalınlığı, obesite, sigara-alkol
kullanımı) ve OSA semptomlarına (haftada 3-4 geceden fazla horlama,
tanıklı apne ve gündüz aşırı uykululuk durumu) yönelik sorulardan
oluştu.
Veri Toplama Yöntemi: Araştırmanın verileri 1.06.2017 ile 30.12.2017
tarihleri arasında Türkiye’nin Batısındaki bir Devlet HastanesininDiyabet
Polikliğine başvuran tip 2diyabet tanısı almış hastalarla yüz yüze
görüşme tekniği kullanılarak araştırmacılar tarafından toplandı.
Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırmada elde edilen veriler Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows 18.0 paket
programında analiz edildi. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p<0.05
anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Karşılaştırmalarda Man Witney U
testi, Ki-Kare testi kullanıldı.
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Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın yürütülmesi için Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay, Devlet Hastanesi’nden yazılı izin,
araştırmaya katılan tüm hastalardan yazılı onam alındı.
Bulgular
Araştırmaya katılanların 36.8%’i erkekti ve yaş ortalamaları 54.45±11.4,
BMI ortalamaları 32.40±6 olarak bulundu. Hastaların 91.2% sinin
BMI’leri >30 (kg/m2)’den fazla, 45%’inin boyun kalınlıkları >40cm
inches fazla idi. OSA’nın semptomları olan horlama, gündüz uykululuk
durumu ve tanıklı apne görülme sıklıkları sırası ile 53.9%, 19.3%, 9.8%
idi (tablo 1).
Yaş, BMI ve NC ve horlama arasındaki ilişki Man Witney U testi ile
karşılaştırılmış, yaş ilerledikçe, BMI ve boyun kalınlığı arttıkça
horlamanın anlamlı şekilde arttığı belirlenmiştir. Tip 2 diyabetli erkek
hastalarda ESS ve horlama görülme sıklığı kadınlardan daha fazladır
(tablo 2).
Tanıklı apne ile ESS bulunma durumu arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Tanıklı apnesi olanlarda aşırı uykululuk oranı(44%),
tanıklı apnesi olmayanlarda (20%)’dir. Horlayan tip 2 diyabetli hastalarda
aşırı uykululuk sıklığı 22.7%, horlamayanlarda 15.2%’dir. Tanıklı apnesi
olanların11.2% horlarken tanıklı apnesi olmayanlarda bu oran 6.4%
olarak belirlenmiştir (tablo 3).
TARTIŞMA
OSA tanısının polisomnografi ile yapıldığı bir çalışmada OSA’lı
bireylerde gündüz uykululuğu görülme sıklığı 20% olarak belirlenmiştir
(vale 2015). Vale ve ark (2015) çalışma sonucunu destekler şekilde
OSA’nın semptomlarından biri olan gündüz aşırı uykululuk görülme
sıklığı bizim çalışmamızda 19% dur. Tip 2 diyabetli hastalarda gündüz
uykululuğun görülme sıklığı Vasconcelos ve ark (2016) çalışmasında
%35, Medeiros ve ark (2013) 55.5% olarak belirlenmiştir. Mirghani ve
arkadaşlarının (2016) tip 2 diyabetli hastalarda yaptıkları çalışmada
gündüz aşırı uykululuk görülme sıklığı 6% dır. Yapılan çalışmalar ve
bizim çalışma sonuçlarımız karşılaştırıldığında çalışma sonuçları arasında
farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların nedeni örneklem ile
ilişkili olabilir. Bizim çalışmamızda 228 hastadan 22 (10%)’si 40 yaş ve
altındadır, Vasconcelos’in çalışmasına katılan tip 2 diyabetli hastalar 4060 yaş arasında idi. Medeiros ve ark çalışmasına katılan hastaların yaş
aralıkları ise 56-75 idi. Genç yaşlardaki hastaların daha fazla aktif
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oldukları, bu nedenle de sözü edilen çalışmaya göre bizim çalışmamıza
katılanların daha düşük oranda gündüz aşırı uykululuğu bildirdiği
düşünülmektedir. Vasconcelos ve arkadaşları sedanter yaşam tarzının
gündüz aşırı uykululuğu ile birleştiğini bildirmişlerdir. Ayrıca Medeiros
ve arkadaşları (2013) gündüz aşırı uykululuğun depresyon ile birleştiğini
belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda hastalarda depresyon durumu
sorgulanmamıştır. Medeiros ve arkadaşları (2013)’nın çalışma sonucu ile
bizim çalışma sonucumuz arasındaki faklılığın bir nedeni hastaların
depresyon düzeyleri olabilir. Yapılan çalışmalarda ESS ve yaş, obesite,
cinsiyet arasında bir ilişki olduğu, ESS’nin metabolik anormallikler ve
solunumsal uyku bozuklukları ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır.
(Medeiros ve ark 2013; Slater 2013; hayley 2015; vashum ve ark. 2015;
Zhu 2017). Slater (2013) ve arkadaşları OSA’lı hastalarda yaptığı
çalışmada obes olmayanlarda ESS puan ortalamalarının obes olanlara
göre anlamlı bir şekilde düşük olduğunu bulmuşlardır. Mirghani ve
arkadaşlarının (2016)’nın çalışmasına katılan tip 2 diyabetli hastaların
BMI < 29kg/cm2’dir. Gupta ve Wang (2016) 7239 tip 2 diyabetli hasta ile
yaptıkları çalışmada ESS görülme sıklığının yaklaşık 26 % olduğunu,
obesitenin uyku bozuklukları sıklığını artırdığını belirtmişlerdir.
Çalışmamızda Tablo 2’de anlamlı bir ilişki saptanmamasına rağmen ESS
saptanan grupta yaş, BMI ve NC sıra ortalama değerleri ESS
saptanmayan gruba göre belirgin bir şekilde daha yüksektir. Aynı
zamanda erkeklerde ESS görülme sıklığı kadınlarda %16 iken, erkeklerde
bu oran %25’tir. Çalışmalarda erkek cinsiyetin OSA için bir risk faktörü
olduğu belirtilmektedir. Tip 2 diyabetli hastalarda obesite ile gündüz
uykululuğunu arasında bir ilişki olduğu, uykululuğun metabolik
etkilerinden korunmak için obes kişilerin ESS yönünden taranması
gerektiğini söyleyebiliriz.
Horlama ve tanıklı apne OSA’nın diğer iki önemli semptomudur.
Vale ve arkadaşları (2015) 46 tip 1 ve tip 2 diyabetli hasta ile yaptıkları
çalışmada OSA’lı hastaların %44’ünün horladığını bildirmişlerdir. Bizim
çalışmamızda tip 2 diyabetli hastaların 53.9%’ü horladığını ve 9.8%’i
tanıklı apnesinin olduğunu ifade etmiştir. Çalışma sonuçlarımızın
horlama görülme sıklığı açısından Vale ve arkadaşlarının (2015) çalışma
sonuçları ile benzeştiğini söylemek mümkündür. Kim ve arkadaşları
(2017) 4 yıllık periyotta 72.885 subjects (24,856 men, 48,029 women)
yaptıkları çalışmada horlamanın metabolik sendrom (METs) riskini 2 kat
(, 95% cı: 1.91–2.25) artırdığını, METs’un komplikasyonlarının
önlenmesi ve solunumsal uyku bozukluklarının erken tanılanması için
horlama durumunun izlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Xiong ve
arkadaşlarının (2016) sistematik incelemesinde (8 makale: six cross
sectional and two prospective cohort studies) habitual horlamanın DM ile
birleştiğini belirtmişlerdir. Onlar çalışmalarında horlamanın OSA’nın
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erken semptomlarından biri olduğunu ve DM riski bulunanlarda
horlamanın sorgulanmasının yararlı olacağını belirtmişlerdir. Elmasry ve
arkadaşları 2000 yılında 2504 erkek hasta ile tamamladıkları 10 yıllık
izlem (1984-1994 yılları arası) çalışmalarında habitual horlamanın
diyabet gelişme insidansını artırdığını, ancak diyabet gelişmesinde ana
risk faktörünün obesite olduğunu belirtmişlerdir. Onların çalışmalarında
aynı zamanda horlama BMI ile birleşmektedir(Elmasry ve arkadaşları
2000). Lao ve ark. (2010) obesite ve NC’nin horlama ile anlamlı şekilde
birleştiğini bildirmişlerdir. BMI ve horlama arasındaki ilişki açısından
değerlendirildiğinde bizim çalışma sonuçlarımızın Elmasry ve arkadaşları
ile Lao ve ark. (2010) çalışma sonuçlarını desteklediği söylenebilir.
Bizim çalışmamızda horlayanların BMI ve NC sıra ortalama değeri
horlamayanlara göre anlamlı olarak daha yüksektir. Obesite, horlama ile
metS DM gelişimi ilişkilendirildiğinde, DM’li obes bireylerde
solunumsal uyku bozukluğunun/OSA’nın bir semptomu olan horlamanın
sorgulanması ve solunumsal uyku bozukluğu sonucu gelişebilecek
metabolik komplikasyonların önlenmesinde etkili olacaktır (Doumit and
Prasad 2016).
Horlama, ESS ve tanıklı apne OSA’nın önemli semptomlarıdır
(Lee, 2017). Çalışmamızda bu semptomlardan birine sahip olanların aynı
zamanda diğer semptoma da sahip olma oranının daha yüksek olduğu
görülmektedir. Çalışmamızda horlayan bireylerde horlamayanlara göre
OSA’nın iki önemli semptomunun görülme sıklığının(ESS ve tanıklı
apne)daha fazla olduğu belirlenmiştir. Horlayanlarda ESS görülme sıklığı
23%, horlamayanlarda 15%, horlayanlarda tanıklı apne görülme sıklığı
11%, horlamayanlarda 6% dır. Çalışmamızda ESS’li hastalarda tanıklı
apne durumu (44%), tanıklı apnesi olamayanlara oranla anlamlı derecede
düşük olarak belirlenmiştir. Bu bulgu ESS ve solunumsal uyku
bozukluğu/OSA arasındaki ilişkiyi gösteren literatür bilgisi ile
uyuşmaktadır (Barker 2011; Rusu 2011).
Tip 2 diyabetli ve şişman bireylerde OSA tanısı olma ihtimali
düşünülmeli, OSA semptomları açısından hastalar değerlendirilmeli,
polisomnografi için hastalar yönlendirilmelidir. Bu sayede ilerleyen
dönemde tip 2 diyabetli hastalarda OSA ile ilişkili olabilecek
komplikasyonlar öngörülebilir.
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Tablolar
Tablo 1. Diyabetik hastalarda osa risk faktörleri sıklığı ve semptomları
OSA risk Faktörleri
54.45±11.4

Yaş(yıl)a
BMI (kg/m2)

32.40±6

a

>30BMI (kg/m2)

208(91.2%)

Boyun kalınlığı(cm)a(n=228)

39.35±25.5

>40cm a(n=103)

45.3 (45.4%)

Sigara içmeb(n=228)
Hayır

187(82%)

Evet

41(18%)

Cinsiyetb(n=228)
Kadın

144(63.2%)

Erkek

84(36.8%)
OSA semptomları

Gündüz aşırı uykululuğu(n=176)
Yokb

4.60±5.0
142(80.2%)

Varb

34(19.3%)
b

Horlama (n=228)
Yok

105(46.1%)

Var

123(53.9%)

Tanıklı Apneb(n=163)
Yok

147(90.2.5%)

Var

7(9.8%)

mean ± SE, n,%.

a

b
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Tablo 2. OSA risk Faktörleri ve semptomları arasındaki ilişki
OSA
faktörleri

risk ESS(n=176)

Horlama(n=228)

Tanıklı
apne(n=163)

No

Yes

No

Yes

No

Yes

Yaş(yıl)a#

87.83

91.28

103.48

123.91
*

81.54

86.22

BMI (kg/m2)a#

85.20

102.29

97.85

126.07
**

79.6

93.6

Boyun
kalınlığı(cm)a#

85.66

100.24

95.01

131.14
**

80

100.2

Erkek

48(75)

16(25)

38(45.2
)

46(54.8
)

58(92.1
)

5(7.9)

Kadın

94(83.9
)

18(16.1
)

67(46.5
)

77(53.5
)

89(89)

11(11)

Hayır

127(81.
9)

28(18.1
)

85(45.5
)

102(55.
5)

122(90.
4)

13(9.6)

Evet

15(71.4
)

6(28.6)

20(48.8
)

21(51.2
)

25(89.3
)

3(10.7)

Cinsiyetb(n=163
) ##

Sigara içme##

a

Mean rank,
***p<0.001

b

n,%. #Man witney U test,##Ki kare test, *p<0.05,
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Tablo 3. OSA semptomları arasındaki ilişki
ESSb(n=176)
b

Horlama (n=228)

No

Yes

Yok

67(84.8)

12(15.2)

Var

75(77.3)

22(22.7)

Tanıklı apne (n=163)*

χ2-Test value

1.567

4.800*

Yok

99(80.5)

24(19.5)

Var

9(56.3)

7(43.8)

Horlamab (n=228)
No

Yes

Tanıklı apne (n=163)

a

0.879

Yok

44(93.6)

3(6.4)

Var

103(88.8)

13(11.2)

n,%. *p<0.05
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YAŞLILARDA UYKU YAKINMALARI FARKINDALIK
DURUMLARI, UYKU YAKINMALARI SIKLIĞI, UYKU
YAKINMALARINI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Prof. Dr. Zeynep Güneş – Dr. Öğr. Üyesi Safiye Özvurmaz
GİRİŞ
Artan yaşlı nüfusu özelliklerinin, sık karşılaşılan sağlık sorunlarının ve
nedenlerinin doğru bir şekilde anlaşılması sorunların önlenmesi ve
yönetimini kolaylaştıracaktır. Yaşlılarda uyku bozuklukları sık
karşılaşılan bir durumdur (1-4). Yaşlılarda sık karşılaşılan uyku
bozuklukları insomnia, huzursuz bacak sendromu, uykuda periyodik
hareket bozukluğu ve obstrüktüf uyku apnesi(OSA), Hızlı Göz
Hareketleri (REM) uykusu davranış bozukluğu olarak sıralanabilir (1, 57). Literatürde insomnianın yaşlıların yaklaşık yarısını etkilemekte
olduğu bildirilmekte olup, yapılan bir çalışmada insomnia görülme sıklığı
%32 olarak belirlenmiştir (1, 4, 8). Yaşlılarda OSA görülme sıklığı %13
ile 32, huzursuz bacak sendromu görülme sıklığı % 10 ile 35 ve
uykuda periyodik hareket bozukluğu görülme sıklığı % 4 ile 11 arasında
değişmektedir (9-11). Gündüz aşırı uykululuğu (ESS) yaşlılarda sık
karşılaşılan uyku problemlerinden biridir, toplumda ve yapılan bir
çalışmada yaşlıların % 21’inde ESS belirlenmiştir (12, 13).
Yaşlılarda uyku bozuklukları prevelansı yüksekliğinin nedenleri,
yaşlanma ile ilgili sirkadian ritim değişiklikleri (age-relate circadian
rhythm change), bazı hastalıklar (artrit, diyabet, kardiak ve pulmoner
hastalıklar, nörolojik bozukluklar), ağrı, bazı ilaçlar (diüretikler, beta
bolokerler, bronkodilatötörler, kortikosteroidler, dekonjestanlar),
reçetesiz ilaç kullanımı, depresyon, obesite, emeklilik nedeni ile yaşam
tarzı değişikliği (yatma zamanı ve uyanma zamanında değişiklik), aile
üyelerinin kaybı, çevresel faktörler (yatak odası çevresi, yeni ev, yeni
yaşam alanı, çevresel gürültü), fiziksel aktivite azlığı, kognitif bozulma,
uyku hijyenine uymama olarak sıralanmaktadır (5, 12, 13).
Uyku yakınmaları yukarıda belirtilen nedenlerle yaşlılarda sık
karşılaşılan bir durum olmakla birlikte gerek sağlık personelinin
farkındalığı gerekse de toplumsal farkındalığın azlığı nedeni ile yeterli
tanı konmamaktadır (14-18). Tanı konmamış, uygun yönetilmeyen uyku
bozuklukları bireylerin fiziksel (diyabet, hipertansiyon, stroke, ritm
bozuklukları, koroner arter hastalığı, akut myokard infarktüsü, kalp
yetmezliği) ve ve psikolojik sağlığını (duygu durumunu, bilişsel
performansını olumsuz etkiler, anksiyete, depresyona neden olur) yaşam
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kalitesini olumsuz etkilemekte, kaza riskini artırmakta, kişiler arası
ilişkilerin bozulmasına neden olmaktadır (16, 17, 19-23).
Uyku yakınmalarının olumsuz sonuçlarını azaltmak için toplum ve sağlık
çalışanlarının farkındalığını artırma, uyku bozukluklarının tanılanması ve
etkin yönetim için önemlidir (24). Primer sağlık hizmetlerinde uyku
bozukluğu açısından bireylerin sorgulanması gerektiği vurgulanmaktadır.
Uykuya dalmada güçlük, uyku bölünmesi insomnianın belirtilerindendir,
ESS hem insomnianın hemde solnumsal uyku bozukluklarının semptomu
olarak karşımıza çıkmaktadır (12). Amaçsız el kol hareketleri, bağırma,
küfür etme, yumruk atma, tekmeleme gibi uykuda görülen saldırgan
davranışlar REM uykusu davranış bozukluğunun belirtisidir. Uyku
bozuklukları olan bireyleri belirlerken, uykuyla ilgili bozuklukların 3 ana
semptomun veya bunların kombinasyonun sorgulanması gerekir.
Bunlar;




Uykusuzluk veya insomni
Gündüz aşırı uykululuk veya hipersomni
Gece içinde uyku ya da uyanıklıklar sırasında ortaya çıkan
hareket veya davranışlardır (6, 10, 12, 16, 25).
Türkiye’de yaşlılarda uyku yakınmaları ile ilişkili semptomları,
yaşlılarda uyku yakınmaları ile ilişkili faktörleri araştıran çok fazla
çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışma yaşlıların (1)uyku
yakınmaları ile ilgili farkındalık durumlarını, (2)uyku bozukluklarının
belli başlı semptom (uykuya dalmada ve sürdürmede güçlük, erken
uyanma, gündüz uykuluğu ve gece uykuda ortaya çıkan hareket ve
davranışlar) sıklığını ve (3) yaşlıların tıbbi ve psikolojik durumları ile
uyku yakınmalarının semptomları arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile
yapıldı.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Bu çalışma, analitik-kesitsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini;
Analitik, kesitsel bir çalışma olan bu araştırmanın evrenini 30.06.201730.09.2017 tarihler arasında Aile Sağlığı Merkezi(ASM)’ne herhangi bir
sağlık problemi nedeni ile başvuran (2ve 9 nolu ASM), 65 yaş ve üzeri
kadın erkek yaşlılar oluşturdu. Örneklem büyüklüğü ve seçiminde; hedef
kitledeki birey sayısının bilinmediği durumlarda kullanılan örneklem
hacmi belirleme formülü kullanılarak örneklem hacmi hesaplanmıştır:
%95 güven düzeyinde, 0,05 kabul edilebilir hata ile tahmin edilen uyku
bozukluğu görülme oranı ortalama %32 olarak alındığında minimum 334
olarak belirlendi ve toplam 353 yaşlı örneklem hacmini oluşturdu (Kim
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ve ark. 20171). Herhangi bir örneklem seçim yöntemine gidilmemiş olup
araştırmanın yapıldığı tarihlerde aile sağlığı merkezine başvuran,
örneklem seçim kriterine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden
yaşlılar araştırma kapsamına alındı. Araştırmanın verileri, araştırmacı
tarafından hazırlanan anket formları ile yüz yüze görüşme tekniği
kullanılarak elde edildi.
Veri Toplama Araçları:
Soru formu sosyodemografik özelliklere, uyku yakınmalarına ve bireyin
mevcut hastalıkları, kullandıkları ilaçlar, depresyon durumuna ilişkin
sorulardan oluştu. Bireyin depresyon durumu kısa form geriatrik
depresyon ölçeği (4 maddelik) ile değerlendirildi.
Geriatrik Depresyon Ölçeği-kısa form (GDÖ-4): Yaşlı hastalarda
depresyon taraması için geliştirilmiştir. Kullanım kolaylığı açısından
geliştirilmiş olan 4 soruluk kısa formu kolay ve hızlı
uygulanabilmektedir. Shah ve ark. (1996) tarafından Ölçeğin duyarlılığı
% 85 ve özgüllük % 60 olarak belirlenmiştir (26). Ertan ve arkadaşları
(2004) Türk yaşlı popülasyonunda GDÖ-4 için duyarlılığı 82%, özgünlük
86% olarak belirlemişlerdir. GDÖ-4’ün 2-3 kesme puanında en yüksek
performansı gösterdiğini belirtmişlerdir (27).
Yaşlılar REM (rapid eye movement) uykusu davranış bozukluğu,
insomnia semptomları (uykuya dalmada ve sürdürmede güçlük, erken
uyanma) ve gündüz aşırı uykululuğu açısından sorgulandı. Gündüz aşırı
uykuluğun belirlenmesi için Epworth uykululuk skalası kullanıldı.
Epworth uykululuk ölçeği (EUÖ) 1991 yılında M.W. Johns tarafından
geliştirilmiştir. Bu skala sekiz adet günlük aktivite esnasında uykuya olan
yatkınlığı değerlendiren sorulardan oluşmaktadır. Her soru 0-3 puan
aralığında puanlanarak, sorulardan elde edilen puanların toplamı
değerlendirmeye alınır (28). Bu skaladan 10’un üzerinde puan alan
hastalarda gündüz uykululuk sorunu olduğu kabul edilir (29).
İstatistikse değerlendirme
Araştırma verileri Statistical Package for Social Science (SPSS) 18.0
paket programı ile analiz edildi. Değerlendirmede ise veri yapısına uygun
istatistiksel testler aracılığıyla analizler gerçekleştirilecektir. Bulgular
p<0,05 anlamlılık düzey ile yorumlandı.
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Araştırmanın etik yönü:
Araştırmanın yapılabilmesi Adnan Menderes Üniversitesi Girişimsel
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan Onay alınmıştır.
Araştırmanın yürütülmesi için maddi destek ve yardım alınmamıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 71.95±9.2 olup, 59.8%’sini
erkekler, çok azı(7.6%)’nı üniversite mezunları oluşturmakta olup,
33.7%’sinde kardiyo-vasküler hastalık, 11.3%’ ünde diyabet ve 1/3’in de
depresyon bulunmakta ve 58.1%’i ilaç kullanmaktadır(Tablo 1.).
Yaşlıların 36.8%’si kendisinde uyku bozukluğu olduğunu
düşünmekte, 53.5%’i erken uyanmakta, 55%’ i uykuyu dalmada ve
büyük bölümü (93.8%) uykuyu sürdürmede güçlük yaşamakta, uykuyu
sürdürememenin nedenlerini sırası ile tuvalete gitme (69.1%), çevresel
etmenler (17.8%), ruhsal sıkıntı (5.1%), ağrı (2.3 %) olarak
belirtmektedirler. Yaşlıların 20%’sinde gündüz uykululuk durumu,
24.7%’inde korkutucu rüyalar görme, 16.7’sinde uykuda bağırma,
42.6%’sında horlama gibi uyku bozukluğu semptomları bulunmaktadır
(Tablo 2).
Uyku bozukluğu olduğunu düşünen yaşlıların uyku bozukluğu
olmadığını düşünenlere göre anlamlı düzeyde uykuya dalmada
güçlük(p≤.001), erken uyanma (p≤.001), gündüz uykululuk(p≤.005) ve
uykuda bağırma(p≤.001) gibi uyku bozukluğu semptomları gösterdiği
belirlenmiştir (Tablo 3).
Depresyonu olan yaşlıların, olmayanlara ve depresyon şüphesi
olan yaşlılara göre anlamlı düzeyde uykuya dalmada güçlük, eken
uyanma, gündüz uykululuk, korkutucu rüyalar görme, uykuda bağırma
gibi uyku bozukluğu semptomları gösterdiği belirlenmiştir (p≤.001). Ki
kare analiz sonucuna göre depresyon durumu ile uyku bölünmesi arasında
anlamlı bir farklılık olduğu, Mann Whitney testi ile farklılığın
depresyonu olmayan yaşlıların depresyonu olanlara göre daha fazla uyku
bölünmesi yaşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir
Hastalık durumu ile uykuya dalmada güçlük yaşama durumu
arasında ki kare analizine göre anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.
Anlamlılığın kaynağını saptamak için Man Whitney testi yapılmış:
diyabeti olan (Mean Rank:71.75), solunum sistemi hastalığı olan(Mean
Rank:67.88), kardiyovasküler hastalığı olanların (Mean Rank:102.57)
hastalığı olmayan yaşlılara göre anlamlı olarak uykuya dalmada güçlük
yaşadığı belirlenmiştir (Tablo 3).
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Bu çalışmanın amaçları kapsamında (1)yaşlıların 36.8%’inin uyku
yakınmalarının farkında olduğu (2) %42.6’sının horlama, 53.5%’inin
erken uyanma, 55%’ inin uykuyu dalma ve büyük bölümünün (93.8%)
uykuyu sürdürme gibi uyku yakınmalarına ilişkin semptom sıklığı
deneyimlediği, (3)yaşlıların depresyon durumu ile uyku yakınmalarının
semptomları arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.
Çalışmamıza katılan yaşlıların yaklaşık 1/3’i kendilerinde uyku
yakınması olduğunun farkındadır. Ancak uykuya dalma, uykuyu
sürdürme ve erken uyanma gibi uyku problemi yaşama sıklıklarının
farkındalık durumlarına göre daha fazla olduğu görülmektedir. Uyku
bozuklukları bireylerin yaşam kalitesini, hafızasını, psikolojik sağlığını,
kişiler arası ilişkilerini olumsuz etkilemekte, kaza riskini, diyabet,
hipertansiyon, stroke, ritm bozuklukları, koroner arter hastalığı, akut
myokard infarktüsü, kalp yetmezliği gibi hastalık risklerini artırmaktadır
(5, 16, 17, 19-23, 30). Bulgularımız kapsamında yaşlıların uyku
yakınmalarına ilişkin farkındalıklarının yetersiz olduğu ve uyku
yakınmalarının olumsuz sonuçlarını azaltmak için farkındalığının
artırılması gerektiği söylenebilir.
Çalışmamıza katılan yaşlılarda horlamanın yaygın olarak
görüldüğü horlamanın yaşlılarda sık karşılaşıldığını gösteren çalışma
bulguları ile sonuçlarımızın benzer olduğu söylenebilir. Yapılan bir
çalışmada 2313 yaşlıdan 1380’ni (%60) habitual horlamasının olmadığını
bildirmiştir (2). Yapılan başka bir çalışmada da yaşlılarda horlama sıklığı
% 31.2 olarak bildirilmiştir (31). Horlama başka bir uyku bozukluğunun
(uyku apnesi) belirtisi olabilir veya pozisyon, diyabet, artrit, vücut kitle
indeksi ile birleşmektedir (32). Aynı zamanda horlama, kalp hastalığı ve
hipertansiyon nedeniyle mortalitede artış ile ilişkilidir, kişinin partnerinde
sıkıntı ve rahatsızlık uyandırır, bu nedenle horlayan yaşlılarda horlama
nedenlerinin belirlenmesi gerektiği söylenebilir.
İnsomnia yaşlılarda sık karşılaşılan uyku poblemlerinden biridir.
Kamel ve Gammack (2006) inceleme makalesinde yaşlıların %50’sinde
insomnia görüldüğünü ve çoğunlukla tedavi edilmediğini ve sağlık
çalışanlarının nonfarmokolojik yaklaşımları yetersiz kullandığını
bildirmektedirler. Crowley (2011) Kamel ve Gammack (2006)’ın
açıklamalarına benzer bir şekilde inceleme makalesinde yaşlıların
yaklaşık %50’sinde insomnia olduğunu bildirmektedir. Farklı ülkelerde
yapılan çalışmalar incelendiğinde insonmia, uykuya dalmada güçlük ve
uykuyu sürdürmede güçlük yaşama oranlarının %30 ile %60 oranında
değişim gösterdiği görülmektedir (3, 4, 8, 25, 33, 34) . Gambhir ve ark
(2014) Hindistan’da toplum temelli yaptıkları çalışmada yaşlıların
%32’sinde, Tayvan’da yapılan diğer bir çalışmada yaşlıların %41’inde
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insomnia olduğu belirtilmiştir (34). İnsomnia uykuya başlamada, uykuyu
sürdürmede güçlük yaşama ve erken uyanma ile karakterizedir (8). Bizim
çalışmamızda yaşlıların 53.5%’i erken uyanmakta, 55%’ i uykuyu
dalmada ve büyük bölümü (93.8%) uykuyu sürdürmede güçlük
yaşamaktadır. Çalışma bulgumuz kapsamında yaşlılarda insomnianın
başlıca yakınması olan uykuya dalma ve erken uyanma sorununun yaygın
olduğunu ve bu konuda yapılan benzer çalışma sonuçlarını desteklediğini
söylemek münkündür. Wroble ve ark (2000) primer bakımda yaşlıların
yaklaşık üçte birinin uykuya dalmakta sorun yaşadığını bildirmektedirler.
Mısırda yapılan bir çalışmada yaşlılarda insomnia sıklığı 33.6% , uykuya
dalma güçlüğü 58.4%, uykuyu sürdürme güçlüğü 53.5% ve erken
uyanma sıklığını 26% bulunmuştur (36). Yapılan diğer bir çalışmaya göre
yaşlıların %33.6’sı uykuya dalmada güçlük yaşamaktadır (37). Subedi
(2010) yaşlıların %9.3’ünün uykuya başlamada, %61.3’ünün uykuyu
sürdürmediğini bildirmiştir. İnsomnianın nedenleri multifaktöriyeldir,
yapılan çalışmalarda solunum sitemi hastalığı olanlarda, kardiak hastalığı
olanlarda insomnia görülme sıklığının daha fazla olduğu, aynı zamanda
2001 ile 2010 yıllarını kapsayan kohort çalışmasında insomnianın tip 2
diyabet riskini artırdığı belirtilmiştir (4, 36, 39). Bizim çalışmamızda da
sırası ile diyabet, hipotroidi, kardiovasküler hastalığı olan yaşlıların
diğerlerine göre anlamlı şekilde daha fazla uykuya dalmada problem
yaşadığı belirlenmiştir.
Bizim çalışmamızda diğer çalışmalara göre dikkat çeken bir
bulgu yaşlıların büyük bölümünün uykuyu sürdürmede güçlük yaşadığı
ve bunun en önemli nedeninin tuvalete gitme olduğu görülmektedir.
Wroble ve ark. (2000) yaşlılarda uyku kesintisinin nedenlerinden birinin
tuvalete gitme olduğunu belirtmiştir. Bu bulgu yaşlıların gece sıvı alımı
veya sıvı gıdaların kısıtlanması gibi uyku hijyen davranışlarının
yaşlılarda iyi yönetilmemesi veya bazı hastalıklara, ilaç alımına bağlı
ortaya çıkmış olabilir. Çalışmamızda ilaç kullanan yaşlıların %
%94.6’sının, ilaç kullanmayanların %92.6’sının uyku bölünmesi
yaşaması bu öngörümüzü desteklediği söylenebilir.
Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda, gündüz uykululuğun
yaşlılarda yaygın olarak görüldüğü ve görülme sıklığının %8.9 ile 32
arasında değiştiği görülmektedir (40, 41-43). Araştırma bulgumuz
kapsamında yaşlılarda gündüz uykululuğun yaygın bir durum olduğunu
söylemek mümkündür. Çalışmamızda gündüz uykululuğu görülme sıklığı
%20 olarak bulunmuş olup, diğer ülkelerde yaşlılarda gündüz uykululuk
sıklığı ile yapılan bulguları desteklemektedir. Gündüz aşırı uykululuğu
görülme sıklığı Lima ve ark (2015)’nın Brezilya’da 776 yaşlı ile
yaptıkları çalışmada %21 olarak, Onen ve ark (2013) tarafından
Fransa’da yapılan çalışmada epworth uykululuk skalasına göre yaşlıların
%24, Fransa’da 8269 yaşlı ile yapılan çalışmada %18.7, Amerika’da
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yapılan bir çalışmada %22.3 olarak bildirilmiştir (43, 44) Yapılan bazı
çalışmalarda yaşlılarda gündüz uykululuk sıklığının çalışma
sonucumuzdan daha düşük oranda olduğu görülmektedir. Tardy ve ark.
(2015) epworth uykululuk skalasına göre yaşlıların %9.7’sinde, Babar ve
ark. (2000) %8.9 gündüz uykululuğu olduğunu belirtmiştir. Çalışma
sonucumuz ile Tardy ve ark (2015) ile Babar ve arkadaşlarının (2000)
çalışma sonucunun farklı olmasının nedeni yaşlıların epworth uykululuk
skalasını cevaplamada yaşadıkları güçlük ile açıklanabilir. Onen ve ark
yaptıkları(2013) çalışmada tüm katılımcıların gündüz uykululuktan
yakınmasına rağmen sadece %24’ünde gündüz uykululuk olduğunu ve
katılımcıların %60’ının epworth uykululuk skalasında en az bir soruyu
yanıtlayamadıklarını bildirmişlerdir.
Uykuda bağırma ve korkutucu rüyalar görme bazen REM uykusu
davranış bozukluğunun, bazen denörodejenetarif hastalıkların belirtisi
olabileceği gibi yaşlılarda psikolojik sorunlar ile de ilişkili olmaktadır.
Yapılan bir çalışmada uykuda gece kabus görme erkek ve kadınlarda
%36 olarak belirlenmiştir. Anksiyete bozukluğu olan yetişkinler ile
yapılan bir çalışmada korkutucu rüyaların anksiyete, depresyon, üzüntü
ve kötü yaşam kalitesi ile ilişkili bulunmuştur (46)46. Çalışmamızda
yaşlıların yaklaşık 15’inin korkutucu rüyalar gördüğü ve uykuda
bağırdığını ifade etmişlerdir. Çalışmamızda depresyonu olan yaşlılarda
depresyonu olmayan ve şüpheli depresyonu olanlara göre uykuda
korkutucu rüya görme durumu ve uykuda bağırma durumunun daha fazla
olduğu ve arasındaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. Çalışmamıza
katılan yaşlılarda korkutucu rüyalar görme, uykuda bağırmanın bir
nedeninin depresyon olduğu söylenebilir. Bulgularımız ve literatür
kapsamında korkutucu rüyalar görme ve uykuda bağırma davranışı
gösteren yaşlıların psikolojik bozukluklar, nörodejeranatif hastalıklar ve
REM uyku davranış bozukluğu açısından sorgulanması gerektiği
söylenebilir. Hipotrodizm, uyku bozuklukları ve depresyon arasında ilişki
olduğu bilinmektedir (1, 5, 6, 8). Çalışmamızda hipotorid olan hastaların
aynı zamanda uykuda bağırma davranışını daha fazla gösterdikleri
görülmektedir.
Çalışmamızda depresyonu olan yaşlıların depresyonu olmayan ve
şüpheli depresyonu olan yaşlılara göre anlamlı şekilde daha fazla uykuya
dalma erken uyanma ve gündüz uykululuk sorunu yaşadıkları
belirlenmiştir. Ettensohn ve arkadaşları (2016) bazı kişilerde uyku
problemleri ve bozukluklarının depresif belirtilerin başlamasından önce
başlayabildiğini, diğerlerinde ile depresif belirtilerle birlikte ortaya
çıkabildiğini veya depresyon tedavisinden sonra devam edebildiğini
belirtmişlerdir. Asltoghiri ve Ghodsi (2016) tarafından yapılan çalışmada
uyku bozukluklarının depresyon riskini 9 kat artırdığı gösterilmiştir. Luca
ve ark (2013) kronik insomnianın etyolojisinde depresyonun rol
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oynadığını, depresif hastaların %60-70’inde insomnia bulunduğunu
bildirmişlerdir. Gündüz aşırı uykululuğu multifaktöriyeldir. Gündüz aşırı
uykululuğu nörolojik, psikolojik, kardiak ve pulmoner hastalıklar ile
ilişkili olabileceği gibi obesite, depresyon ileri yaş, yetersiz uyku ile de
ilişkilidir (50). Hayley ve ark. (2013)20-97 yaş arası 944 kadınla
yaptıkları çalışmaya göre depresyon gündüz aşırı uykululuğu ile
ilişkilidir. Bulgularımız kapsamında gündüz uykululuk ve depresyon
arasındaki ilişki doğrultusunda gündüz uykuluğu olan yaşlılarda
depresyon durumunun sorgulanması gerektiğini yada depresyonu olan
yaşlılarda gündüz uykululuğunun da sorgulanması gerektiğini
söyleyebiliriz.
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Tablolar
Tablo. 1. Yaşlıların özellikleri (n=353)
71.95±9.2

Yaş (mean±Sd)
Cinsiyet

n (%)

Kadın

142(40.2)

Erkek

211 (59.8)

Medeni Durum
Evli

222(62.9)

Bekar

131(37.1)

Eğitim Durumu
Okula gitmeyen

162(45.9)

İlköğretim

112(31.7)

Ortaöğretim

52(14.7)

Üniversite

27(7.6)

Çalışma Durumu
Çalışmıyor

227(64.3)

Çalışıyor

126(35.7)
Sağlık Durumuna İlişkin Veriler

Hastalık Durumu
Hastalığı olmayan

85(24.1)

Kardiyo-vasküler hastalık

119(33.7)

Diyabet

40(11.3)

Troid hastalığı

29(8.2)

Solunum sistemi hastalığı

28(7.4)

Diğer hastalıklar

52(14.7)

(fibromiyalji, romatizmal hast ve diğ.)
İlaç kullanma durumu
Kullanmıyor

148(41.9)

Kullanıyor

205(58.1)

Depresif semptomlar
Yok

166 (47.0)

Şüpheli

70 (19.8)

Var

117 (33.1)
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Tablo. 2. Yaşlıların uykuya ait özellikleri
Mean±Sd
Yatma zamanı

21.24±5.8

Sabah uyanma zamanı

7.54± 3.1

Uyku bozukluğu farkındalık
durumları(n=353)
Uyku bozukluğum var

130
36.8%

Uyku bozukluğum yok

223
63.8%

Uykuya dalmada güçlük
Var

194
55%

Yok

159
45 %

Uyku bölünmesi

n
%

Var

331
93.8%

Yok

22
6.2%

Uyku bölünmesinin nedeni
Tuvalete gitme

244
69.1%

Çevresel etmenler

63
17.8%

Ruhsal sıkıntı

18
5.1%

Ağrı

8
2.3 %

Neden belirtmeyenler

20
5.7%

Erken Uyanma
Var

189

40
53.5%
Yok

164
46.5%

Gündüz uykululuk
Var

72
20.4%

Yok

281
79.6%

Korkutucu rüyalar görme
Evet

85
24.7%

Hayır

256
75.3%

Uykuda bağırma
Var

59
16.7%

Yok

294
%3

Yüksek sesle horlama(n=340)
Var

145
42.6%

Yok

195
57.4%

83.

41

Tablo 3. Yaşlılarda bazı değişkenler ile uyku bozukluğu semptomları arasındaki ilişki

Uyku
bölünmesi

Uykuya
dalmada
güçlük

Erken
Uyanma

Evet
Evet

Gündüz
uykululuk

Korkutucu
rüyalar

Uykuda
bağırma

Evet

Evet

Evet

Evet

Cinsiyet
Erkek

198(93.8%
)

118 (55.9%)

114 (54%)

50 (23.7%)

153(72.5%)

38 (18%)

Kadın

133(93.7%
)

76 (53.5%)

75 (52.8%)

22 (15. %5)

115(81%)

21 (14.8%)

Var

119(91.5%)

91(70%)**

92(70.8%)*
*

37
(27.5%)*

41(18.4%)
**

30(23.1%)
*

Yok

212(95.1%)

103(46.2%
)

97 (43.5%)

35 (15.7%)

44 (33.8%)

29 (13.0%)

Yok

80 (94.1%)

42
49.4%)*

42(49.4%)

17 (20.0%)

18 (21.2%)

14(16.5%)
*

Kardiovas-

112(94.1%
)

59 (49.6%)

56 (47.1%)

19 (16.0%)

27 (22.7%)

14 (11.8%)

Diyabet

39 (97.5%)

28 (70.0%)

26 (65.0%)

10 (25.0%)

9 (22.5%)

4 (10%)

Hipotroid

28 (96.6%)

19 (65.5%)

15 (51.7%)

10 (34.5%)

8 (27.6%)

10 (34.5%)

Solunum

25 (89.3%)

21 (75.0%)

21 (75.0%)

7 (25.0%)

8 (28.6%)

5 (17.9%)

47 (90.4%)

25 (48.1%)

29 (55.8%)

9 (17.3%)

15 (28.8%)

12 (23.1%)

Kullanmıyor

137
(92.6%)

79 (53.4%)

76 (51.4%)

31 (20.9%)

35
(23.6%)

30 (20.3%)

Kullanıyor

194
(94.6%)

115
(56.)1%

113
(55.1%)

41
(20.0%)

50
(24.4%)

29 (14.1%)

160(96.4%
)*

69(41.6%)
**

66(39.8%)
**

14(8.4%)*
*

25(15.1%)
**

8(4.8%)**

Şüpheli

67(95.7%)

41(58.6%)

41(58.)6%

17(24.3%)

15(21.4%)

13(18.6%)

Var

104(88.9%
)

84(71.8%)

82(70.)1%

41(35.0%)

45(38.5%)

38(32.5%)

Uyku bozukluğu
farkındalığı

Hastalık
Durumu

küler hast.

sistemi hast.
Diğer
hastalıklar
İlaç kullanma

Depresyon
Yok

*p<0.05, **p<0.01
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü ergenlik dönemini, 10 ile 19 yaşlar arasında,
sosyal etkileşimler ve ilişkilerde büyük değişimleri içeren önemli
fiziksel ve psikolojik değişiklerin olduğu bir dönem olarak
tanımlamaktadır (WHO, 2009). Adolesanlarda henüz risk kavramı
gelişmediği için bazı tehlikeli davranış biçimlerini ve sağlık açısından
bazı zararlı maddeleri denemekte ve bu davranışları sürdürmektedirler
(Pekcan, 2012). Bu riskli davranışlar içinde bağımlılık yapıcı madde
kullanımında son yıllarda bir artış olduğu görülmektedir (Öğel, Taner
ve Yılmazçetin, 2003).
Ergenlerde madde kullanımı, arkadaş grubu, aile ilişkisi, bireysel
etkenler, biyolojik etkenler, kültürel ve sosyal etkenler olmak üzere
birçok durumla ilişkilidir (Öğel, Taner ve Yılmazçetin, 2003).
Ergenlerde madde kullanımına bağlı beyin ve beyincikte harabiyet
sonucu denge bozukluğu, zeka ve bilişsel işlevlerde azalma,
karaciğerde harabiyet, sağırlık, görme bozukluğu, kalpte toksik etki
sonucu durma, kan hücre yapımında bozulma ve kan kanseri gibi
önemli sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır (Pekcan, 2012). Ergenlik
döneminde sağlıklı davranış biçimleri geliştirmek için yapılan
çalışmalar, adolesan sağlığını korumak için önemlidir.
Bu çalışmanın amacı Mersin Üniversitesi’ndeki üniversiteli ergenlerde
madde kullanımı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesidir.

GEREÇ ve YÖNTEM
Kesitsel tipte planlanan bu çalışma, Eylül 2015-Mayıs 2016 tarihleri
arasında Mersin Üniversitesi’nde yapıldı. Bu çalışmanın verileri
Mersin Üniversitesi’ndeki Ergenlerde Riskli Davranışlar Projesi’nden
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alınmıştır. Araştırmaya Mersin Üniversitesi’ne kayıtlı olan 16-19 yaş
grubu öğrencilerden T.C. vatandaşı olanlar dâhil edildi. Ergen yaş
grubuna uyabilmesi açısından hazırlık sınıfı olan bölümlerin hazırlık
ve birinci sınıfları, hazırlık sınıfı olmayan bölümlerin ise birinci ve
ikinci sınıflarından öğrencilerin çalışmamıza dâhil edilmesine karar
verildi.
Araştırmanın evrenini; Mersin Üniversitesi’nde 2015 Nisan ayı itibarı
ile örgün eğitim veren 32 adet fakülte/yüksekokul/meslek
yüksekokulunda (13 Fakülte, 8 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu)
öğrenimine devam eden 21230 üniversite öğrencisi oluşturdu.
Araştırmaya alınacak minimum örneklem büyüklüğü; Epi-İnfo
programı kullanılarak; evren 21230, prevalans %50, ±%3 hata ve %95
güvenilirlik aralığında 1017 kişi olarak hesaplandı. Çalışmaya 1100
kişinin alınmasına karar verildi. Okullar öğrenci sayılarına göre
ağırlıklandırılarak, meslek yüksekokullarından 726 öğrenci (%66),
fakültelerden 319 öğrenci (%29) ve yüksekokullardan 55 öğrenci (%5)
alınmasına karar verildi. Araştırmaya dâhil edilecek bölümler rasgele
sayılar tablosu kullanılarak seçildi. Çalışma kapsamında 1059 (%96.2)
kişiye ulaşıldı.
Araştırmanın bağımlı değişkeni madde kullanımıdır. Araştırmanın
bağımsız değişkenleri ise; öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, okul türü, sınıfı,
ikamet yeri, kardeş varlığı, aylık toplam geliri, gelir kaynağı,
yaşamının çoğunluğunu geçirdiği yer, okul dışı sosyal aktivite varlığı,
anne ve babası ile ilgili sosyodemografik özellikler ve ailesi ile
ilişkisidir.
Çalışma için Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik
Kurulu’ndan etik kurul izni alındı. Mersin Üniversitesi rektörlüğünden
kurum izni alındı.
Hazırlanan anket formu; öğrencilerin ve ailelerin sosyodemografik
özelliklerini, öğrencilerin riskli davranışları ve özelliklerini içeren
sorulardan oluşmaktaydı. Çalışmaya dâhil edilmeyen bir okulda, 20
kişilik grupta pilot çalışma yapıldı ve gerekli düzeltmeler yapıldı.
Öğrencilere anketler dağıtılmadan önce çalışma ile ilgili bilgi verilip,
öğrencilerin oluru alındıktan sonra anket formları dağıtıldı. Veri
toplama sırasında öğrencilerin mahremiyetinin sağlanması için anket
formlarını kapaklı dosyalarda doldurmaları ve ağzı kapalı zarf ile
teslim etmeleri sağlandı. Çalışmadan elde edilen veriler bilgisayara
girildi ve kalite kontrolü yapıldıktan sonra istatistiksel analiz yapıldı.
Tütün ürünü deneme başlığında, sigara ve nargile deneme birlikte
değerlendirildi.
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Tanımlayıcı istatistiklerde yüzde dağılımları, ortalama, standart
sapma, ortanca, minumum ve maksimum değerleri kullanıldı.
Verilerin analizinde Ki-kare Testi, Mann Whitney U Testi ve İkili
Lojistik Regresyon Analizi kullanıldı. Çalışmada istatistiksel
önemlilik düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR
Çalışmaya alınan öğrencilerin yaş ortalaması 18.9±0.1 yıl (min=17.0,
max=19.0) ve 562’si (%53.2) kız idi. Öğrencilerin 500’ünün (%47.2)
birinci sınıfta öğrenim gördüğü ve 515’inin (%48.8) ailesinin yanında
kaldığı belirlendi (Tablo 1).
Tablo 1.
özellikleri

Çalışmaya

katılan

Değişkenler

öğrencilerin

sosyodemografik

Sayı

%

Kadın

562

53.2

Erkek

495

46.8

Fakülte

288

27.2

Meslek Yüksekokulu

771

72.8

74

7.0

Birinci sınıf

500

47.2

İkinci sınıf

485

45.8

Aile yanında

515

48.8

Evde arkadaşla veya tek

190

18.0

Yurtta

351

33.2

924

87.3

81

7.7

53

5.0

Cinsiyet (n=1057)

Bölüm (n=1059)

Sınıf (n=1059)
Hazırlık

Yaşadığı yer (n=1056)

Ebeveyn durumu (n=1058)
Anne ve baba birlikte
Anne baba ayrı
Anne
yasamıyor

ve/veya

baba
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Çalışmaya alınan öğrencilerin 594’ünün (%56.6) aile ile ilişkisinin iyi
ve 397’sinin (%37.6) aile içi huzur durumunun çok iyi olduğu tespit
edildi. Öğrencilerin 258’inin (%24.5) kız/erkek arkadaşı olduğu ve
147’sinin (%13.7) okulda kavgaya karıştığı belirlendi (Tablo 2).
Tablo 2. Çalışmaya katılan öğrencilerin bazı özellikleri
Değişkenler

Sayı

%

İyi

594

56.6

Bazen sorun olan

363

34.6

92

8.8

Çok iyi

397

37.6

İyi

388

36.8

Orta

219

20.8

51

4.8

258

24.5

794

75.5

Evet

147

13.9

Hayır

910

86.1

Aile ile ilişkisi (n=1049)

Genelde anlaşamayan
Aile içi huzur (n=1055)

Kötü veya çok kötü
Kız/erkek
(n=1052)

arkadaş

durumu

Evet
Hayır
Okulda kavgaya karışma (n=1057)

Çalışmaya alınan öğrencilerin 715’inin (%67.7) tütün ürünü,
594’ünün (%56.3) alkol ve 39’unun (%3.7) ise madde denediği tespit
edildi. Madde deneyenlerin 11’inin (%36.7) birden fazla madde
denediği ve madde türlerinden en çok kenevir ve türevlerinin (n=19,
%63.4) denendiği belirlendi (Tablo 3).
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Tablo 3. Madde deneme ve madde türlerinin dağılımı
Değişkenler

Sayı

%

Evet

715

67.7

Hayır

341

32.3

Evet

594

56.2

Hayır

462

43.8

39

3.7

1016

96.3

Tütün ürünü deneme (n=1056)

Alkol deneme (n=1056)

Madde deneme (n=1055)
Evet
Hayır
Birden fazla madde deneme (n=30)
Evet

11

36.7

Hayır

19

63.3

19

63.4

Halüsinojen

1

3.3

Kenevir ve halüsinojen

7

23.4

Kenevir ve uçucular

2

6.6

Kenevir, uçucu ve uyarıcı

1

3.3

Madde türleri (n=30)
Kenevir ve türevleri

Yapılan tekli analizler sonucunda cinsiyet, yaşadığı yer, aile ilişkisi,
aile huzuru, arkadaşlık ilişkisi, okulda kavgaya karışma, cinsel ilişki
deneyimi, tütün ürünü deneme, alkol deneme, aylık geliri ve ortalama
televizyon izleme süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
bulundu. Bu değişkenler İkili Lojistik Regresyon modelinde (Forward
Likelihood Ratio) bağımlı değişken madde deneme ve denememe
olmak üzere değerlendirildi.
Bu değerlendirme sonucunda; öğrencilerde madde deneme evde tek
başına veya arkadaşıyla kalanlarda ailesiyle birlikte kalanlara göre
2.43 kat, ailesi ile genelde anlaşamayanlarda, aile ilişkisi iyi olanlara

47
göre 3.56 kat, okulda kavgaya karışanlarda 2.88 kat, cinsel deneyim
yaşayanlarda 3.24 kat ve alkol deneyenlerde 4.29 kat daha yüksek
olduğu belirlendi (Tablo 4).
Tablo 4. Öğrencilerin madde deneme sıklığı ile ilişkili risk
faktörleri
Değişkenler

B

OR

95% CI*

p

0.18

1.20

0.47-3.06

0.695

0.89

2.43

1.08-5.47

0.031

Yaşadığı yer
Yurtta
Evde
tek
arkadaşıyla

başına

veya

1.00

Ailesiyle birlikte
Aile ile ilişkisi
Genelde anlaşamayan

1.27

3.56

1.39-9.09

0.008

Bazen sorun olan

0.31

1.36

0.61-3.04

0.448

1.38-6.01

0.005

1.25-14.73

0.020

İyi

1.00

Okulda kavgaya karışma
Evet

1.06

Hayır

2.88
1.00

Alkol deneme
Evet

1.45

Hayır

4.29
1.00

*

Constant: -5.792 CI: Confidence interval
SONUÇ
Çalışmamızda, alkol deneme, kötü aile ilişkisi olma, aileden ayrı
yaşama ve kavgaya karışmanın risk faktörü olduğu tespit edildi.
Ailesinden uzakta yaşayan ve aile ilişkisi iyi olmayan ergenlerin
madde kullanımı açısından yakından takip edilmesi önemlidir.
Okulda kavgaya karışan öğrencilerin de rehberlik hizmetlerinden
faydalanmaları için yardımcı olunması madde deneme riskini
azaltabilir. Bu risk grupları değerlendirilerek ergenleri madde
kullanımından korumak için koruyucu önleyici çalışmaların
yapılması, madde kullandığı tespit edilenlerin ise tedaviye
yönlendirilmesi önemlidir.
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ÖZ
Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılında dünyada iki milyar kişinin evinde
güvenli su olmadığını, 844 milyon kişinin temel içme suyu
hizmetlerinden yoksun olduğunu bildirmiştir. Oysa sağlıklı ve güvenli
suya erişebilmek en temel insan hakkıdır. İnsan hakkı, dokunulmaz,
devredilemez ve bölünemez temel hak ve özgürlüktür. Buna bağlı
olarak su hakkının devletlerin sınırlarının ötesinde, insanın
doğumundan itibaren güvence altına alınması gerekir. Ancak suyun
bir insan hakkı olarak kabulü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 28
Temmuz 2010'daki bir toplantısında gerçekleşmiştir. Bu çalışmanın
amacı bir insan hakkı olarak su hakkını tıp etiği ilkeleri bakış
açısından değerlendirmektir. Suyun teknoloji ve ekonomi için
kullanımı ile suyun insanın sağlıklı yaşaması için kullanımı arasında
etik açıdan fark bulunmaktadır. Olanakların kısıtlı olduğu yerde ilk
etkilenen etik ilke, adalet ilkesidir. Ancak sınırlı su kaynağı varlığında
yaşama saygı, yarar sağlama, zarar vermeme gibi ilkeler de göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda karar vericinin etik
farkındalığının ve duyarlılığının olması, herkesin hakkı olan suya
erişiminin sağlanmasında ön koşuldur. Tıp etiği ilkelerinin yanısıra
suya özel gereklilikler de önemlidir. Bu gerekliliklerin ortak özelliği
feda edilemez olmalarıdır. Bunlar; *Yeterlilik: Bir kişinin günlük su
ihtiyacı ortalama 100 litredir. Suyun yeterliliği ve sürekliliği
önemlidir. *Güvenli olması: Kişinin sağlığına tehdit oluşturan
mikroorganizmalar, kimyasal maddeler ve radyolojik atıkları
içermeyen güvenli suyun sağlanması gerekir. *Kabul edilebilirlik: Su
ve sağlık hizmetleri kültürel ve sosyal olarak kabul edilebilir
olmalıdır. *Fiziksel olarak erişilebilirlik: Herkes, hanenin, eğitim
kurumunun, işyerinin veya sağlık kuruluşunun içinde veya yakınında
fiziksel olarak erişilebilen bir su alma hakkına sahiptir.
*Ödenebilirlik: Su tesislerine ve hizmetlerine herkes uygun fiyatla
erişilebilmelidir. Su masrafları hane halkı gelirinin %5’ini geçmemeli,
ailenin gıda, konut, sağlık hizmetleri, eğitim gibi diğer temel mal ve
hizmetleri edinme kapasitelerini etkilememelidir. Sonuç olarak su
hakkı, insan hakları hükümlerinin, ayrılmaz, bütünleyici bir parçasıdır.
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Yeterli, güvenli, kabul edilebilir, fiziksel ve maddi olarak kolay
erişilebilir suyun kişilere sağlanması, tıp etiği ilkeleri açısından önem
arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: Su hakkı, insan hakkı, etik ilkeler
Giriş
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre 2015 yılında dünyada iki milyar
kişinin evinde güvenli su bulunmamakta ve 844 milyon kişi temel
içme suyu hizmetlerinden yoksun olarak yaşamaktadır. Su
sağlayabilmek için 30 dakikadan daha uzak mesafelerden su taşımak
zorunda kalan 263 milyon kişi bulunmakta ve 159 milyon kişi ise
içme suyu olarak göl, nehir gibi yüzeyel suları dezenfekte etmeden
kullanmaktadır. Bu insanların büyük çoğunluğu ise düşük gelirli
ülkelerde yaşamaktadır (WHO, 2014; WHO, 2017).
Oysa sağlıklı ve güvenli suya erişebilmek en temel insan hakkıdır.
İnsan hakkı, dokunulmaz, devredilemez ve bölünemez temel hak ve
özgürlüktür. Su hakkının devletlerin sınırlarının ötesinde, insanın
doğumundan itibaren güvence altına alınması gerekir. Su hakkının
uluslararası düzeyde bir insan hakkı olarak ortaya konulması 2002’de
Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi tarafından yayınlanan Genel Yorum 15’de gerçekleşmiştir.
Bu kararda herkesin yeterli, güvenli, fiziki olarak ulaşılabilir ve bedeli
ödenebilir suya erişim hakkı olduğu belirtilmiştir (OHCHR, UNHABITAT and WHO, 2010; United Nations Committee on Economic,
Social and Cultural Rights, 2002). Bu kararın ardından 28 Temmuz
2010'da BM Genel Kurulu “güvenli ve temiz içme suyu ve
hıfzıssıhhayı yaşam hakkının tam olarak kullanılabilmesi için temel
bir insan hakkı” olduğunu kabul etti (United Nations, 2010). Kurul
ayrıca gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkelere güvenli su
sağlamaları için uluslararası yardım ve işbirliğinde bulunmaya çağırdı
(United Nations, 2010; Barlow, 2015). 8 Nisan 2011'de BM İnsan
Hakları Konseyi, 16/2 sayılı karar ile; insan hakkı olan suyun ve
hıfzıssıhhanın uygun yaşam standardına sahip olmaktan ve yaşam ve
insan onuru hakkından kaynaklandığını belirtti. Ayrımcılık yapmama
ve cinsiyet eşitliği ilkelerine uymak da dahil olmak üzere hassas ve
marjinal gruplara mensup kişilere özel dikkat göstermenin öneminden
bahsetti. Bu hakların gerçekleştirilmesi konusundaki birincil
sorumluluğun hükümetlere ait olduğunu belirtti. Bu karar ile; su ve
hıfzıssıhha hakkının bir insan hakkı olduğu, yani yasal olarak
uygulanabilir ve ihlal edildiği takdirde yargı yolu açılabileceği
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görülmektedir (United Nations Human Rights Council, 2011; Barlow,
2015; Kamara,2017).
Su hakkı bir insan hakkı olarak değerlendirilirken suya ait olan
gereklilikler dikkate alınmalıdır. Bu gerekliliklerin ortak özelliği feda
edilemez olmalarıdır. Bunlar;
*Yeterlilik: Herkes içme, kişisel temizlik, kıyafetlerin yıkanması,
yiyecek hazırlama ve ev temizliği gibi kişisel ve evsel kullanım için
sürekli ve yeterli suya ihtiyaç duymaktadır. DSÖ'ne göre, temel
ihtiyaçların karşılanması için günde kişi başına 50-100 litre suya
ihtiyaç vardır.
*Güvenli
olması:
Kişinin
sağlığına
tehdit
oluşturan
mikroorganizmalar, kimyasal maddeler ve radyolojik atıkları
içermeyen güvenli suyun sağlanması gerekir. Ayrıca güvenli ve yeterli
sanitasyon olanaklarına ihtiyaç vardır. Fiziksel olarak güvenli, atık su
ve kişisel çıkartıların ortamdan uzaklaştırıldığı hijyenik tuvaletler
gereklidir. Güvenli sanitasyonun sağlanması için ayrıca hijyen eğitimi
ve tanıtımı önemlidir.
*Kabul edilebilirlik: Su, kişisel veya evsel kullanım için kabul
edilebilir bir renk, koku ve tatta olmalıdır. Su ve sanitasyon hizmetleri
kültürel ve sosyal olarak kabul edilebilir olmalı, cinsiyet, yaşam tarzı
ve gizlilik gereksinimlerine duyarlı olunmalıdır.
*Fiziksel olarak erişilebilirlik: Herkes, hanenin, eğitim kurumunun,
işyerinin veya sağlık kuruluşunun içinde veya yakınında fiziksel
olarak erişilebilen bir su alma hakkına sahiptir. DSÖ'ne göre, su
kaynağının evden uzaklığı 1000 metreden az mesafede olmalı ve suyu
eve taşıma süresi 30 dakikayı aşmamalıdır.
*Ödenebilirlik: Su tesislerine ve hizmetlerine herkes (en yoksul dahil)
uygun fiyatla erişebilmelidir. Su masrafları hane halkı gelirinin %5’ini
geçmemeli, ailenin gıda, konut, sağlık hizmetleri, eğitim gibi diğer
temel mal ve hizmetleri edinme kapasitelerini etkilememelidir.
(UNW-DPAC and WSSCC, 2014; United Nations Human Rights
Council, 2010)
Suyun teknoloji ve ekonomi için kullanımı ile suyun insanın sağlıklı
yaşaması için kullanımı arasında etik açıdan fark bulunmaktadır.
Suyun durumu insanlar arasındaki paylaşımını etkileyecektir, ne yazık
ki gelişmiş ülkeler diğer ülkelerden daha fazla su kullanmaktadır.
Suyun yönetiminde kurum ve kuruluşların insanın ihtiyacı olan suya
ulaşması için etik farkındalığının yüksek olması gerekir (Ögenler ve
Okuyaz, 2017; Weinmeyer ve ark., 2017). Olanakların kısıtlı olduğu
yerde etkilenen etik ilke, adalet ilkesidir. Toplumdaki farklı grupların
olanakların kısıtlılığından etkilenmemesi, su gibi yaşamsal bir
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maddenin gereklilikleri adalet ilkesinin sağlık ve sağlık hizmeti
açısından değerlendirilmesini zorunlu kılar (Whitehead, 2001). Ancak
sınırlı su kaynağı varlığında insan sağlığı olumsuz etkileneceği için
yaşama saygı, yarar sağlama, zarar vermeme gibi ilkeler de göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda karar vericinin ve insan
sağlığından direk sorumlu olan hekimin etik farkındalığının ve
duyarlılığının olması, herkesin hakkı olan suya erişiminin
sağlanmasında ön koşuldur (Ögenler ve Okuyaz, 2017; Norling A,
2017; Kamara, 2017).
Amaç
Tıp Etiği birincil olarak tıp uygulamalarından kaynaklanan konulara
odaklanır. Bu çalışmanın amacı bir insan hakkı olarak su hakkını tıp
etiği ilkeleri bakış açısından değerlendirmektir.
Tıp etiği ve su hakkı
Tıp etiği, insan haklarındaki gelişmelerden büyük ölçüde
etkilenmiştir. Birçok ahlaki geleneğe sahip çoğulcu ve çok kültürlü bir
dünyada uluslararası insan hakları sözleşmeleri, hekimin
uygulamalarında tıp etiği için ulusal ve kültürel sınırların ötesinde
kabul edilebilir bir temel sağlayabilir. Hekimler insan hakları ihlali
sayılabilecek suyun yönetimindeki hatalardan kaynaklanan sağlık
sorunları ile uğraşmak durumunda kalabilirler. Ayrıca sağlık hizmeti
almanın bir insan hakkı olup olmadığı tartışmasından oldukça
etkilenirler; çünkü bu soruya her ülkede verilen yanıt kimin sağlık
hizmetine erişebileceğini büyük çapta belirler (Tıp etiği el kitabı,
2015). Dolaylı yoldan insanın sağlığının korunmasında ve tedavisinde
yer alan suya ait olan gerekliliklerin yerine getirilmesi insan hakkı
tartışması içinde yer almaktadır. Bu durum insan hakkı olarak suyu tıp
etiğinin konusu haline getirmektedir.
Tıp etiği hekimin sağlık hizmeti sunumu sırasında, genelde hekimlerin
su kirliliğini önlemede ve kirli su tüketiminden zarar gören hastaları
tedavi etmedeki rollerini açık bir şekilde ele almamaktadır. Bununla
birlikte tıp etiği hekimin topluma karşı görevi; hekimlerin koruyucu
sağlık hizmetleri ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesindeki
rolünü ve yalnızca bireylere değil risk altındaki populasyonlara da
yükümlülüklerini içine alır (Norling A, 2017; AMA Code of Medical
Ethics; Tıp etiği el kitabı, 2015; Kamara, 2017).
Temel insan haklarıyla birlikte ele alınması gereken bütün değerler,
tıp etiğinin temel ilkeleriyle uyum sağladığı için insanın hak olarak
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sağlık hizmetine ulaşımını sağlar. Kısaca yaşama hakkı ve bir
ülkedeki farklı gruplardaki insanların kamu ve sağlık hizmetlerine eşit
erişimi hem tıp etiği hem de insan haklarının temel ilkeleri arasında
yer almaktadır (Tıp etiği el kitabı, 2015).
Birçok durumda hekimler sağlık hizmeti sunumunda kendi başlarına
karar verir ancak başka hekimlerin karşılaşılan bu gibi durumlarda
nasıl davrandığı konusunda bilgi sahibi olmaları onların karar verme
sürecine yardımcı olacaktır. Deontoloji kuralları, etik kodlar ve yasal
düzenlemeler hekimlerin doğru eylemi yapmalarında yol göstericidir,
genel kabul hekimlerin bu düzenlemelere saygı göstermeleridir.
Ancak esas hekimden beklenen bu tür yasal düzenlemelere
uymalarından daha çok vicdan sahibi olarak hareket etmeleridir.
Meslek eğitimi sırasında hekim adaylarına, hekimin insan haklarına
uygun davranması gerektiği konusu bilgi ve beceri olarak
kazandırılmaya çalışılmaktadır (AMA Code of Medical Ethics; Tıp
etiği el kitabı, 2015; Kamara,2017).
Hekimler kamu ve toplum sağlığını geliştirmek ve önleyici hizmetlere
erişimi sağlamak için sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere tüm
kurum ve kuruluşlarla ilişki içinde olmalıdır. Ayrıca hekim, sağlık
hizmeti sunumu görevini yerine getirirken, hastaların sağlığını
etkileyebilecek çevresel faktörleri anlamalı ve değerlendirmelidir.
Çevresel faktörler suyun kirlenmesi, eşit olmayan dağılımı, içme ve
kullanım için temiz suya ulaşım gibi çeşitlidir. Hekimin hastasına
yardımcı olabilmek için sosyokültürel çevresini anlayacak şekilde
hastası ve içinde yaşanılan toplum ile etkili iletişiminin olması
gerektiği açıktır. İnsan hakkı olarak suya ulaşılmasında hekim tıp etiği
bağlamında önemli bir rolünün olduğunun farkına varırsa iletişimi
gerçekleştirebilecektir (Tıp etiği el kitabı, 2015; Kamara, 2017).
Kirlenmiş suyla karşılaşan nüfusun sorunlarını ele almak için önemli
olan hekimin bu konuda duyarlı ve farkında olarak çözüme
katılımıdır. Bu sadece su kirliliği sonucunda hasta olan kişileri tedavi
etmeyi değil, aynı zamanda risk altındaki toplulukların haklarını
savunmayı, gerektiğinde yetkilileri bilgilendirmeyi de içermektedir.
Hekimler suyun kullanımındaki adaletsizlikten dolayı olumsuz
etkilenmesi muhtemel grupların tespiti için tüm araştırmaların içinde
yer almalıdır. Hekimler sağlık hizmeti sunumundan faydalananlar
arasından eşitsizliğin giderilmesi için tıp etiği ilkelerine uygun bir
şekilde eylemler gerçekleştirmek zorundadır (Whitehead, 2001; Tıp
etiği el kitabı, 2015; Reynolds K.A. ve ark., 2008).
Su kaynaklarından etkin ve verimli faydalanabilmek için, yasal ve
ekonomik yaptırımların yanında etik bilincin de geliştirilmesi
gerekmektedir (Ögenler ve Okuyaz, 2017). Su etiği bilincinin suyun
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yönetimi açısından tıp etiğinden farklı olduğu düşünülebilir. Tıp etiği
açısından değerlendirildiğinde halkın sağlığını olumlu yönde
etkileyecek şekilde suyun verimli ve eşit yönetimi tıp etiği ilkelerinin
karar alma sürecine katılmasıyla gerçekleşecektir (Kamara, 2017).
Çalışmamızın amacı doğrultusunda; hekim tarafından karar alma
sürecinde tıp etiği açısından, temiz su olmadığında sağlık hizmeti
sunumunun hastanın tedavisi ve korunması açısından nasıl olacağının
düşünülmesinin bir zorunluluk olduğu ileri sürülebilir.
Sonuç
Su insanın yaşamını sürdürmesi için mutlaka olması gereken bir
maddedir. BM tarafından bir insan hakkı olarak kabul edilen ve bütün
üye ülkelerin de altına imza attığı su hakkı, diğer temel insan hakları
hükümlerinin, ayrılmaz ve bütünleyici bir parçasıdır. Yaşam hakkı,
yeterli beslenme hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi
temel insan hakları su olmazsa sağlanamaz. Yeterli, güvenli, kabul
edilebilir, fiziksel ve maddi olarak kolay erişilebilir suyun kişilere
sağlanması tıp etiği ilkeleri açısından önem arz etmektedir.
Hekimlerin toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek konusundaki
görevlerini yerine getirirlerken insan hakkı olarak su hakkını göz
önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bunun için tıp etiği eğitimi
sırasında insan haklarına ek olarak su hakkının ayrı bir başlık olarak
yer almasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
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ÖZ
İdrar yolu enfeksiyonları için örnek analizinde ‘’altın standart’’ hala
bakteri kültürüdür, fakat kültür sonuçlarının büyük bir kısmının
negatif olduğu görülmektedir. Gereksiz kültür analizi doğru tam idrar
analizi ile azaltılabilir mi, ayrıca otomatize ve manuel idrar
mikroskopi sonuçları birbirine paralel mi? Biz Biyokimya ve
Mikrobiyoloji laboratuarlarında yapılan kültür, gram boyama ve tam
idrar tetkiki sonuçlarını (lökosit) karşılaştırarak analiz sonuçlarımızın
birbirini teyit edip etmediği konusunda fikir sahibi olmak istedik. 70
adet kültür sonucunun 6 tanesi pozitif (%8.57), 53 tanesi negatif
(%75.71), 11 tanesi kontamine (%15.71) idi. ÜriSed idrar analizörü ile
yapılan 70 idrar analizinden 12 tanesinde (%17.4) bakteri ve lökosit
pozitif idi (Bakteri ˃25/HPF ve lökosit ˃8/HPF pozitif (+) kabul
edildi). Manuel lokosit mikroskopisinde pozitif sonuç 9 , cihaz ile
lokosit mikroskopinde ise pozitif sonuç 12 idi. Sonuçların istatistiksel
olarak değerlendirilmesinde Fisher testi kullanıldı. Kültür-Lökosit,
Kültür-Bakteri, Kültür-Nitrit sonuçları karşılaştırıldığında anlamlı
(p˂0.001, p˂0.05, p˂0.01 ; sırayla) ve bakteri-nitrit sonuçları
karşılaştırıldığında ise anlamsız (p˃0,05) değerler elde edildi. Sonuç
olarak, kültür, bakteri ve tam idrar analizi sonuçlarımızın birbirlerini
anlamlı olarak desteklediği, manuel ve otomatize mikroskopi
sonuçlarının birbiri ile uyumlu olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Otomatize idrar
mikroskopisi, İdrar yolu enfeksiyonları

analizi,

manuel

idrar
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ABSTRACT
In the case analysis for urinary tract infections, the "gold standard" is
still bacterial culture, but most of the culture results are negative. Can
unnecessary culture analysis be reduced by accurate routine urine
analysis (with random specimen), and are the results of automated and
manual urine microscopy parallel to each other? By comparing
culture, gram staining and the routine urine assay results (leukocytes)
made in Biochemistry and Microbiology laboratories, we wanted to
have an idea about whether our analysis results confirm each other.
Six of the 70 culture results were positive (8.57%), 53 were negative
(75.71%), and 11 samples have contamination (15.71%). Of the 70
urine analyzes performed with the UriSed urine analyzer, 12 (17.4%)
were positive for bacteria and leukocytes (bacteria ˃25/HPF and
leukocyte ˃8/HPF were considered positive (+)). The positive
leukocyte result was 9 by the manual microscopy and 12 on urine
analyzes performed with the UriSed urine analyzer. The Fisher test
was used to evaluate the results statistically. Significant and nonsignificant values were obtained when the results of CultureLeukocyte, Culture-Bacteria and Culture-Nitrite were compared
(p˂0.001, p˂0.05, p˂0.01; respectively) and Bacteria-Nitrit (p˃0.05).
As a result, it has been found that the results of culture, bacteria
analysis and routine urine analysis support each other significantly,
and that the manual and automated microscopy results are compatible
with each other.
Keywords: automatic urine analysis, manual urine microscopy,
urinary tract infections.
Giriş
İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) toplum ve hastane popülasyonlarında
yaygındır (1). Çoğu hasta için İYE minimal olsa da, çocuklar, hamile
kadınlar ve yaşlılar gibi bazı alt popülasyonlarda ciddi
komplikasyonlar gelişebilir (2). İYE'yi güvenilir bir şekilde teşhis
etmek için; disüri, artan idrara çıkma sıklığı, hematüri ve sırt ağrısı
gibi belirtiler yeterince spesifik kabul edilir. İdrar kültürünün pozitif
olması tanıyı doğrulayabilir ve idrar kültürü altın standart olarak kabul
edildi. Ayrıca, idrar kültüründe üreyen bakteriler üzerinde duyarlılık
testi yapılabilir ve antibiyotik tedavisine rehberlik edebilir. Bununla
birlikte, idrar kültürlerinin sonuçları yüksek oranda negatif sonuçlar
verir. İdrar kültürü zahmetli bir işlem olduğundan, daha uygun
maliyetli bir yaklaşımın laboratuvar ekonomisi üzerinde büyük bir
etkisi olacağı rapor edilmiştir. Bakteriler ve lökositler için
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mikroskopik sediment analizinin yanı sıra, idrarda nitrit ve lökositlerin
dipstick testi gibi tarama yöntemleri çok daha hızlıdır (2).
İdrar örneklerinin mikroskobik incelenmesi idrar tahlillerinin önemli
bir parçasıdır ve lökosit ve bakteri sayımları idrar örnekleri kolayca
elde edilebildiğinden ve kısa zamanda ortaya çıktığı için tanı değerleri
taşır (3). Genel yaklaşım, İYE düşünülen hastalarda idrar analizinin
yapılması ve mikroskobik analizde lökosit ve bakteri sayısı, kimyasal
analizde nitrit ve lökosit esteraz pozitifliği gibi bulguları var ise kültür
için idrar örneğinin laboratuvara gönderilmesidir. İYE tanısının
kesinleşmesi için idrar kültüründe patojen mikroorganizmanın üremesi
ve idrar analiz sonuçlarının tanıyı desteklemesi gereklidir (4). Ancak
bazı çalışmalarda nitrit ve lökosit esteraz pozitifliği ve lökosit sayısı
ile kültür sonuçları arasında her zaman tam bir uyum olmadığı da
belirtilmiştir. İYE’de tedavinin başarısını belirleyen faktörlerin
başında mikroorganizmaların antibiyotiğe duyarlılığı gelmektedir.
Ancak kültür ve antibiyogram sonuçları 48-72 saatten önce elde
edilememektedir. Uygun olmayan antibiyotik kullanımından dolayı
birçok mikroorganizmada antibiyotiklere karşı artan direnç oranları
önemli bir problemdir. Bu nedenle toplumda sık görülen bu tür
enfeksiyonların etkenlerinin belirlenmesi ve tedavisinde kullanılan
antibiyotiklere karşı duyarlılık oranlarının bilinmesi tedavi
protokollerinin belirlenmesi bakımından önemlidir (4).
Çalışmadaki amacımız hastanemize başvuran İYE ön tanılı hastalarda
idrar örneklerinde biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuarlarında
yapılan kültür, gram boyama ve tam idrar tetkiki sonuçlarını (lökosit)
karşılaştırarak analiz sonuçlarının uyumunun gözlenmesidir.
Gereç ve Yöntem
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer
Uygulama ve Araştırma Hastanesine gelen 70 hastaya ait idrar
örnekleri incelenmiştir.
Biyokimyasal Değerlendirme: Hastanemizde, tam otomatik idrar
sediment analizörü ve tam otomatik idrar analizörü (Urised
&Labumad China) kullanılarak idrarın hem kimyasal hem de
mikroskopik analizi yapılmıştır. Manuel prosedür: Çalışmaya
biyokimya laboratuarına gelen 70 idrar numunesi alındı. İdrar santrifüj
tüplerine 10 ml numune alınıp 2000 rpm'de 5 dakika santrifuj edildi.
Dekantasyon işlemi tüp dibinde 0.5 ml kalacak şekilde yapıldı.
Sediment 22x22 mm 'lik lamel kullanilarak aynı kisi tarafından
mikroskopta (x40) değerlendirildi. Mikroskopta 5 saha değerlendirilip
ortalaması alındı. Sonuçlar HPF (high power field) olarak verildi (3).
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Mikrobiyolojik Değerlendirme: Steril kapta gönderilen orta akım
idrarı, %5 koyun kanlı agar ve eozin-metilen mavisi agarı (EMB
agar)’na kalibreli özeyle ekilip, 37°C’de 18-24 saat aerop koşullarda
inkübe edildi. Üremeler kantitatif olarak değerlendirildi (5).
Bakteriyel büyüme aynı mikrobiyolog tarafından belirlendi ve bakteri
üreme miktarı mililitre başına koloni oluşturan birimlerin sayısı olarak
ifade edildi (colony forming units per milliliter (CFUs/mL)). Bu
çalışma için inkübasyon sonunda >103 cfu/ml üreme saptanan Gram
(+) bakteri ve >104 cfu/ml üreme saptanan Gram (-) bakteri idrar
örnekleri şüpheli pozitif kültür olarak değerlendirilip çalışmaya alındı
(3,6).
İstatistiksel Analiz
Kültür sonuçları ile idrarda lökosit, stripte nitrit mikroskopta bakteri
ölçümlerinin karşılaştırılmasında Fisher Exact Testi kullanıldı, p<0.05
değeri anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. Yöntemlerin geçerliliği
duyarlılık, seçicilik, pozitif prediktif değer ve negatif prediktif
değerleri ile hesaplanmış olup kültür sonucu altın standart olarak
kabul edildi.
Sonuçlar
Tam İdrar Tetkiki (TİT) ve kültür sonucu olan toplam 70 idrar örneği
(40 Kadın, 30 Erkek) değerlendirildi. 70 adet kültür sonucunun 6
tanesi pozitif (%8.57), 53 tanesi negatif (%75.71), 11 tanesi
kontamine (%15.71)* idi (3 bakteri türü kontamine kabul edildi).
Manuel ve otomatize mikroskopi değerlendirme sonuçları Tablo 1’ de
gösterildiği gibidir.
Tablo1: Manuel ve otomatize mikroskopi sonuçları
Lökosit (+)*

Bakteri (+)**

Manuel Mikroskopi

9

15

Otomatize Mikroskopi

12

12

*Lökosit > 8/HPF: Lökosit (+) ve **Bakteri > 25/HPF: Bakteri (+)
kabul edildi.
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Kültür, lökosit, bakteri ve nitrit sonuçları karşılaştırmaları Tablo 2, 3
ve 4’de gösterildiği gibidir. Tam otomatik idrar analizindeki lökosit,
bakteri ve nitrit incelemelerinin tanısal duyarlılığının değerlendirme
sonuçları Tablo 5'te görülmektedir.
Tablo 2: Fisher analizine göre Kültür-Lökosit sonuçları
KÜLTÜR
Pozitif

Negatif

Sayı

%

Sayı

%

Lökosit (+)

5

8,5*

7

11,8*

Lökosit (-)

1

1,7*

46

78*

Toplam

6

10,2

53

89,8

*p<0,001
Tablo 3: Fisher analizine göre Kültür-Bakteri sonuçları
KÜLTÜR
Pozitif

Negatif

Sayı

%

Sayı

%

Bakteri (+)

3

5*

7

11,8*

Bakteri (-)

3

5*

46

78,2*

Toplam

6

10

53

90

*p<0,05
Tablo 4: Fisher analizine göre Kültür-Nitrit sonuçları
KÜLTÜR
Pozitif

Negatif

Sayı

%

Sayı

%

Nitrit (+)

2

3*

0

0*

Nitrit(-)

3

5*

54

92*

Toplam

5

8

54

92

*p<0,01
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Tablo 5: Tam otomatik idrar analizindeki lökosit, bakteri ve nitrit
incelemelerinin tanısal duyarlılığının değerlendirilmesi.
Lökosit

Bakteri

Sensitivite (%)

83,33

50

70

Spesifite (%)

86,79

86,79

100

Değer

41,67

30

100

Negatif Prediktif Değer
(%)

97,87

93,88

94,74

Pozitif
(%)

Prediktif

Nitrit

Kimyasal analiz sonuçlarımız ise Tablo 6’da gösterildiği gibidir.
Tablo 6: İdrar kimyasal analiz sonuçları.
Pozitif

Negatif

Glukoz

1

69

Keton

4

66

Protein

1

69

Nitrat

3

67

Ürobilinojen

0

70

Bilirubin

0

70

Lökosit

17

53

Gram boyama sonuçları Şekil 1’de gösterildiği gibidir.
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Şekil 1. Gram boyama sonuçları.
Tartışma
İYE toplumda oldukça sık görülmektedir. Bu enfeksiyonlar
asemptomatik olabileceği gibi ciddi derecede mortal seyredebilen
tablolara neden olabilmektedir. Yıllık poliklinik, acil ve yatış
gerektiren hastalık tablosunda artış oluşturmakta ve bunun sonucu
olarak önemli ekonomik kayıplara neden olabilmektedir (7). İYE’nin
laboratuvar tanısı, idrardaki bakterilerin ve lökositlerin saptanması ve
miktarının belirlenmesi esasına dayanmaktadır (5). İdrarda bakteri
varlığı mutlaka İYE tanısı koydurmaz. Bakteriüri örneğin
kontaminasyonundan kaynaklanabilir ya da üretranın normal
bakteriyal kolonizasyonundan kaynaklanabilir. Kadınlarda üriner
lökositlerin varlığı vajinal kontaminasyon ile veya İYE ile ilişkilidir
(5). Genel yaklaşım, semptomları olan hastalarda hızlı sonuç
alabilmek için tam idrar analizinde lökosit varlığında kültür sonucu
çıkıncaya kadar ampirik tedavi başlanmasıdır (4). Yapmış olduğumuz
çalışmaya göre idrar kültürü pozitif olanlarda bakteri ve lökosit
yüzdeleri % 5 ve % 8,5 (sırasıyla) olarak saptandı (Tablo 2 ve 3).
Kültür (+) lerde nitrit (+) sonuçlarımız %3 olarak gözlenirken, Gülcan
ve arkadaşlarının çalışmasında % 78,5 olduğunu rapor edilmiştir (7).
Bu sonucun bizim sonuçlarımıza göre oldukça yüksek olduğu
söylenebilir. Lökosit (+) sonucumuz idrar kültürü pozitif olanlarda %
8,5 gözlenirken Gülcan ve arkadaşlarının % 52,9’luk sonuçlarına göre
oldukça düşüktü (7). Yapılan çalışmalarda bakteriüri, proteinüri, nitrit
pozitifliği, lökosit esteraz pozitifliği ile idrar kültürü pozitifliklerinin
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duyarlılık ve özgüllükleri incelenmiş, farklı ve benzer sonuçlar elde
edilmiştir. Gülcan ve arkadaşlarının (7) çalışma sonuçlarına göre
lökosit esteraz duyarlılığı % 89,3 ve özgüllüğü %18,2 iken bizim
çalışma sonucumuzda duyarlılık %83,33 ve özgüllük değerimiz
%86,79 idi. Lökosit esteraz duyarlılık sonucumuz paralellik
göstermiştir. Nitrit duyarlılık sonucu % 42,6 ve özgüllük ise % 86,3
iken bizim nitrit duyarlılığımız % 40 ve özgüllüğümüz ise %100
olduğu tespit edilmiştir. Duyarlılık sonuçlarımız paralellik
göstermektedir. Yine bu çalışmada (7) bakteri duyarlılığı % 96 ve
özgüllüğü %3 olduğu rapor edilirken bizim çalışmada sırasıyla % 50
ve % 86,79 idi. Güdücüoğlu ve arkadaşları (6) çalışmalarında kültür
pozitif olgularda lökosit pozitifliği %5 ve bakteri pozitifliğini ise %
0,3 olarak rapor etmişlerdir. Bizim çalışmamızda bu oranlar sırasıyla
% 8,5 ve % 5 idi. Güdücüoğlu ve arkadaşlarının çalışmalarında lökosit
duyarlılığı % 92 ve özgüllüğü % 88,02 olduğu rapor edilmiş olup bu
sonuçların çalışmamızdaki lökosit duyarlılık sonuçlarına yakın olduğu
gözlenmiştir. Aynı çalışmada bakteri duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla
% 6,36 ve % 98,3 olduğu rapor edilmiştir (6). Bakteri özgüllük
sonuçlarımız daha yakın olduğu söylenebilir. Yang C.C. ve
arkadaşlarının (8) çalışmasında idrar kültürü pozitif olgularda % 36,9
bakteri pozitifliği gözlenirken bu oran bizim çalışmamızda % 5 olarak
tespit edildi. Milletli ve arkadaşları (4) çalışmalarında lökosit ve nitrit
tanısal doğruluk performanslarında duyarlılıkları sırasıyla % 64,3 ve
% 95, özgüllükleri % 17 ve % 99 olduğunu rapor etmişlerdir. Bu
çalışmada lökosit ve nitrit duyarlılık sonuçları bizim çalışma
sonuçlarımıza yakın olduğu görülmektedir. Yine aynı çalışmaya göre
lökosit ve nitrit pozitif prediktif değerleri % 76,4 ve % 86 iken, negatif
prediktif değerleri sırasıyla % 91 ve % 83,5 olduğu rapor edilmiştir.
Bizim çalışmada lökosit ve nitrit pozitif prediktif değerlerimiz %
41,67 ve % 100 iken negatif prediktif değerlerimiz sırasıyla % 97,87
ve % 94,74 idi. Middelkoop ve arkadaşları (9)’nın çalışmasındaki
bakteri duyarlılık sonuçları farklı olmakla birlikte özgüllük
sonuçlarımız paralellik göstermektedir. Tavenier ve arkadaşlarının
(10) yaptıkları bir başka çalışmada bakteri duyarlılık sonuçları farklı
olmakla birlikte özgüllük değerleri çalışma sonuçlarımızla paralellik
göstermektedir. Boonen ve arkadaşlarının (11) yapmış olduğu diğer
bir çalışma nitrit duyarlılık ve özgüllük sonuçları çalışma
sonuçlarımızla paraleldir.
Sonuç olarak; kültür, bakteri ve tam idrar analizi sonuçlarımızın
birbirlerini anlamlı olarak desteklediği, manuel ve otomatize
mikroskopi sonuçlarının birbiri ile uyum içinde görülmüştür.
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GÖĞÜS AĞRISI YAKINMASI İLE HASTANEMİZE
BAŞVURAN HASTALARIN AKUT MİYOKARD
İNFARKTÜSÜ TANI YÜZDESİ
THE PERCENTAGE OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION OF
PATIENTS WITH CHEST PAIN WHO APPLIED TO OUR
HOSPITAL

Ayhan VURMAZ - Ahmet KAHRAMAN
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.D.
Aftonkarahisar/TÜRKİYE

ÖZ
Bu araştırma ile hastanemizin acil servisine göğüs ağrısı şikayeti ile
gelen hastaların hangi oranda akut miyokard İnfarktüsü (AMI)
geçirdikleri ve biyokimyasal laboratuvar parametrelerin etkinliğini
incelemek amaçlanmıştır. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi
biyokimya, kardiyoloji ve acil servisin arşiv kayıtları retrospektif
olarak incelendi. Yapılan araştırma ile hastaların demografik bilgileri
(yaş, cinsiyet), biyokimyasal belirteçlerin (CK MB, Troponin I,
Miyoglobin) düzeyleri tespit edildi. Elde edilen bilgilerle istatistiksel
analiz yapıldı. Hastanemiz acil servisine göğüs ağrısı şikayeti ile
toplam 2820 hasta başvurmuştur. Bu hastalardan yalnızca 140 tanesi
(%4,96) kardiyoloji tarafından akut myokard infarktüsü (AMI) tanısı
almıştır. AMI tanısı alanlardan 113 ‘ünün erkek (%80.70), 27 ‘sinin
kadın (%19.30) olduğu tespit edilmiştir. Acile göğüs ağrısı şikayeti
başvuran ve AMI tanısı almış hastaların yaş ortalaması 63.50±11.56
(32-86 ) dır. Acile göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların 2752
sine CK-MB bakılmış, bunlardan 1256 ‘sı yüksek (% 45.63)
bulunmuştur. 2706 hastaya Troponin I (Tp I) bakılmış ve 598 ‘i
yüksek (%22.09) bulunmuştur. 35 hastaya miyoglobin bakılmış ve 9
‘u yüksek (%25.7) bulunmuştur. AMI tanısı alan hastaların 136 ‘sına
troponin I bakılmış ve 133 ü (%97.79) yüksek, 137 sine CK-MB
bakılmış ve 124 ‘ü (%90.51) i yüksek; 6 kişiye miyoglobin bakılmış
ve 4 ‘ü (%66.6) yüksek bulunmuştur. Göğüs ağrısı şikayeti ile
başvuran hastaların %4,96 ‘sı AMI tanısı almıştır. AMI tanısında
kullanılan biyokimyasal belirteçlerden en spesifik olanının Tp I
(%97,79) ve ikinci sırada ise CK-MB olduğu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: AMI, CK-MB, TpI, CK-MB, Acil servis
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ABSTRACT
In this study, it was aimed to investigate the extent of acute MI (AMI)
and biochemical laboratory parameters of the patients with chest pain
in the emergency department of our hospital. Archive records of
biochemistry, cardiology and emergency departments of
Afyonkarahisar University of Health Sciences Ahmet Necdet Sezer
Application and Research Hospital were retrospectively reviewed.
Demographic information (age, sex), biochemical markers (CK MB,
Troponin I, Myoglobin) levels were determined by the research.
Statistical analysis was performed with the information obtained. A
total of 2820 patients were admitted to our emergency department
with complaints of chest pain. Only 140 (4.96 %) of these patients had
acute myocardial infarction (AMI) diagnosed by cardiology. Of the
AMI-diagnosed patients, 113 were male (80.70 %) and 27 were
female (19.30 %). The mean age of the patients who were admitted to
our clinic with an acute chest pain complaint was 63.50±11.56 (3286). CK-MB was found in 2752 cases of the patients who complained
of acute chest pain, and 1256 (45.63 %) of them were found. Troponin
I (Tp I) was found in 2706 patients and 598 (22.09 %) were found to
be high. The myoglobin levels were measured in thirty five patients
and myoglobin levels were found higher in 9 patients (25.7 %).
Troponin I was measured in 136 of AMI-diagnosed patients and 133
(97.79 %) were high, in 124 of 136 patient CK-MB levels were high
(90.51 %); in 4 of 6 patients myoglobin levels were found high (66.6
%). 4.96 % of patients with chest pain complaints were diagnosed as
AMI. The most specific biochemical markers used for AMI were Tp I
(97.79 %) and CK-MB (90.51 %) in the second.
Keywords: AMI, CK-MB, TpI, CK-MB, Emergency
Giriş
Akut miyokard enfarktüsünün (AMI) dünya çapında disabilitenin ve
ölümün başlıca nedeni olduğu bilinmektedir (1, 2). Avrupa ve
Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda sadece 15-20 milyon hasta
mevcut acil servise (AS) ani başlayan göğüs ağrısı ve AMI'yi
düşündüren semptomlarla başvurmaktadır. Acil servise başvuran
hastaların yaklaşık % 10’nu AMI semptomları taşımaktadır (1–3).
Klinik ile birlikte elektrokardiyogram (EKG) ve kardiyak troponin
(cTn), miyoglobin, CK-MB gibi kardiyak biyomarkerların
değerlendirilmesi AMI için diyagnostik köşe taşını oluşturur. STsegment yükselmesi miyokard infarktüsü (STEMI) çoğu hastada EKG
değişiklikleri ve klinik değerlendirmelere dayalı olarak basit bir tanı
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sağlarken, STEMI hastaları sadece akut göğüs ağrısı ile başvuran tüm
hastaların % 5'ini temsil etmektedir (1, 2). Bu nedenle, akut göğüs
ağrısı ile başvuran hastaların çoğunluğu tek başına EKG'ye dayanarak
tanı konulamamaktadır. İlk tanı belirsizliği nedeniyle bu hastalar
genellikle bir AMI'nin güvenli bir şekilde dışlanabilmesinden önce
yaklaşık 4-8 saat boyunca acil serviste'te incelemeye tabi tutulurlar.
AMI’lı hastalar bazen yukarıdaki bulguların farklı varyasyonları ile
başvurabilirler. Bu sebeple klinisyen göğüs ağrısı ile gelen hastaların
kardiyak markerlerine hem AMI'yı dışlamak hemde teşhis için
mutlaka bakmalıdır. Kardiyak markırların analizi; erken teşhis, risk
tespiti ve maliyetleri azaltma açısından önemlidir (1–6).
Bu araştırma ile hastanemizin acil servisine göğüs ağrısı şikayeti ile
gelen hastaların hangi oranda akut miyokard infarktüsü geçirdikleri ve
biyokimyasal laboratuvar parametrelerin etkinliğini incelemek
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer
Uygulama ve Araştırma Hastanesi biyokimya, kardiyoloji ve acil
servisin 2008 yılı arşiv kayıtları retrospektif olarak tarandı. Yapılan
araştırma ile hastaların yaş ve cinsiyet gibi demografik bilgileri
kaydedildi. Biyokimyasal markırlar olan CK-MB, Troponin I ve
miyoglobin düzeyleri kaydedildi. Serum CK-MB düzeyleri Roche
ticari kitleri (Roche Diagnostics, Mannheim Germany) kullanılarak
COBAS e601 (Roche Diagnostics, North America) otoanalizöründe
tayin edilmiştir. Miyoglobin ve Troponin-I düzeyleri Roche ticari
kitleri (Roche Diagnostics, Mannheim Germany) kullanılarak COBAS
e411 (Roche Diagnostics, North America) otoanalizörü ile
belirlenmiştir. Hastanemizde AMI tanısı için kullanılan kardiak
markırların serum referans düzeyleri ve aktivite süreleri tablo 1 de
verilmektedir.
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Tablo 1. Akut Miyokart İnfarktüsü (AMI) tanısı için kullanılan
kardiak parametrelerin serum referans değerleri ve aktivite süreleri.
Akut Miyokart İnfarktüs
Referans
Değerler

Yükselme
(Saat)

Pik
Değer
(Saat)

Aktivite
Süresi

Miyoglobin

<70 mg/L

1-3

6-7

24 Saat

CK-MB

0-25 U/L

3-12

24

48-72 saat

Troponin I

0,00-0,04
mg/L

3-12

24

5-10 Gün

Sonuçlar
AMI teşhisiyle tedavi altına alınan hastalardan alınan kan örnekleri
rutin biyokimyasal yöntemlerle analiz edilmiş ve olgulara ait tüm
parametreler tablo 2’de gösterilmiştir. Hastanemiz acil servisine göğüs
ağrısı şikayeti ile toplam 2820 hasta başvurmuştur. Bu hastalardan
yalnızca 140 tanesi (% 4,96) kardiyoloji tarafından akut myokard
infarktüsü (AMI) tanısı almıştır. AMI tanısı alanlardan 113 ‘ünün
erkek (% 80.70), 27 ‘sinin kadın (% 19.30) olduğu tespit edilmiştir.
Acile göğüs ağrısı şikayeti başvuran ve AMI tanısı almış hastaların
yaş ortalaması 63.50±11.56 (32-86 ) idi. Acile göğüs ağrısı şikayeti ile
başvuran hastaların 2752 sine CK-MB bakılmış, bunlardan 1256 ‘sı
yüksek (% 45.63) bulunmuştur. 2706 hastaya Troponin I (Tp I)
bakılmış ve 598 ‘i yüksek (% 22.09) bulunmuştur. 35 hastaya
miyoglobin bakılmış ve 9 ‘u yüksek (% 25.7) bulunmuştur. AMI tanısı
alan hastaların 136 ‘sına troponin I bakılmış ve 133 'ü (% 97.79)
yüksek, 137 sine CK-MB bakılmış ve 124 ‘ü (% 90.51) i yüksek; 6
kişiye miyoglobin bakılmış ve 4 ‘ü (%66.6) yüksek bulunmuştur.
Tartışma
Akut miyokard infarktüsü (AMI), miyokardın oksijen ihtiyacının
koroner damarlar tarafından karşılanamaması sonucu kalp kasında
oluşan nekrozu ifade eder. AMI halen dünyada mortalite ve morbidite
nedenleri içinde ilk sıralarda yer alan hastalıklardan biridir. Hastaya
AMI tanısı klinik semptomlar, elektrokardiografi (EKG) değişiklikleri
ve kardiak belirteçlerin serum düzeylerindeki artış değerlendirilerek
konulmaktadır. Dünya sağlık örgütü (World Health Organization)
WHO’ya göre AMI tanısı bu üç kriterden en az iki tanesinin
bulunmasıyla konulmaktadır (1, 2, 4).
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Miyokard infarktüsün erken tanısı ve şiddetinin belirlenmesinde
aspartat aminotransferaz (AST), laktat dehidrogenaz (LDH),
miyoglobin, kreatin kinaz (CK)’ın kalbe spesifik izoenzimi olan CKMB gibi biyomarkırların ölçümü yapılmaktadır. Kardiyak troponinler
(cTn) aktin ve miyozinin kalsiyuma bağlı etkileşimini düzenleyerek
miyokard kontraksiyonunda görev alan ve cTn-T, cT-I ve c-Tn-C
olmak üzere üç alt formu bulunan düzenleyici proteinlerdir. Bu
proteinlerin dokuya özgül birçok izoformu bulunmasına rağmen cTnC’nin düz kasta bulunan troponin izoformu ile aynı olduğu için
kardiyak özgüllüğü yoktur. Oysa cTn-T ve I farklı genlerce
kodlandıkları için iskelet kasındaki troponinlerden tamamıyla farklıdır
(7). Troponin testleri miyokard harabiyetin ortaya konmasında yüksek
sensitivite ve spesifiteye sahiptir. Koroner arter tıkanıklığını takip
eden 2-4 saat içerisinde salınımı başlar ve serum değeri 12 saat
sonrasında pik yaparak iskemi başlangıcından 7 güne kadar serumda
yüksek olarak gözlenir. Troponinlerin düzeyi farklı hasta gruplarında
infarktüsün boyutunun hesaplanmasında kullanılır (8). Miyoglobin
kaslarda yer alan düşük moleküllü bir protein olmakla birlikte kalbe
spesifik değildir. İskelet kasında yüksek oranda bulunmaktadır.
Miyokard infarktüsünde ilk yükselen ve ilk normale dönen markırdır.
AMI başlamasına takip 30 dk ile 2 saatte kanda tespit edilebilir
olmasına rağmen iskelet kasında yüksek oranda bulunması sebebiyle
AMI tanısında düşük sayılabilecek belirteç özelliği taşımaktadır.
Diğer kardiak belirteçler ile kombine değerlendirilmesiyle anlamlı
olduğu rapor edilmiştir. Önemli bir kardiyak marker olan troponinler,
akut kolesistit vakalarında da yükselebilmektedir. Pek çok çalışmada
hastaların EKG sonuçlarında herhangi bir malignite gözlenmezken
troponin düzeyi önemli derecede yüksek bulunduğu bildirilmiştir. Bu
durum, AMİ tanısında kolaylık sağlamasının yanı sıra yanlış tanı ve
girişimlere neden olabilmesi açısından önemlidir (8, 9).
Yapmış olduğumuz retrospektif çalışmamızda göğüs ağrısına
başvuran 2820 hastanın 140 tanesi (% 4,96) kardiyoloji tarafından
akut myokard infarktüsü (AMI) tanısı almış olup 113 ‘ünün erkek (%
80,70), 27 ‘sinin kadın (% 19,30) olduğu tespit edilmiştir. Yüzde 4,96
lık bu oran yukarıda ifade edilen genel karşılaşılma sıklığı olan %
10’luk orandan düşük seviyede gözlenmiştir. Diğer yandan risk
faktörleri arasında yer alan erkek cinsiyet açısından oldukça yüksek
olduğu gözlendi (% 80,70). AMI tanısı almış hastaların yaş ortalaması
olarak 63,50 olması risk grubunda olduklarını göstermektedir ki yaş
olarak erkek bireylerde >45, kadınlarda ise >55 olarak rapor edilmiştir
(10).
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Tablo 2: Göğüs ağrısı şikayetiyle acil servise başvuru yapan
hastaların kardiak markır sonuçlarının dağılımı.
Akut Miyokart İnfarktüs
Toplam
Hasta Sayısı
(n=2820)

AMI tanısı
alan hasta
(n=140)

(↑)
Hasta
Sayısı
(↑) Hasta
Yüzdesi

CK-MB
bakılan
hasta

Myoglobin
bakılan
hasta

Troponin I
bakılan
hasta

(n=2752)

(n=35)

(n=2706)

140

1256

9

598

% 4,96

% 45,63

% 25,7

% 22,09

Haaf ve arkadaşları 2013 yılında yaptığı prospektif çalışmalarında
yüksek Tn I ve Tn T (%93-94) ile AMI arasında korelasyon olduğunu
rapor etmişlerdir (11). Bu sonuç bizim resrospektif çalışma
sonucumuzda elde edilen yüksek Tn I seviyeleri ile paralellik
göstermektedir.
İnce ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada AMI tanısında Tn
sonuçlarının %80 duyarlılık ve %99 oranında özgüllük saptadıklarını
rapor etmişlerdir (12). Bu sonuç bizim çalışmamızla uyum
içerisindedir.
Sonuç olarak, göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran hastaların % 4,96 ‘sı
AMI tanısı almıştır. AMI tanısında kullanılan biyokimyasal
belirteçlerden en spesifik olanının Tp I (% 97,79) ve ikinci sırada ise
CK-MB olduğu görülmüştür.

KAYNAKLAR
1.

Ishak M, Ali D, Fokkert MJ, Slingerland RJ, Tolsma RT,
Badings E, et al. Fast assessment and management of chest pain
patients without ST-elevation in the pre-hospital gateway
(FamouS Triage): ruling out a myocardial infarction at home with
the modified HEART score. Eur Hear journal Acute Cardiovasc
Care. 2018;7(2):102–10.

2.

Deng D, Liu L, Xu G, Gan J, Shen Y, Shi Y, et al. Epidemiology
and Serum Metabolic Characteristics of Acute Myocardial
Infarction Patients in Chest Pain Centers. Iran J Public Health.
2018;47(7):1017–29.

76
3.

Brichko L, Schneider HG, Chan W, Seah J, Smit DV, Dart A, et
al. Rapid and safe discharge from the emergency department: A
single troponin to exclude acute myocardial infarction. Emerg
Med Australas. 2018;486–93.

4.

Nishi FA, Polak C, Cruz D de ALM da. Sensitivity and
specificity of the Manchester Triage System in risk prioritization
of patients with acute myocardial infarction who present with
chest pain. Eur J Cardiovasc Nurs. 2018;

5.

Omran MM, Zahran FM, Kadry M, Belal AAM, Emran TM.
Role of myeloperoxidase in early diagnosis of acute myocardial
infarction in patients admitted with chest pain. J Immunoass
Immunochem [Internet]. 2018;39(3):337–47.

6.

Aksoy Y, Ergin A, Sözüer ME, İkizceli İ, Avşaroğulları E,
Yildirim C. Akut Miyokard İ nfarktüsünün Erken Teşhisinde
Troponin T , Miyoglobin ve CK-MB ’ nin Yeri. Fırat Tıp Dergisi.
2006;11(2):103–7.

7.

Çelebi ÖÖ, Diker E, Aydogdu S. Kardiyak troponinlerin klinik
önemi. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008;36(4):269–77.

8.

Csonka C, Kupai K, Kocsis GF, Novák G, Fekete V, Bencsik P,
et al. Measurement of myocardial infarct size in preclinical
studies. J Pharmacol Toxicol Methods. 2010;61(2):163–70.

9.

Yöntem M, Erdoğdu BS, Akdoğan M, Kaleli S. Akut Miyokard
İnfarktüsü Tanısında Kardiyak Markörlerin Önemi. Türk Sağlık
Bilim Derg. 2017;11–7.

10. Selker HP, Beshansky JR, Ruthazer R, Sheehan PR, Sayah AJ, et
al. Emergency medical service predictive instrument-aided
diagnosis and treatment of acute coronary syndromes and STsegment elevation myocardial infarction in the immediate trial.
Prehosp Emerg Care. 2011 Apr-Jun;15(2):139-48.
11. Haaf P, Reichlin T, Twerenbold R, Hoeller R, Rubini Gimenez
M, Zellweger C, et al. Risk stratification in patients with acute
chest pain using three high-sensitivity cardiac troponin assays.
Eur Heart J. 2014;35(6):365–75.
12. Arslan İnce FD, Şentürk BA, Ellidağ H, Kap S, Üstüner F. Akut
Miyokard Enfarktüs Tanısı için Serum Troponin I Eşik Değerleri
Türk Klinik Biyokimya Derg. 2007;5(2):43–8.

77
TÜRKİYE’ DE CİNSEL SAĞLIĞI ELE ALMADA NE
DURUMDAYIZ? : LİSANSÜSTÜ TEZLERİN DOKÜMAN
ANALİZİ
Ayşe DELİKTAŞ DEMİRCİ* - Mine ORUÇ**
Kamile KABUKCUOĞLU*
*

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye, aysedeliktas@akdeniz.edu.tr
**

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya,
Türkiye

ÖZ
Bu çalışmanın amacı yetişkin kadının cinsel sağlık ve fonksiyon
bozukluğuna ilişkin yapılmış lisansüstü tezlerin belirlenen tanımlayıcı
parametreler çerçevesinde incelenmesidir. Çalışma Ulusal Tez
Merkezi’ nde 2000 ve 2018 yılları arasında yetişkin kadının cinsel
sağlığı ve fonksiyon bozukluğuna ilişkin yapılmış çalışmaların
taranması ile doküman incelemesi şeklinde yürütülmüştür. Ulusal Tez
Merkezi’ nde yapılan tarama sonucunda yetişkin kadının cinsel sağlık
ve fonksiyon bozukluğunu ele alan çok fazla sayıda çalışmanın olduğu
saptanmıştır. Yetişkin kadında cinsel sağlık ve fonksiyon bozukluğunu
ele alan tezlerin 2008 ve sonrasındaki yıllarda belirgin artış göstermesi
dikkat çekmektedir. Çalışmaların psikoloji, hemşirelik, bazı tıp
alanları (psikiyatri, endokrinoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon) ve
eğitim alanında yapılmış olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların büyük bir
kısmının örnekleminde sadece kadın olmakla birlikte bir kısmında ise
kadınlar ve eşleri birlikte ele alınmıştır. Çalışmaların büyük bir
bölümünün araştırma türünün tanımlayıcı ve tez türünün yüksek lisans
olması ise cinsel sağlığın ele alınma şeklinin sınırlılığını
göstermektedir. Çalışmalarda sıklıkla belirli bir özelliğe sahip
kadınların cinselliği; cinsel yaşam kalitesi, cinsel doyumu ele alınmış
ayrıca cinsel fonksiyon bozukluğunun sıklığı hesaplanmıştır. Ele
alınan kadın gruplarının ise doğum sonu, gebelik dönemi, infertilite,
evli, kanser olma gibi farklı özelliklerinin olduğu görülmektedir.
Yetişkin kadında cinsel sağlık ve fonksiyon bozukluğunu ele alan
lisansüstü tezlerinin sayıca fazla olduğu, ancak sadece belirli
parametreler üzerine yoğunlaşıldığı, çalışmaların büyük bir kısmının
yüksek lisans ve tanımlayıcı araştırma türü olduğu görülmektedir.
Kadının cinsel sağlığını etkileyen farklı değişkenlerin, farklı metotlar
ile ele alınması ve kadında var olan fonksiyon bozukluğunu
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gidermede kullanılacak etkin bir yöntemin sunumu için deneysel
çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Cinsel Sağlık, Cinsel Fonksiyon
Bozukluğu, Doküman Analizi, Kadın, Lisansüstü Tez
Giriş
Cinsel sağlık, Dünya Sağlık Örgütü (2006) tarafından cinsel bir varlık
oalrak insanın yalnızca bedensel değil, duygusal, düşünsel ve
toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin
paylaşımını pozitif yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık hali
olarak tanımlanmıştır. Cinsel sağlığın diğer boyutlar ile ilişkisi
düşünüldüğünde sağlıklı yaşamın önemli parçalarından biri olan cinsel
sağlığın değerlendirilmesi de son derece önem arz etmektedir. Çünkü
cinsel sağlık, genel sağlığın önemli bir bileşenidir ve cinsel fonksiyon
bozuklukları toplumda sıklıkla karşılaşılan önemli sağlık sorunları
arasındadır. Cinsel aktivite ile ilişkili mortalite ve morbiditelerin
olması bunun en büyük kanıtlarındandır (Fışkın ve Beji, 2014).
Cinsel tutum ve davranışlar, kişilerin yetiştiği ve içinde yaşadığı aile,
yakın çevre, alt kültür ve toplumsal yapı, gelenekler ile dini inanç ve
ahlaki tutum tarafından belirlenmektedir (Bozdemir ve Özcan, 2011).
Bireyin cinsellikle ilgili gelişme ve değişimlerinde en önemli etken
içinde yetiştiği kültürlerin cinselliğe bakış açısıdır. Kültürlerin
cinselliğe bakış açıları birbirlerinden farklı olabildiği gibi, aynı kültür
içindeki yöresel farklılıklar da cinselliğe bakışı etkiler (Avcı ve Beji,
2011). Kültür, kadın bireyin bütün yaşamı boyunca (puberte, evlilik,
gebelik, menopoz ve yaşlılık dönemi) cinselliğini nasıl yaşaması
gerektiğini belirler. Cinsellik, halen dünyanın birçok toplumunda
olduğu gibi ülkemizde de konuşulması ayıp bir tabu olarak
görülmektedir (Civil ve Yıldız, 2010). Ülkemizde cinselliğin tabu
olarak görülmesi, kadınların bedenleri ve cinselliklerine ilişkin bilgi
düzeylerinin az olmasına, cinsel doyumlarının az olmasına cinsel
disfonksiyonların yaşanma sıklığının artmasına ve cinsel sorunlara
ilişkin danışmanlık almada engel olabilmektedir (CETAD, 2007).
Konuya ilişkin yapılan aynı çalışmada kadınlar, cinsel sağlık alanında
sağlık profesyonellerinden beklentilerinin cinselliğe ilişkin konuyu ilk
önce sağlık profesyonellerinin konuşmaya açması (%38), özel
danışmanlık yapılması (%24) ve bu alanda uzmanlaşmış alanların
olması (% 20) gerektiğini ifade etmişlerdir. Ancak, cinselliğin bir tabu
olarak görülmesi ve diğer birçok nedenlerden dolayı sağlık
profesyonelleri de cinselliği değerlendirme ve danışmanlık vermede
yetersiz kalabilmektedir (Akan ve Doğan, 2011). Böylece, sağlık
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bakım sistemi içerisinde bireyin cinselliği en fazla ihmal edilen,
önemsenmeyen ve ikinci planda kalan bir alan olarak varlığını
sürdürmektedir (Yangın, 2016). Literatürde cinselliğin hem en çok
merak edilen, hem de en çok yasaklanan, hem en çok konuşulan hem
de aslında hiç konuşulmayan, çok bilindiği iddia edilen ama aslında
çok az bilinen, bir yanda övünülürken diğer yanda utanılan bir durum
olması nedeniyle zorlu bir konu olduğu belirtilmektedir (Bozdemir ve
Özcan, 2011).
Bu nedenle bu çalışmanın amacı, yetişkin kadının cinsel sağlık ve
fonksiyon bozukluğuna ilişkin yapılmış lisansüstü tezlerin belirlenen
tanımlayıcı parametreler çerçevesinde incelenmesidir. Böylece,
ülkemizde cinselliğin ele alınma şekli ve düzeyine ilişkin tanımlayıcı
bir çerçeve sunulacaktır.
Yöntem
Çalışma, Ulusal Tez Merkezi’ nde yetişkin kadının cinsel sağlığı ve
fonksiyon bozukluğuna ilişkin yapılmış lisansüstü çalışmaların
taranması ile doküman analizi yapılarak yürütülmüştür. Çalışma,
Ulusal Tez Merkezi’ nde 2000 ve 2018 yılları arasında yetişkin
kadının cinsel sağlığı ve fonksiyon bozukluğuna ilişkin yapılmış
çalışmaların taranması ile doküman incelemesi şeklinde
yürütülmüştür. Tarama yapılırken “cinsellik”, “cinsel sağlık”, “cinsel
fonksiyon bozukluğu”, “vajinismus”, “disparoni”, “cinsel” ve
“orgazm” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Çalışmada, cinsel şiddeti
ele alan tezler ve örneklem grubunu adölesanların oluşturduğu
çalışmalar analiz dışına tutulmuştur. Çalışmaya dahil edilen tezler ise
yapıldığı uzmanlık alanı, yılı, türü, metodu, ele alınan konu ve
örneklem özelliği açısından incelenmiştir.

Bulgular
Çalışmaların karakteristik özellikleri
Ulusal Tez Merkezi’ nde yapılan tarama sonucunda yetişkin kadının
cinsel sağlık ve fonksiyon bozukluğunu ele alan 350’nin üzerinde çok
sayıda çalışmanın olduğu saptanmıştır. Yetişkin kadında cinsel sağlık
ve fonksiyon bozukluğunu ele alan tezlerin 2008 ve sonrasındaki
yıllarda belirgin artış göstermesi dikkat çekmektedir. Çalışmalar,
psikoloji, hemşirelik, bazı tıp alanları (psikiyatri, endokrinoloji,
fiziksel tıp ve rehabilitasyon) ve eğitim alanında yapılmış olduğu
belirlenmiştir.
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Çalışmaların büyük bir bölümünün araştırma türünün tanımlayıcı ve
tez türünün yüksek lisans olması ise cinsel sağlığın çalışılma şeklinin
sınırlılığını göstermektedir.
Çalışmaların ele aldığı örneklem grupları
Çalışmaların büyük bir kısmının örnekleminde sadece kadın olmakla
birlikte, bir kısmında ise kadınlar ve eşleri birlikte ele alınmıştır. Nadir
olarak örneklem grubunun sadece erkeklerden oluştuğu çalışmalar da
mevcuttur. Bu durum, cinsel sağlık ya da disfonksiyonların
merkezinde kadının ele alındığını göstermektedir. Çalışmaların
örneklem grubu sıklıkla; postpartum dönemdeki kadınları,
histerektomi operasyonu geçiren kadınlar, evli çiftler, kronik
rahatsızlığı olan bireyler (hemodiyaliz, hemofili hastaları, stres
inkonitans, troid fonksiyon bozukluğu, diyabet), öğretmenler,
ebeveynler, infertil bireyler, myokard infarktüslü bireyler, vajinusmus
rahatsızlığı olan kadınlar, gebelik, postmenapozal dönemdeki
kadınlardır. Adölesan, gebelik, doğum sonrası ve menapoz dönemde
olan kadınların cinselliği sıklıkla ele alınmıştır. Örneklem grubunu
oluşturan unsurlarda kadının gelişimsel dönemlerinin de cinsellik
üzerine etkilerinin incelendiği sonucuna ulaşılmaktadır. Yaşlılıkta
cinselliğe ilişkin çalışmaların yapılmamış olması, yaşlılıktaki
cinselliğe ilişkin yanlış bilgi ve inanışlarımızın etkisi olabileceğini
düşündürmektedir.
Çalışmaların ele aldığı parametreler
Çalışmalarda sıklıkla belirli bir özelliğe sahip kadınların cinselliği;
cinsel yaşam kalitesi, cinsel doyumu ele alınmış ayrıca cinsel
fonksiyon bozukluğunun sıklığı hesaplanmıştır. Çalışmalarda sıklıkla
kadın cinsel sağlığı veya fonksiyon bozukluğu; evlilik uyumu, eş
ilişkisi ve iletişimi ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Bu durum, bir
yandan cinsel sağlığın kişilerarası iletişim ile bağlantı derecesini
gösterirken bir yandan da kültürümüzün cinselliği çalışma şekli
üzerine olan etkisini göstermektedir. Ayrıca cinsel sağlık ve cinsel
yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeyi, cinsel tutum ve cinsel
mitlere inanma düzeyi her yaş grubunda ele alınmaktadır. Bu durum,
ülkemizde cinselliğin mahrem bir konu olmasının sonucu olarak,
bireylerde
cinselliğe
ilişkin
bilgi
eksikliğinin
olduğunu
düşündürmektedir.
Çalışmalarda cinselliğin ele alınmasında çalışmaların yürütüldüğü
bölümlerin etkisi görülmektedir. Eğitim alanında yapılmış çalışmalar;
üniversite öğrencilerinin, ebeveynlerin, öğretmenelerin cinsel sağlığa
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ve enfeksiyonlara ilişkin bilgi, inanış ve mit düzeylerini belirlemek
amacıyla tanımlayıcı türde yapılmış ya da cinsel eğitim verilerek
eğitimin cinsel bilgi düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla deneysel
yapılmıştır. Hemşirelik alanında yapılmış çalışmalar; sıklıkla gebelik,
doğum sonrası, menapoz döneminde olan kadınların cinsel
fonksiyonları, cinsel yaşam kaliteleri ve cinsel doyumları üzerine
odaklanmıştır. Psikiyatri alanında yapılan çalışmalarda; sıklıkla
örneklem grubunu vajinusmusu olan kadınlar olmakla birlikte cinsel
sağlık ile ilgili bir çıktıdan ziyade kadının bireysel özelliklerine
(benlik algı şeması, bağlanma stilleri, öfke ) ya da evlilik özelliklerine
(evlilik uyumu gibi) odaklanmıştır.
Sonuç
Yapılan doküman analizi sonucunda;






Yetişkin kadında cinsel sağlık ve fonksiyon bozukluğunu ele
alan lisansüstü tezlerinin sayıca fazla olduğu;
Sadece belirli parametreler (cinsel bilgi, inanış tutum, cinsel
fonksiyon, cinsel doyum, cinsel yaşam kalitesi) üzerine
yoğunlaşıldığı,
Büyük bir kısmının yüksek lisans ve tanımlayıcı araştırma
türü olduğu,
Ele alınan parametreler ile ilişkisel faktörlerin incelenmediği,
Yapılan girişimlerin sıklıkla cinsel eğitim olduğu
görülmektedir.

Bu sonuçlar doğrultusunda; cinsel sağlığı ve etkileyen faktörleri daha
derinlemesine inceleyebilmek adına kalitatif çalışmaların yapılması ve
kanitatif desende yapılan çalışmalarda cinselliğin çok boyutlu olduğu
gerçeği göz önünde bulundurularak ilişkisel faktörler ile modellerin
oluşturulması önerilmektedir. Ayrıca, kadının cinsel sağlığını
etkileyen farklı değişkenlerin farklı metotlar ile ele alınması ve
kadında var olan fonksiyon bozukluğunu gidermede kullanılacak etkin
bir yöntemin sunumu için deneysel çalışmaların yapılması
önerilmektedir.
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ÖZ
Bu çalışma, Anadolu insanına ait kafataslarında choanae ve havayolu
anatomik ve morfometrik özelliklerini belirlemek için yapılmıştır. Bu
çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı’na ait 32 adet ırk, yaş ve cinsiyet özellikleri bilinmeyen kuru
kemik kafatası kullanılmıştır. Kafatası’nın havayolu uzunluğu (HU),
üst ön yüz yüksekliği (ÜÖYY), choanae genişliği (CG) choanae
yüksekliği (CY), porus acusticus externus antero-posterior genişliği
(PAEAPG), porus acusticus externus yüksekliği (PAEY), porus
acusticus internus antero-posterior genişliği (PAIAPG) ve porus
acusticus internus yüksekliği (PAIY) ölçümleri 0.01 mm hassasiyete
sahip dijital kaliper kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel
değerlendirme SPSS 19.0 paket programı kullanılarak değerlendirildi.
Kafatası havayolu uzunluğu (HU) 4.94±0.38 cm; üst ön yüz
yüksekliği (ÜÖYY) 5.11±0.55 cm; sağ-sol choanae genişliği (CG)
1.21±0.13 cm, 1.19±0.14 cm; sağ-sol choanea yüksekliği (CY)
2.64±0.29 cm, 2.68±0.31 cm; sağ-sol porus acusticus externus anteroposterior genişliği (PAEAPG) 0.65±0.22 cm, 0.70±0.26 cm; sağ-sol
porus acusticus externus yüksekliği (PAEY) 0.88±0.24 cm, 0.88±0.23
cm; sağ-sol porus acusticus internus antero-posterior genişliği
(PAIAPG) 0.30±0.15 cm, 0.26±0.16 cm; sağ-sol porus acusticus
internus yüksekliği (PAIY) 0.54±0.17 cm, 0.54±0.16 cm sırasıyla
bulunmuştur. Yetişkin bireylerdeki kafatasının anatomik yapısı ve
morfometrik ölçümlerinin ortalama değerlerinin bilinmesi cerrahiyi
gerektiren pek çok patolojilerde klinik açıdan önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Choanae, hava yolu, porus acusticus externus,
porus acusticus internus
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Giriş
Choanae, palatum durum adı verilen sert damağın arka-üst
kısmında yer alan ve burun boşluğunu (cavitas nasi) arkaya açan
deliklerdir. Ortada vomer tarafından ikiye ayrılmaktadır (1). Yapılan
literatür çalışmalarında choanae çapları, ırk ve fiziksel kapasite
arasında ilişki olabileceği gösterilebilmektedir (2,3).
Nasion ve spina nasalis anterior arasındaki mesafe olarak
tanımlanan üst ön yüz yüksekliği (ÜÖYY) ile obstruktif uyku apne
sendromu arasında pozitif korelasyon varken, spina nasalis anterior
ve spina nasalis posterior arasındaki mesafe olarak tanımlanan hava
yolu uzunluğu (HU) ile de obstruktif uyku apne sendromu arasında
ters orantı olduğu bildirilmiştir (2,4-7). Kulak karmaşık ses
dalgalarının toplanması, değiştirilmesi, iletimi, ses hacminin
arttırılması ve değişkenlik analizlerini yapan bir organdır (1). Os
temporale pars petrosa facies posterior’da bulunan meatus acusticus
internus auris interna’yı fossa cranii posterior’a bağlar. MAI’nın dış
tarafında ağız kısmına ise porus acusticus internus denilmektedir.
MAI’nın klinik önemi içerisinde n.facialis, n.vestibulocochlearis ve
a.v.labyrinthi,
gibi
önemli
oluşumların
geçmesinden
kaynaklanmaktadır (8).
Bu çalışma, Anadolu insanına ait kafataslarında maksiler ve
temporal bölgeye ait choanae ve havayolu anatomik ve morfometrik
özelliklerini belirlemek için yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi
Anabilim Dalı laboratuarında bulunan ırk, yaş ve cinsiyet özellikleri
bilinmeyen 32 adet yetişkin kuru kemik kafatası kullanılmıştır. Ölçüm
yapılmasını engelleyecek şekilde parçalanmış ve zarar görmüş
kemikler çalışmaya dahil edilmemiştir. Kafatası’nın havayolu
uzunluğu (HU), üst ön yüz yüksekliği (ÜÖYY), choanae genişliği
(CG) choanae yüksekliği (CY), porus acusticus externus anteroposterior genişliği (PAEAPG), porus acusticus externus yüksekliği
(PAEY), porus acusticus internus antero-posterior genişliği (PAIAPG)
ve porus acusticus internus yüksekliği (PAIY) ölçümleri yapılmıştır.
Ölçümlerde 0.01 mm duyarlılığında dijital kaliper kullanılmıştır.
Bulunan değerler cm olarak kaydedilmiştir (Resim 1). İstatistiksel
değerlendirme SPSS 17.0 paket programı kullanılarak değerlendirildi.
Bu ölçümlerden minimum (min.), maksimum (max.), standard sapma
(SS) ve ortalama (ort.) değerleri hesaplanmıştır.
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Bulgular
Kafatası’na ait ölçümler Tablo 1’de gösterilmiştir. Kafatası
havayolu uzunluğu (HU) 4.94±0.38 cm; üst ön yüz yüksekliği
(ÜÖYY) 5.11±0.55 cm; sağ choanae genişliği (CG) 1.21±0.13 cm, sol
choanae genişliği (CG) 1.19±0.14 cm; sağ choanea yüksekliği (CY)
2.64±0.29 cm, sol choanea yüksekliği (CY) 2.68±0.31 cm; sağ porus
acusticus externus antero-posterior genişliği (PAEAPG) 0.65±0.22 cm,
sol porus acusticus externus antero-posterior genişliği (PAEAPG)
0.70±0.26 cm; sağ porus acusticus externus yüksekliği (PAEY)
0.88±0.24 cm, sol porus acusticus externus yüksekliği (PAEY)
0.88±0.23 cm; sağ porus acusticus internus antero-posterior genişliği
(PAIAPG) 0.30±0.15 cm, sol porus acusticus internus antero-posterior
genişliği (PAIAPG) 0.26±0.16 cm; sağ porus acusticus internus
yüksekliği (PAIY) 0.54±0.17 cm ve sol porus acusticus internus
yüksekliği (PAIY) 0.54±0.17 cm, 0.54±0.16 cm olarak bulunmuştur.
Tablo 1. Kuru kemik kafatasında choanae ve havayolu anatomisi
ölçüm parametreleri
Ölçüm parametreleri

Ortalama

Standard Sapma
(SS)

Havayolu uzunluğu

4.94 cm

0.38 cm

5.11 cm

0.55 cm

1.21 cm

0.13 cm

1.19 cm

0.14 cm

2.64 cm

0.29 cm

2.68 cm

0.31 cm

(HU)
Üst ön yüz yüksekliği
(ÜÖYY)
Choanae genişliği
(CG-sağ)
Choanae genişliği
(CG-sol)
Choana yüksekliği
(CY-sağ)
Choana yüksekliği
(CY-sol)
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Porus Acusticus Externus
Antero-Posterior Genişliği

0.65 cm

0.22 cm

0.70 cm

0.26 cm

0.88 cm

0.24 cm

Porus Acusticus Externus
Yüksekliği (PAEY-sol)

0.88 cm

0.23 cm

Porus Acusticus Internus
Antero-Posterior Genişliği

0.30 cm

0.15 cm

(PAEAPG-sağ)
Porus Acusticus Externus
Antero-Posterior Genişliği
(PAEAPG-sol)
Porus Acusticus Externus
Yüksekliği
(PAEY-sağ)

(PAIAPG-sağ)
Porus Acusticus Internus
Antero-Posterior Genişliği

0.26 cm

0.16 cm

(PAIAPG-sol)
Porus Acusticus Internus
Yüksekliği (PAIY-sağ)

0.54 cm

0.17 cm

Porus Acusticus Internus
Yüksekliği (PAIY-sol)

0.54 cm

0.16 cm

Tartışma
Choanae, palatum durum’un postero-superior kısmında yer
alan deliklerdir. Bu delikler burun boşluğu (cavitas nasi)’nu arkaya
açarlar. Ortada vomer tarafından ikiye ayrılmaktadır (1). Aksu ve
ark.larının yaptıkları bir çalışmada pek çok spor branşında siyahilerin
beyaz bireylerden daha fazla başarı göstermesinin nedeninin apertura
piriformis ile ilgili olarak choanae çaplarının büyüklüğü ile ilgili
olabileceği belirtilmiştir. Böylece choanae çapı yüksek olan bireylerin
doğru orantılı olarak daha fazla fiziksel kapasiteye sahip olunabileceği
bildirilmiş ancak fizyolojik solunum ile choanae çapları arasında
ilişkiyi inceleyen çalışma literatürde de olmadığı bildirilmiştir (2,3).
Aksu ve ark.larının Batı Anadolu insanına ait kafataslarında choanae
genişliği ve choanae yüksekliği ile ilgili yaptıkları çalışmada sağ ve
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sol tarafta sırasıyla 13.09±1.56 mm, 13.33±1.36 mm; 24.45±2.61 mm,
23.77±2.42 mm bulunmuştur. Bizim çalışmamızda aynı değerler
sırasıyla 1.21±0.13 cm, 1.19 ±0.14 cm; 2.64 ±0.29 cm, 2.68 ±0.31 cm
olarak hesaplanmıştır. Çalışma verilerimizi karşılaştırdığımızda
choanae çapının literatürden daha yüksek, choanae yüksekliğinin ise
daha düşük olduğu görülmüştür.
Nasion ve spina nasalis anterior arasındaki mesafe olarak
tanımlanan üst ön yüz yüksekliği (ÜÖYY), Batı Anadolu insanına ait
kafataslarında ÜÖYY parametresi 50,98 ± 3,57 mm olarak
kaydetmişlerdir (2,4-7,9). Yaşları 19 ile 27 arasında değişen 105 (50
erkek, 55 kadın) kişide yapılan lateral sefalometrik röntgende
56.82±5.87 mm iken (5), yaşları 18-25 arasında değişen Türk
populasyonunda yapılan bir çalışmada ise üst ön yüz yüksekliği
kadınlarda 7.85 cm, erkeklerde 7.52 cm bulmuşlardır (7). Bizim
çalışmamızda aynı ölçüm 5.11±0.55 cm olarak ölçülmüştür. Ankara
Üniversitesi Anatomi Labaratuvar’ında otuz kafatası ile yapılan
çalışmada ön yüz yüksekliği 56.51±4.71 mm olarak kaydedilmiştir
(6). Ayrıca, Aksu ve ark.ları yetişkinlerde obstrüktif uyku apne
sendromu (OUAS) ile üst ön yüz yüksekliği arasında pozitif bir ilişki
olduğu bildirilmiştir. Bu bilgi ışığında çalışma verilerimiz Batı
Anadolu insanından yüksek, Konya ve Trakya yöresinden düşük
bulunmuştur. Dolayısıyla, çalışma verilerimizden OUAS’ye daha az
yatkın olunduğu sonucu çıkarılabilir.
Spina nasalis anterior ve spina nasalis posterior arasındaki
mesafe olarak tanımlanan hava yolu uzunluğu (HU)’yu Seto ve
ark.ları Avustralya’lı sağlıklı bireylerde 54.85±0.99 mm, OUAS’li
kişilerde ise 51.11±0.59 mm olarak bulurken (4), Batı Anadolu
insanında aynı ölçüm parametresini 49.01 mm, bizim çalışmamızda
ise havayolu uzunluğu 4.94±0.38 cm olarak bulunmuştur (2).
Literaürde havayolu uzunluğunun düşük olması OUAS’a yatkınlığı
arttıran bir faktör olduğu bildirilmiştir (2,4). Bu bilgiler ışığında
çalışma bulgularımız diğer toplumlardan oldukça düşük bulunmuş bu
durum çalışma grubumuzun OUAS ile ırksal veya bölgesel bir
yatkınlık içinde olduğunu gösterebilmektedir.
Kulak karmaşık ses dalgalarının toplanması, değiştirilmesi,
iletimi, ses hacminin arttırılması ve değişkenlik analizlerini yapan bir
organdır. Havanın moleküler titreşimleri ses dalgaları oluşturur. Sinir
sistemi periferik rezeptör organı olan kulak aracılığı ile bu dalgaların,
yön, uzaklık, lokalizasyon,
şiddet ve frekans değişiklikleri
belirlenmektedir (1). Os temporale pars petrosa facies posterior’da
bulunan meatus acusticus internus auris interna’yı fossa cranii
posterior’a bağlar. MAI’nın dış tarafında ağız kısmına ise porus
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acusticus internus denilmektedir (8). MAI’nın klinik önemi içerisinde
n.facialis, n.vestibulocochlearis ve a.v.labyrinthi, gibi önemli
oluşumların geçmesinden kaynaklanmaktadır (8). Porus acusticus
internus ile ilgili literatür bilgilerine bakıldığında; Özocak ve ark.ları
PAI’nın supero-inferior çapı 2.5-6.3 mm arasında, PAI’nın anteroposterior çapını 3.5-7.1 mm arasında bulurken (8), Yunan
populasyonunda porus acusticus internus supero-inferior çapı 2.0 ile
7.0 mm arasında ölçülmüştür (9). Almanya populasyonunda kuru
kemik kafatasında PAI supero-inferior yükseklik 4.77±1.84 mm
(aralık 2.62-8.71 mm) ve anteroposterior çap 9.57 ±1.53 mm (aralık
6.72 mm-12.90 mm) olarak bulunmuştur (10). Bizim çalışmamızda
PAI yükseklik ve çap sırasıyla 0.54±0.17 cm-0.54±0.16 cm;
0.30±0.15 cm-0.26±0.16 cm olarak kaydedildi. Literatüre bakıldığında
PAI yükseklik parametresi Türk, Yunan ve Almanya populasyonu ile
yapılan çalışmaların aralık değerleri ile uyumlu olmasına rağmen
Almanya populasyonunun ortalama değerinden daha yüksek bir değer
elde edilmiştir. PAI medio-lateral çap ise Almanya ve Türkiye
populasyonundan daha düşük değerler elde edilmiştir. Sonuçlarda
rastlanılan farklılıklarda cografik koşulların, ölçüm yöntemlerinin
veya
cinsiyet
gibi
faktörlerin
benzer
olmamasından
kaynaklanabileceğini göstermektedir.
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ÖZ
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde el antropometrik
parametrelerinin belirlenerek el şeklinin ortaya konulmasıdır. Bu
çalışmaya yaşları 18-25 yaş arasında değişen Diş Hekimliği
Fakültesi’nde öğrenim gören 40 öğrenci (16 kız, 24 erkek) dahil
edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen sağlıklı genç populasyonda el
bölgesine ait antropometrik ölçümler yapılmıştır. El uzunluğu, el aya
uzunluğu, parmak uzunluğu, el genişliği, bilek genişliği, el çevresi,
bilek çevresi ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlerden sonra el şekli
hesaplanmıştır. Ayrıca, minimum (min.), maximum (max.), ortalama
(ort.) ve standart sapma (SS) değerleri elde edilmiştir. Çalışmaya dahil
edilen kişilerde ölçüm yapabilmek için “Girişimsel Olmayan Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu” onayı alınmıştır. Ölçümlerden önce
bireylere bilgilendirilmiş gönüllü onam formu imzalatılmıştır. 16 kız
öğrencilerin yaş ortalaması, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve beden
kitle indeksi (BKI) sırasıyla 18.81±0.40 yıl, 167.5±7.65 cm, 60.25
±9.90 kg ve 21.0±0.03 kg/m2 iken 24 erkek öğrencide aynı ölçümler
sırasıyla 19.25±0.74 yıl, 178.5±5.73 cm, 73.25 ±12.18 kg ve
23.0±0.03 kg/m2 olarak bulunmuştur. Kızlarda sağ ve sol 1.2.3.4 ve
5.parmak uzunluğu, el uzunluğu, el genişliği, el aya uzunluğu, el
çevresi, el bileği genişliği, el bileği çevresi ve el şekli sırasıyla
5.66±0.35 cm, 5.55±0.44 cm; 7.15±0.48 cm, 7.06±0.32 cm; 7.83±0.39
cm, 7.84±0.32 cm; 6.94±.41 cm, 6.92±0.40 cm; 5.53±0.32 cm,
5.59±0.43 cm; 18.06±1.04 cm, 18.08±0.95 cm;7.35±0.69 cm,
7.24±0.71 cm; 9.86±0.66 cm, 9.84±0.64 cm; 18.06±1.41 cm,
17.69±1.30 cm; 5.03±0.61 cm, 5.06±0.63 cm ve 15.44±1.28 cm,
15.44±1.18 cm ve 0.41±0.03, 0.41±0.04 olarak bulunurken aynı
ölçümler erkeklerde sırasıyla 5.90±0.55 cm, 5.81±0.53 cm; 7.87±0.94
cm, 7.75±0.78 cm; 8.68±0.74 cm, 8.63±0.84 cm; 7.62±.0.70 cm,
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7.59±0.73 cm; 5.99±0.44 cm, 6.03±0.39 cm; 19.65±0.97 cm,
19.58±0.90 cm; 8.04±0.40 cm, 8.02±0.44 cm; 10.78±0.80 cm,
10.71±0.64 cm; 20.12±1.04 cm, 19.99±1.08 cm; 5.40±0.46 cm,
5.36±0.44 cm ve 16.51±0.99 cm, 16.66±0.93 cm, 0.41±0.02,
0.41±0.02 olarak hesaplanmıştır. Ölçüm parametreleri (el şekli hariç)
ile başarı puanı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.
Antropometrik ölçümlerde cinsiyetler arası farklılıklar ortaya çıkarken
başarı puanları üzerine el antropometrik ölçümlerinin etkisi olmadığı
düşünülmektedir.
Giriş
Elin fonksiyonel önemi endüstri kazalarının 1\3’i oranında
elin hasara uğramasından kaynaklanır. Antropoloji alanında elin
beynin gelişi ile bağlantılı olabileceği bildirilmiştir. Elin ince becerili
hareketlerinde en etkin rol el başparmağına düşmektedir (1). El
hareket, duyu organı ve insan vücudunun oldukça fonksiyonel
birimidir. Elin temel fonksiyonu tutma, kavrama, çekme, itme ve
bırakma gibi görevlerdir. El iskeleti ossa carpi (sekiz-8), ossa
metacarpi (beş-5) ve el parmak kemikleri (ossa digitorum manus14)’nden oluşmaktadır. Dinlenme anında semi-fleksiyon, adduksiyon,
oppozisyon pozisyonunda olan parmaklar el bileği fonksiyonu ile
birlikte ekstensiyon ve abduksiyona gelir. El bileği ve parmaklar
arasında bu uyum nesneleri tutma, kavrama ve bırakma işlemlerinde
ele fonksiyonellik kazandırır (2,3). Yapılan literatür çalışmalarında el
antropometrisinden antropoloji, adli tıp, spor hekimliği, ergonomi gibi
pek çok alanda yararlanılabildiği, dördüncü parmak ile işaret parmağı
arasındaki oranın her iki cinsiyette farklılık gösterdiği, kadınlarda
dördüncü ve ikinci parmak boyunun eşit iken, erkeklerde dördüncü
parmak ikinci parmaktan daha uzun çıktığı, ayrıca spor tiplerinin el
antropometrisini etkilediği ve el antropometrisine göre kişinin hangi
spor dalına daha uygun olabileceğine karar vermede kullanılabileceği
belirtilmektedir (2,4,5).
Çalışmamızda el ve parmak antropometrisinin kişinin yıl
sonu başarı düzeyini etkileyip etkileyemeyeceğini belirlemek için
yapılmıştır
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nde öğrenim gören 18-25 yaş arası 16 kadın ve 24 erkek 40
kişi dahil edilmiştir. Çalışmada 1., 2., 3., 4. ve 5. parmak uzunluğu, el
uzunluğu, el genişliği, el aya uzunluğu, el çevresi, el bileği genişliği,
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el bileği çevresi ve el şekli sırasıyla sağ ve sol tarafta olmak üzere çift
taraflı olarak ölçüldü. Ölçümlerde 0.01 mm duyarlılığında dijital
kaliper kullanılmıştır. Bulunan değerler cm olarak kaydedilmiştir.
İstatistik değerlendirme SPSS 17.0 paket programı kullanılarak
yapıldı. Sürekli değişkenler normal ise ortalama ± standart sapma
olarak verilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermemesini
belirlemek için Shapira-Wilk testi uygulandı. Normal dağılım gösteren
veriler için (p>0.05) parametrik test, normal dağılım göstermeyen
verilerin (p<0.05) istatistiksel analizi için ise non-parametrik test
kullanıldı. P<0.05 değerleri istatistiki olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Bulgular: 16 kız öğrencilerin yaş ortalaması, boy uzunluğu,
vücut ağırlığı ve beden kitle indeksi (BKI) sırasıyla 18.81±0.40 yıl,
167.5±7.65 cm, 60.25 ±9.90 kg ve 21.0±0.03 kg/m2 iken 24 erkek
öğrencide aynı ölçümler sırasıyla 19.25±0.74 yıl, 178.5±5.73 cm,
73.25 ±12.18 kg ve 23.0±0.03 kg/m2 olarak bulunmuştur. Kızlarda sağ
ve sol 1.2.3.4 ve 5.parmak uzunluğu, el uzunluğu, el genişliği, el aya
uzunluğu, el çevresi, el bileği genişliği, el bileği çevresi ve el şekli
sırasıyla 5.66±0.35 cm, 5.55±0.44 cm; 7.15±0.48 cm, 7.06±0.32 cm;
7.83±0.39 cm, 7.84±0.32 cm; 6.94±.41 cm, 6.92±0.40 cm; 5.53±0.32
cm, 5.59±0.43 cm; 18.06±1.04 cm, 18.08±0.95 cm;7.35±0.69 cm,
7.24±0.71 cm; 9.86±0.66 cm, 9.84±0.64 cm; 18.06±1.41 cm,
17.69±1.30 cm; 5.03±0.61 cm, 5.06±0.63 cm ve 15.44±1.28 cm,
15.44±1.18 cm ve 0.41±0.03, 0.41±0.04 olarak bulunurken aynı
ölçümler erkeklerde sırasıyla 5.90±0.55 cm, 5.81±0.53 cm; 7.87±0.94
cm, 7.75±0.78 cm; 8.68±0.74 cm, 8.63±0.84 cm; 7.62±.0.70 cm,
7.59±0.73 cm; 5.99±0.44 cm, 6.03±0.39 cm; 19.65±0.97 cm,
19.58±0.90 cm; 8.04±0.40 cm, 8.02±0.44 cm; 10.78±0.80 cm,
10.71±0.64 cm; 20.12±1.04 cm, 19.99±1.08 cm; 5.40±0.46 cm,
5.36±0.44 cm ve 16.51±0.99 cm, 16.66±0.93 cm, 0.41±0.02,
0.41±0.02 olarak hesaplanmıştır. Demografik verilere bakıldığında
boy uzunluğu ve vücut ağırlığı parametrelerinde cinsiyetler arasında
anlamlı ilişkiye rastlanılırken, yaş ve BKI parametrelerinde anlamlı
ilişkiye rastlanılamamıştır. Birinci parmak uzunluğu ölçümü dışında
bütün antropometrik ölçümler cinsiyete bağlı olarak anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0.05). Antropometrik ve demografik ölçüm
parametreleri ile başarı puanı arasında anlamlı bir ilişkiye
rastlanılmazken, el şekli ile başarı puanı arasında orta derece anlamlı
korelasyon bulunmuştur.
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Tablo 1. Çalışmaya katılan kişilerin demografik verileri
Ölçümler

Aralık

Ortalama±SS

Kadın

18.00-19.00

18.81±0.40

Erkek

18.00-21.00

19.25±0.74

Kadın

156.00184.00

167.5±7.65

170.00190.00

178.5±5.73

47.00-82.00

60.25 ±9.90

Vücut Ağırlığı Erkek
(kg)

55.00-101.00

73.25 ±12.18

Beden
Kitle Kadın
Indeksi (BKIErkek
kg/m2)

19.31-24.20

21.0±0.03

19.03-27.98

23.0±0.03

Yaş (yıl)

Boy Uzunluğu
(cm)
Erkek
Kadın

p

p>0.05

p<0.05

p<0.05

p>0.05

Tablo 2. Çalışmaya katılan kişilerin antropometrik verileri
Ölçüm
parametresi

Kadın

Erkek

Erkek

Ortalama±Standard
Sapma

Aralık

Kadın

1.parmak
uzunluğu

Sağ

5.66±0.35

5.90±0.55

5.00-7.00

5.10-6.10

Sol

5.55±0.44

5.81±0.53

5.00-7.00

5.00-6.30

2.parmak
uzunluğu

Sağ

7.15±0.48

7.87±0.94

6.50-10.00

6.40-8.00

Sol

7.06±0.32

7.75±0.78

6.50-9.30

6.50-7.50

3.parmak
uzunluğu

Sağ

7.83±0.39

8.68±0.74

7.40-10.40

7.10-8.50

Sol

7.84±0.32

8.63±0.84

7.30-10.60

7.20-8.30

4.parmak
uzunluğu

Sağ

6.94±0.41

7.62±.0.70

6.60-9.50

6.20-8.00

Sol

6.92±0.40

7.59±0.73

6.40-9.35

6.30-8.00

5.parmak

Sağ

5.53±0.32

5.99±0.44

5.00-6.60

5.00-6.00

94
uzunluğu

Sol

5.59±0.43

6.03±0.39

5.20-6.60

5.00-6.50

El
uzunluğu

Sağ

18.06±1.04

19.65±0.97

17.30-1.40

16.5-19.5

Sol

18.08±0.95

19.58±0.90

17.3-21.0

16.5-19.5

El
genişliği

Sağ

7.35±0.69

8.04±0.40

7.40-9.00

6.50-9.00

Sol

7.24±0.71

8.02±0.44

7.20-9.20

6.30-9.00

El
aya Sağ
uzunluğu
Sol

9.86±0.66

10.78±0.80

9.50-12.20

8.80-11.2

9.84±0.64

10.71±0.64

9.60-12.00

9.00-11.2

El çevre Sağ
ölçümü
Sol

18.06±1.41

20.12±1.04

18.00-22.0

15.0-21.0

17.69±1.30

19.99±1.08

17.50-22.0

15.0-20.7

El bileği Sağ
genişliği
Sol

5.03±0.61

5.40±0.46

4.60-7.00

4.50-6.50

5.06±0.63

5.36±0.44

4.70-7.00

4.50-6.80

El bileği Sağ
çevresi
Sol

15.44±1.28

16.51±0.99

14.00-18.0

14.0-19.0

5.44±1.18

16.66±0.93

15.0-18.00

14.0-18.5

El şekli

Sağ

0.41±0.03

0.41±0.02

0.38-0.45

0.34-0.50

Sol

0.41±0.04

0.41±0.02

0.36-0.46

0.35-0.49

73.33±6.79

55.0-83.90

55.0-83.5

Başarı
Puanı

76.30±6.42
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Tablo 3. El ve parmak antropometrik ölçümlerinin cinsiyet açısından
karşılaştırılması
Ölçüm parametresi

Kadın
p

1.parmak uzunluğu

2.parmak uzunluğu

3.parmak uzunluğu

4.parmak uzunluğu

5.parmak uzunluğu

El uzunluğu

El genişliği

El aya uzunluğu

El çevre ölçümü

El bileği genişliği

El bileği çevresi

El şekli

Başarı Puanı

Sağ

p>0.05

Sol

p>0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

Sağ

p<0.05

Sol

p<0.05

p>0.05

Erkek
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Tartışma ve Sonuç
El uzunluğu, el genişliği gibi antropometrik ölçümlerden
cinsiyet ve boy uzunluğu tahminine karar verilebileceği ve adli tıp
alanında, uygulanacak cerrahiyi planlamada, el gereçlerinin veya elle
çalıştırılan cihazların tasarımında kullanılabilir parametreler olduğu
belirtilmiştir. El antropometrisi toplumlar arasında farklılık
göstermektedir (6). Ayrıca el kuvvet veya antropometrik ölçümlerin
kürek çekme, judo gibi sporların yanında hentbol, basketbol, voleybol
ve beyzbol gibi kavrama gerektiren sporlarda faydalı ölçümler olduğu
belirtilmiştir (6-9). Ayrıca spor dallarında antropometrik özelliklerin
sporcunun hangi spor branşına daha uygun olabileceğini belirlemede
kullanılabilen parametreler olduğu belirtilmektedir (10). Literatürde el
kullanımı gerektiren spor branşlarında el antropometrik ölçümlerinin
sporcunun yönlendirilmesinde önemli olduğu gösterilmiştir (11).
Sporla uğraşan kadınların boylarının, kulaç uzunluklarının ve vücut
kitle indekslerinin daha fazla olduğu, ayrıca spor branşına göre bazı
antropometrik özelliklerin değişebildiği görülmektedir (12).
Hindistan populasyonda yapılan bir çalışmada el uzunluğu ve
el genişliği sırasıyla erkeklerde 19.23 cm (sağ),19.08 cm (sol); 8.30
cm (sağ) ve 8.18 cm (sol) olarak bulunurken aynı parametre
kadınlarda sırasıyla 17.37 cm (sağ), 17.22 cm (sol); 7.57 cm (sağ) ve
7.45 cm (sol) olarak ölçülmüştür. Aynı çalışmada el uzunluğunun el
genişliği ile anlamlı korelasyon gösterdiği ve bu ölçümlerden birinin
bilinmesi durumunda diğerinin tahmin edilebileceği belirtilmiştir (7).
Aynı populasyonda yapılan başka bir çalışmada erkeklerde el
uzunluğu [(sağ) 19.36 cm, (sol) 19.42 cm], el genişliği [(sağ) 8.77 cm,
sol (8.81 cm)] el ayası uzunluğu [(sağ)10.54 cm (sol) 10.61 cm] ve el
indeksi [(sağ) 45.34, (sol) 45.41)] sırasıyla bulunurken, kadınlarda el
uzunluğu [(sağ) 17.73 cm (sol) 17.72 cm], el genişliği [(sağ) 7.8 cm,
sol (7.92 cm)], el ayası uzunluğu [(sağ) 9.72 cm, (sol) 9.79 cm] ve el
indeksi [(sağ) 43.99, (sol) 44.72] sırasıyla bulunmuştur (8). Pal ve
ark.larının 20-40 yaş arası Hindistan kadın populasyonunda yaptıkları
bir çalışmada el uzunluğu (16.3 cm), el ayası uzunluğu (9.14 cm),
birinci parmak uzunluğu (5.78 cm), ikinci parmak uzunluğu (6.51
cm), üçüncü parmak uzunluğu (7.16 cm), dördüncü parmak uzunluğu
(6.65 cm), beşinci parmak uzunluğu (5.32 cm) ve el genişliği (8.55
cm) hesaplanmıştır (9). 19-50 yaş arası Türk populasyonunda yapılan
bir çalışmada erkeklerde el uzunluğu, el genişliği ve el bileği genişliği
sırasıyla 19.20 cm, 8.34 cm ve 5.75 cm iken, aynı parametreler
kadınlarda sırasıyla 17.85 cm, 7.55 cm ve 5.11 cm olarak bulunmuştur
(6). Sporcularda el uzunluğu (21.24 cm), el şekli (0.43), el ayası
uzunluğu (12.23 cm), el ayası genişliği (9.21 cm) ve bilek çevresi
(18.02 cm) ölçümleri sırasıyla bulunurken, sporcu olmayan kişilerde
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el uzunluğu (20.38 cm), el şekli (0.43), el ayası uzunluğu (11.88 cm),
el ayası genişliği (8.77 cm) ve bilek çevresi (17.28 cm) ölçümleri
bulunmuştur. Spor yapanlarda yapmayanlara göre ölçüm sonuçları
yapılan sporun niteliğine bağlı olarak yüksek bulunmuştur (13). İsveç
populasyonunda erkeklerde sağda ve solda el uzunluğu 19.3 cm, 19.4
cm; el genişliği 8.7 cm, 8.6 cm; ve el çevresi 5.81 cm iken, kadınlarda
el uzunluğu 17.9 cm, 17.9 cm; el genişliği 7.8 cm, 7.8 cm; ve el
çevresi 5.56 cm olarak ölçülmüştür (14). 2018 yılında Malezya,
Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi dört Asya ülkesinde yapılan bir
çalışmada el uzunluğu ve el genişliği erkeklerde ve kadınlarda
sırasıyla Malezya populasyonunda 18.3 cm ve 17.00 cm; 8.1 cm ve
7.2 cm iken Endoezya populasyonunda 19.00 cm ve 18.00 cm; 9.00
cm ve 8.00 cm; Filipin populasyonunda erkeklerde ve kadınlarda
sırasıyla 19.8 cm ve 18.00 cm; 9.8 cm ve 9.2 cm;18.4 cm ve 17.3 cm;
7.8 cm olarak bulunmuştur (15).
Spor yeteneği ve başarı düzeylerinin her iki eldeki ikinci ve
4.parmak oranı ile ilişkili olduğu belirtilmiştir (2,4). Parmak
uzunluklarına bakılarak kişinin psikolojik durumunun veya işaret
parmağının dördüncü parmağa oranının sportif beceriyle ilişkisinin
belirlenmesi ve parmakların birbirine oranına bakılarak kanser veya
kalp problemi ile karşılaşma riskinin ortaya çıkması gibi çıkarımlar
literatürde gösterilmiştir (5).
Literatüre bakıldığında el – parmak antropometrisinin
populasyonlar arası farklılık gösterdiği görülmektedir. Bu farklılıklara
genetik, ırk, cografik koşullar, spor yapıp yapmama veya yapılan spor
branşı ve cinsiyet gibi faktörlerin neden olduğu görülmektedir. Ayrıca,
bireyin sahip olduğu genetik yapı elin şekillenmesinde ve farklılık
göstermesinde rol oynadığı belirtilmektedir. Uğraşılan iş ve elin
maruz kaldığı koşullar el yapısını etkilemektedir (11). El ve parmak
antropometrisi ile yıl sonu başarı puanı arasında ilişkiyi inceleyen
herhangi bir çalışmaya literatürde rastlanılmadı. Çalışmamızda yer
alan katılımcıların sayısının arttırılması ile daha anlamlı sonuçların
elde edilebileceğini ve bu ve benzeri çalışmaların sayısının
arttırılmasını önermekteyiz.
Kısacası, çalışma sonuçları değerlendirildiğinde antropometrik
değişkenlere göre cinsiyetler arasında gözlenen farklılıklara genetik
yapı, cografik koşullar, beslenme şekli gibi faktörlerin etkili olduğu
görülmektedir. Ancak başarı puanı üzerine elin antropometrik
özelliklerinin etkisi olmadığı sadece el şeklinin (indeksinin) orta
derecede anlamlı korelasyon gösterdiği söylenebilir.
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POSTERIOR ANKLE IMPINGEMENT SYNDROME: MR
IMAGING FINDINGS IN A PATIENT WITH BALLET
STUDENT
BALE ÖĞRENCİSİ BİR HASTADA POSTERİOR İMPİNGEMENT
SENDROMUNUN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
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ABSTRACT
To report the magnetic resonance (MR) imaging findings in a patient
with posterior ankle impingement (PAI) syndrome. One ballet student
who presented with posterior ankle pain were assessed with MR
imaging. Their clinical record and imaging study were reviewed. The
MR imaging study were assessed for the presence of abnormal bone
ostephyte formation,, edema and and soft-tissue abnormalities. One
patient was suggested surgical. In ballet student, MR imaging
demonstrated Subtalar eklem faset eklem aralığında sinovitis ile
uyumlu efüzyon ve eklem yüzlerinde subkondral kemik iliği ödemi
saptanmıştır. Periaşil bursada minimal sıcı sinyali saptanmıştır.
Hastaya posterior impingement sıkışma teşhisi koyulmuştur.
Osteophyte, edema ve synovitis findings are prevalent MR imaging
findings of PAI syndrome. MR imaging fairly describes the osseous
and soft-tissue abnormalities associated with PAI syndrome and is
practical in the evaluation of this condition. Magnetic resonance
Imaging, Posterior impingement syndrome and ballet dancers.
ÖZ
Bale sanat dalında çok sık görülen sakatlanmalardan biri olan
posterior impingement sendromlu bir hastayı incelemektir. Sol ayak
bileğinde plantar fleksiyon hareketi sırasında, ağrı ve hafif ödem
şikayeti ile başvuran posterior impingement sendromlu olan on üç
yaşında bir bale öğrencisi MRG ile değerlendirildi. Fizik muayenede
ayak bileğinde hassasiyet, ödem ve talocalcaneal eklemde dokunma
ile ortaya çıkan ağrı varken, ayak bileği eklem hareketlerinde kısıtlılık
gözlendi. Gözler kapalı iken sol ayağı üzerinde denge kuramadığı
görülmüştür. Ayak bileği sagital ve koronal planda yapılan MRI
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değerlendirilmesinde subtalar eklem posterior faset eklem aralığında
sinovitis ile uyumlu efüzyon ve eklem yüzlerinde subkondral kemik
iliği saptanmıştır. Ayrıca subtalar ekleme komşu kemik yapılarda
ödem ve osteofitler mevcuttur. Talocalcaneal subkondral ve
periartiküler yumuşak dokuda ödem, retrocalcaneal bursada efüzyon
saptanmıştır. Bale öğrencisinin muayenesinde kendinin genetik olarak
osteofit oluşumuna yatkın bir kemik yapısının olduğu ve genetik
olarak sakatlanmaya meyilli olduğu ve bale eğitimininde bu yatkınlığı
arttırdığı görülmüştür. Hastaya posterior impingement sıkışma teşhisi
koyulmuştur. İki ayrı yapılan değerlendirme neticesinde cerrahi ve
medikal tedavi olmak üzere iki farklı tedavi yöntemi önerilmiştir.
Ayrıca bale egzersizlerine bir süre ara verip, dinlenme, ayak bileğini
kaldırma ve soğuk uygulama önerilmiştir. Ayrıca antienflamatuar ve
kortizon enjeksiyonu tedavisi verildi. Cerrahi uygulamadan
vazgeçilerek bir ay sonunda hastanın ayak bileği hareketlerinde
kısıtlılığın, ödemin ve ağrısının azaldığı ancak bale aktivitesine bir
süre ara verildiği öğrenildi. MRG posterior impingement sendromlu
hastalarda osteofit oluşumunu, yumuşak doku anormalliklerini
değerlendirmede pratik bir uygulamdır.
Anahtar Kelimeler: MRI, Posterior impingement sendromu, bale
OLGU SUNUMU
Ayak Bileği Sıkışma hastalığı, ayak bileği çevresindeki
yumuşak doku kitlesinin ayak bileği hareketleri ile sıkışması
sonucunda gelişen ağrılı bir hastalıktır. Klinik ve anatomik olarak
impingement sendromu; anterior ve posterior olarak sınıflandırılır (13).
Anterior sıkışma; ayak bileğini sık sık yukarı bükme ihtiyacı
duyan basketbolcular, futbolcularla dansçılarda tekrarlayan travmalara
bağlı irritasyonlar ve tekrarlayan ayak bileği burkulmaları ile
oluşmaktadır. Bu tekrarlayan yaralanmalar sonucunda hem
ligamentler kalınlaşır hem de sinovitis dediğimiz eklem zarı
kalınlaşması olur. Bu hacim olarak artmış dokularda ayak bileğinin
yukarı kalktığı durumlarda talus ve tibia-fibula eklem ön yüzleri
arasında sıkışarak ağrıya neden olur. Zaman içinde tibianın önünde ve
talusun sırtında kemiksi çıkıntılarda gelişir. Bu da; bu ayak bileğinin
dorsifleksiyon dediğimiz yukarı doğru hareketini önler. Profesyonel
atletlerin
önemli
bir
kısmında
(%45-59)
konvansiyonal
radyografilerde anterior tibiotalar çıkıntı izlenmektedir. Ancak hiçbiri
impingement sendromu semptomlarına sahip değildir. Nadiren tek
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başına spur formasyonu veya eşlik eden anterior sinovyal kalınlaşma
ve skar dokusu, klinik olarak bu sendromun kritik sonuçlarıdır (4).
Posterior sıkışma; Akut veya tekrarlayan, ayağı plantar
fleksiyona zorlayan travmalar sonucu oluşmaktadır. Os trigonum
sendromu ve tibiotalar kompresyon sendromu gibi farklı isimlerle de
anılmaktadır. Hasarın mekanizması; fındık kırıcı içindeki fındık
gibidir. Çünkü, talus posterioru ve onu çevreleyen yumuşak doku,
ayak plantar fleksiyonda iken kalkaneus ve tibia arasında
sıkışmaktadır. Bu sendrom özellikle, klasik balerinlerde daha çok
tanımlanmakta iken aktif olarak spor ile uğraşanlarda da
bildirilmektedir. Os trigonumun varlığında balerinler gibi ayak
bileğini aşağıya bükülü posizyonda aktivitelerde bulunanlarda da
posterior sıkışma hastalığı görülür (5). Posterior impingement
sendromunun ortaya çıkmasında ayağın posteriorunun anatomisi
anahtar faktördür. Os trigonum (talus lateral tüberkülün aksusuar
kemiği), talus lateral tüberkülünün uzun yada belirgin olması ki
“Stieda process” adını alır, tibia posterior kenarının inferiora doğru
olması, kalkaneus posteriorunun belirgin olması ve serbest kemik
fragmanları gibi daha çok kemik yapıya bağlı nedenler etiyolojide rol
oynamaktadır. Talus posterolateralinde 7-13 yaşları arasında sekonder
kemikleşme merkezi oluşur ve genellikle bir yıl içerisinde birleşir.
Eğer sekonder kemikleşme merkezi talus ile synkondrosis yoluyla
birleşmezse os trigonum oluşur. Toplumda %7-14 oranında bulunur.
Posterior impingement sendromunun yumuşak doku nedenleri ise;
fleksör hallusis longus tendonu, tibiotalar ve subtalar eklem posterior
sinovyal recessus’un ve posterior intermalleoler ligament sinovitidir
(6). Bu çalışmamızda posterior sıkışma sendromu olan bir bale
öğrencisini inceledik.
On üç yaşında kadın bale öğrencisi sol ayak bileğinde plantar
fleksiyon hareketi sırasında ağrı ve hafif ödem bulgusu ile başvurdu.
Bale egzersizleri sırasında pointe pozisyonunu gerçekleştiremediğini
ifade etti. Üç yıl önce tam zamanlı bale eğitimine başladığı, son bir
yıldır ise pointe hareketini yaptığı ve son bir aydır da bale yaparken bu
şikayetlerininin arttığı öğrenildi. Parmak ucunda yükselme (plantar
fleksiyon) ve demipointe sırasında, şliddetli ağrısı olması nedeniyle
bale yapamıyordu. Fizik muayenede ayak bileğinde hassasiyet, ödem
ve talocalcaneal eklemde dokunma ile ortaya çıkan ağrı vardı. Ayak
bileği eklem hareketlerinde kısıtlılık vardı. Gözler kapalı iken sol
ayağı üzerinde denge kuramadığı görülmüştür. Ayak bileği sagital ve
koronal planda yapılan MRI değerlendirilmesinde posterior sıkışma
sendromu gözlendi. Çekilen ayak bileği manyetik rezonansında
posterior sıkışma sendromu daha detaylı olarak değerlendirildi. sagital
ve koronal planda subtalar eklem posterior faset eklem aralığında
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sinovitis ile uyumlu efüzyon ve eklem yüzlerinde subkondral kemik
iliği saptanmıştır. Ayrıca subtalar ekleme komşu kemik yapılarda
ödem ve osteofitler mevcuttur. Talocalcaneal subkondral ve
periartiküler yumuşak dokuda ödem, retrocalcaneal bursada efüzyon
saptanmıştır. Bale öğrencisinin muayenesinde kendinin genetik olarak
osteofit oluşumuna yatkın bir kemik yapısının olduğu ve genetik
olarak sakatlanmaya meyilli olduğu ve bale eğitimininde bu yatkınlığı
arttırdığı görülmüştür(Şekil 1 ve Şekil 2).
İnceleme dahilinde diğer kemik yapıların kortikomedullar
sinyal özellikleri normal bulunmuş, eklem ilişkileri ve mesafeleri
normaldir. Anterior ve posterior inferior tibiofibuler, anterior ve
posterior talofibuler, calcaneofibuler ve deltoid ligament bütünlüğü
korunmuştur. Sinus tarsi yağ dokusu olağan görününde olup sinüs
içerisinde ligaman patolojisi saptanmamıştır. Fleksor ve ekstensor
tendonlar ile aşil tendon kalınluğı ve sinyal özellikleri normal
bulunmuştur. Tendon kılıflarında efüzyon saptanmamıştır. Plantar
fasia normal kalınlık ve sinyaldedir. İncelemeye dahil kas yapıları ve
yumuşak dokuların sinyal özellikleri doğaldır (Şekil 1 ve Şekil 2).
İki ayrı yapılan değerlendirme neticesinde cerrahi ve medikal
tedavi olmak üzere iki farklı tedavi yöntemi önerilmiştir. Ayrıca bale
egzersizlerine bir süre ara verip, dinlenme, ayak bileğini kaldırma ve
soğuk uygulama önerilmiştir. Ayrıca antienflamatuar ve kortizon
enjeksiyonu tedavisi verildi. Cerrahi uygulamadan vazgeçilerek bir ay
sonunda hastanın ayak bileği hareketlerinde kısıtlılığın, ödemin ve
ağrısının azaldığı ancak bale aktivitesine bir süre ara verildiği
öğrenildi.
Şekil 1. Ayak bileği sagital yakın planda yapılan MRI görüntüsü
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Şekil 2. Ayak bileği sagital planda yapılan MRI görüntüsü
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ÖZ
Kendi kendine ilaç yönetimi evde eğitim destek programının,
bireylerin ilaç uyumlarına etkisini incelemektir. Araştırma, İzmir’de
deney ve kontrol gruplu yarı deneysel izlem araştırması Aile Sağlığı
Merkezinden hizmet alan ortalama 6000 bireyden kronik hastalığı
olan ve ilacını kendisi alan bireylerle ev ziyareti yapılarak 43 deney ve
61 kontrol grubu birey ile yürütüldü.Örneklem hacmi güç analizi ile
belirlendi ve deney grubunun ev ziyareti sırasında eğitimini
güçlendirmek için ilaç Yönetimi Rehberi, kişisel Sağlık İzlem
Defteri,Haftalık ilaç kutuları ve hatırlatıcılardan (magnet,SMS mesajı)
yararlanıldı.Bu gruba eğitim verildi, ev ziyaretleri ve hatırlatıcılarla
davranışları pekiştirildi ve ilaç kullanma davranışları ve uyumları
hesaplandı.Kontrol grubuna herhangi bir girişim uygulanmadı. İlk ve
son izlem verileri her iki grup için karşılaştırıldı. Veriler tanımlayıcı
istatistikler, t testi, oneway anova testi, regresyon, korelasyon ile
analiz edildi. Tüm analizlerde istatistiksel anlamlılık değeri olarak
p<0.05 kabul edildi. Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortancası
66.5±11.7 (aralık, 36-89 yaş), katılımcıların %70.2’si kadın,%49’u
emekliydi.Genel sağlık algısı açısından her iki izlemde deney
grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde
arttı(p<0.05). Olumlu ilaç kullanım davranışları açısından deney
grubunda kontrol gruba göre ilk izleme göre son izlemde istatistiksel
olarak anlamlı fark vardı(p<0.05). İlaç uyum ortalaması; deney
grubunda ilk ve son izlemde artarken(p<0.05), kontrol grubunda her
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iki izlemde de ilaç uyumu ortalaması değişmedi(p>0.05).Kronik
Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması deney
grubunda iki izlemde de artarken (p<0.05), kontrol grubunda
değişmedi(p>0.05). İlaç uyumunun her iki grupta da ilaç kullanım
davranışlarından olan, ilacı kendini iyi hissettiğinde bırakma(p<0.05),
kendini kötü hissettiğinde ilaca bağlı olduğunu düşünüp ilacı almayı
bırakma(p<0.05), ilacını almayı unutma(p<.001), ilacını yazdırmayı
unutma(p<0.01) davranışlarından etkilendiği bulgulanmıştır. Deney
grubun kontrol grubuna göre ilaç uyumları ve genel sağlık algıları
artmıştır.İlaç kullanım davranışlarının ilaç uyum puanı üzerine
etkisinin olduğu, deney grubun ilaç uyumunun daha yüksek olduğu
verilen eğitim programının etkili olduğunu göstermiştir. Yürütülen
eğitim programının bireylerin sağlığını olumlu yönde etkilediği ve
daha sonraki yürütülecek eğitim programlarında etkili bir model
olarak kullanılabileceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: ilaç yönetimi, öz-yönetim, kronik hastalıklar,
planlı eğitim programı

ABSTRACT
The aim is to examine the effect of medication compliance behaviors
in patients with self-medication support programs in adult subjects
with any chronic illness nurse home education support program. The
research is a semi-experimental follow-up study with experimental
and control group designed, conducted in the Family Health Center
with 6000 patients with 43 patients in experimental group and 61
controls. The sample volume was determined by power analysis and
the medication management guide, personal health monitor, weekly
medicine boxes and reminders (magnet, SMS message) were used to
strengthen the education of the experimental group during home visits.
This group was trained, home visits and reminders reinforced and
medication use behaviors and compliance were calculated. No attempt
made to the control group. The first and final follow-up data were
compared for both groups. The data were analyzed with descriptive
statistics, t test, oneway anova test, regression, correlation. Statistical
significance was accepted as p<0.05 in all analyzes. The median age
of the participants was 66.5±11.7 (range, 36-89 years) were
medications. 70.2% of the participants were women, There was a
statistically significant increase in the overall health perception in both
groups compared to the control group (p<0.05). In terms of positive
medication use behaviors, there was a statistically significant
difference in the last follow-up compared to the control group in the
experimental group (p<0.05). Average of medication compliance; In
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the first and last follow-up period of the experiment group(p<0.05), in
the control group, the mean of medication compliance in both followups did not change(p>0.05). The mean score of the Patient
Assessment of Chronic Illness Care Scale was increased in the two
follow-ups in the experimental group(p<0.05) and not in the control
group(p>0.05). Medication compliance behavior in both groups of
medication use behavior, the medication when it feels good (P <0.05),
when you feel bad because of the medication is considered to stop
taking the medication(p<0.05), do not forget to take the
medication(p<.001), to print the medication it was found to be
affected by the behavior of forgetting(p<0.01). Medication adherence
and general health perceptions of experimental group increased
according to control group. Medication use behaviors had effect on
medication adherence score, and the experimental group was found to
be more effective than the control group. It is foreseen that the
education program carried out positively affects the health of
individuals and can be used as an effective model in future training
programs.
Keywords: medication management, self-management, chronic
diseases, planned education programme
Giriş
Kronik (ömür boyu süren) hastalıkların sıklığı, tüm ülkelerde giderek
artmaktadır. Kronik hastalıkların görülme sıklığının artmasına bağlı
olarak tedavi ve bakıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kişinin yeni yaşamına
uyum göstermesi tedaviye uyumunu da gerektirmektedir. Özellikle
artan yaşla birlikte ilaç kullanımı da artmaktadır (Özbek, 2006).
Hastalıkların görülme sıklığındaki artış, çoklu ve rastgele ilaç
kullanma davranışlarını da artırmaktadır. Bu davranışlar “ilaçları
unutma, ilaç tedavisinin önemini anlayamama, yan etkiler nedeniyle
ilacı doğru ve etkili kullanamama, cepten ödemelerin artması, farklı
doktorların değişik ilaçlar vermesi ilaçların kullanım amacına
ulaşamaması, ilaca uyum sağlayamama”sorunları beraberinde
getirmektedir (Klerk ve ark, 1997; Lowe et al 2008; Akıcı, 2006). İlaç
uyumunun sağlanmasında hastanın ilaç hakkındaki bilgisi, hafızası,
beklentileri ve tatmin düzeyi, sağlık ekibi ve hasta arasındaki iletişim
oldukça önemlidir (Akıcı, 2006). Tüm dünyada ilaçların yaklaşık
%50’si uygunsuz şekilde kullanılmaktadır. Dünyada yanlış, gereksiz,
etkisiz ve yüksek maliyetli ilaç kullanımı çeşitli sorunlara neden
olmaktadır. İlaç yönteminde en önemli kriter tedavi başarısını
değerlendirmede; ilaç etkileşimleri ve yan etkileri izleme ve bireyin
ilaca uyumudur (SB, 2011).
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Amaç: Hemşirenin yürüttüğü kendi kendine ilaç yönetimi evde eğitim
destek programının, bireylerin ilaç uyumlarına etkisini incelemektir.
Hipotezler
Hemşirenin evde izlemleri ve destek programı sonrasında deney grubu
hastaların kontrol grubu hastalara göre kendi kendine ilaç yönetimi
davranışları kapsamında;
H1: İlaç uyumu daha yüksektir.
H1: Kronik hastalığına bağlı başetme becerileri daha yüksektir
Yöntem
Araştırma, İzmir’de deney ve kontrol gruplu yarı deneysel izlem
araştırması olarak yürütüldü. Aile Sağlığı Merkezinden hizmet alan
ortalama 6000 bireyden kronik hastalığı olan ve ilacını kendisi alan
bireylerle ev ziyareti yapılarak 15 Haziran 2017- Ağustos 2018
tarihleri arasında 43 deney ve 61 kontrol grubu bireyle yürütüldü.
Araştırmada örneklem hacmi %95 güç ve 0.45 etki büyüklüğü ile güç
analizi yapılarak gruplarda 54’er kişinin alınması yeterli bulundu. Her
grupta örnekleme 55’er kişi alındı. Araştırma kapsamında deney
grubundan 12 kişi taşınma, çalışmanın uzun sürmesi, hastaneye yatış
gibi nedenlerle araştırmayı terk etti. Veriler birey tanıtım formu,
bireysel ilaç yönetimi izlem çizelgesi (31 soru), İlaç Kullanımı
Değerlendirme Formu (6 soru) ve İncirkuş ve Nahçivan (2011)
tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan Kronik Hastalık Bakımını
Değerlendirme Ölçeği (20 soru) ile toplandı. Deney grubu bireylerin
ev ziyareti sırasında eğitimini güçlendirmek için ilaç Yönetimi
Rehberi, kişisel Sağlık İzlem Defteri, Haftalık ilaç kutuları,
hatırlatıcılardan (magnet, SMS mesajı) yararlanıldı ve her ay düzenli
olmak üzere dört ev ziyareti ve izlem yapıldı.
İstatistiksel Yöntem: Araştırmada istatistiksel analiz için SPSS 22
paket programı kullanıldı. Veriler sayı, yüzde, ortalama, ortanca,
normal dağılıma uygun verilerde iki eş arasındaki farkın önemlilik
testi, bağımsız örneklerde t testi, ölçümsel verilerinin analizinde
oneway anova testi regresyon, korelasyon ile analiz edildi. Tüm
analizlerde istatistiksel anlamlılık değeri olarak p<0.05 kabul edildi.
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Bulgular
Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortancası 66.5±11.7 (aralık, 36-89
yaş), deney grubun ilaç ortancası 6.0±3.01 adet (aralık, 1-10 adet ilaç)
ve kontrol grubun kullandığı ilaç ortancası 4.0±2.2 adet (aralık, 1-10
adet ilaç) idi. Katılımcıların %70.2’si kadın, %49’u emekli, %83.7’si
SGK’lı idi. Ailesinde %85.6’sının destek olan birinin olduğu,
destekçilerin %38.4’ünün çocukları ve %34.9’unun eşi olduğu, sürekli
ilaç kullanan bireylerin %40.4’ünün en az iki çeşit hastalık tanısı
olduğu bulgulanmıştır.
Genel sağlık algısı açısından deney grubunda genel sağlık algısı ilk
izleme göre (3.21±0.77) son izlemde (3.46±0.77) anlamlı şekilde
artarken (p<0.05), kontrol grubunda ilk izleme göre (3.27±0.55) son
izlemde (3.45±0.74) istatistiksel olarak anlamlı artış olmadı (p>0.05).
İlaç kullanım davranışları (Doktora sormadan ilaç kullanımı, ilacını
almayı unutma, ilacını kullanmak için bir yöntem kullanımı, düzenli
ilaç alımı, ilacını aynı saatte alma) konusunda deney grubunda kontrol
gruba göre ilk izleme göre son izlemde istatistiksel olarak anlamlı fark
vardı (p<0.05) regresyon analizinde ilaç uyumu ortalaması üzerinde
etkisinin olmadığı bulgulandı (p>0.05). İlaç uyum puanları
incelendiğinde; deney grubunda ilk izleme göre (89.3±21.1) son
izlemde (93.6±18.4) istatistiksel olarak anlamlı fark varken (p<0.05)
kontrol grubunda her iki izlemde de (sırasıyla 94.3±19.0 ve
95.0±19.0) ilaç uyumu ortalaması değişmedi (p>0.05). Kronik
Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması deney
grubunda ilk izleme göre (56.0±17.0) son izlem (66.0±20.0) arasında
fark saptanırken (p<0.05), kontrol grubunda her iki izlem arasında
sırasıyla (60.7±14.6 ve 61.01±14.9) istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmadı (p>0.05). İlaç uyum ortalamasının her iki grupta da Kronik
Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği puan ortalamasından
etkilenmediği bulgulandı (p>0.05). Deney ve kontrol grubun
kullandığı ilaç sayısı ile ilaç uyum ortalaması arasında bir ilişki
saptanmadı (p>0.05). İlaç uyumunun her iki grupta da ilaç kullanım
davranışlarından ilacı kendini iyi hissettiğinde bırakma (p<0.05),
kendini kötü hissettiğinde ilaca bağlı olduğunu düşünüp ilacı almayı
bırakma (p<0.05), ilacını almayı unutma (p<.001), ilacını yazdırmayı
unutma (p<0.01) davranışlarının ilaç uyumunu etkilediği
bulgulanmıştır.
Tartışma
Çalışmada yaş ortalamasına bakıldığında yaşlılık döneminde oldukları
görülmektedir. Bireylerin ortalama 6 ile 4 arasında değişen sayıda
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sürekli kullandıkları ilaçlarının olduğu gösterilmiştir. Ortalama birden
fazla kronik hastalık olduğunu söylemek mümkündür. Sağlık
bakanlığı raporlarına göre (2011), İncelenen reçetelerde en sık yer
alan tanı esansiyel hipertansiyondur. Toplam kutu sayısına
bakıldığında ise en fazla reçete edilen ilaçlar arasında ilk 5 sırada kas
ve iskelet sistemi ilaçları (%18,5), gastrointestinal kanal ve
metabolizma ilaçları (%18,33), solunum sistemi ilaçları (%15,78),
kardiyovasküler sistem ilaçları (%12,36) ve sistemik antiinfektifler
(%12,01) yer almaktadır (SB, 2011).
Genel sağlık algısı açısından deney grubunun sağlık algısının kontrol
gruba göre daha iyi olduğunu söylemek mümkündür. Bunu düzenli
yürütülen ev ziyaretleri, verilen eğitim programı ve yapılan izlemler
etkilemiş olabilir. İlaç kullanım davranışları (Doktora sormadan ilaç
kullanımı, ilacını almayı unutma, ilacını kullanmak için bir yöntem
kullanımı, düzenli ilaç alımı, ilacını aynı saatte alma) konusunda
deney grubunda kontrol gruba göre ilk izleme göre son izlemde
istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0.05) regresyon analizinde
ilaç uyumu ortalaması üzerinde etkisinin olmadığı bulgulandı
(p>0.05).
Araştırmada ilaç uyum puanları incelendiğinde; deney grubunda ilk
izleme göre (89.3±21.1) son izlemde (93.6±18.4) istatistiksel olarak
anlamlı fark varken (p<0.05) kontrol grubunda her iki izlemde de
(sırasıyla 94.3±19.0 ve 95.0±19.0) ilaç uyumu ortalaması değişmedi
(p>0.05). Araştırma kapsamında deney grubunun İlaç uyumu kontrol
grubuna göre daha yüksektir hipotezi doğrulanmıştır. Yürütülen
araştırmalarda ilaç uyumları incelenmiştir. Araştırma bulgularından
farklı olarak Wright ve ark araştırmalarında hastaların ilaca
uyumlarını %50 olarak saptamışlardır. Hastaneden taburcu olduktan
sonra hastalara verilen kendi kendine ilaç kullanım eğitiminin ilaç
uyumu ve ilaç bilgisini olumlu etkiledi saptanmıştır (Lowe et al,
2008). Ryan (1999) ise 65 yaş ve üstü yaştaki bireylerin %11.4’ünün
ilaç uyumsuzluğu nedeniyle hastaneye yatırıldıklarını saptamışlardır.
Araştırma bulgularına benzer olarak, Arslan ve Eşer (2005) yaşlı
bireylerle yürüttükleri araştırmalarında eğitim öncesi yaşlı bireylerin
ilaç uyum ortalamalarını 81.317±16.179 olarak saptamışlardır.
Kullanılan ilaç sayısının ilaç uyumunu etkilemediği ilaç uyumunda
davranışların etkili olduğunu söylemek mümkündür. Araştırma
kapsamında ilaç uyumunu etkileyen davranışların, ilacı kendini iyi
hissettiğinde bırakma, kendini kötü hissettiğinde ilaca bağlı olduğunu
düşünüp ilacı almayı bırakma, ilacını almayı unutma, ilacını
yazdırmayı unutma davranışlarının olduğu gösterildi.
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Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği, kronik hastalığı olan
bireylerin aldıkları sağlık bakım hizmetlerini değerlendirmede
kullanılabilecek bir araçtır (İncirkuş ve Nahcivan, 2011). Kronik
Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması deney
grubunda ilk izleme göre (56.0±17.0) son izlem (66.0±20.0) arasında
fark saptanırken (p<0.05), kontrol grubunda her iki izlem arasında
sırasıyla (60.7±14.6 ve 61.01±14.9) farklılık yoktu (p>0.05). Sonuçlar
İncirkuş ve Nahcivan (2011)’ın yürüttüğü araştırma bulguları ile
benzerlik göstermektedir. İlaç uyumunun bireylerin aldığı sağlık
bakım hizmetlerinden etkilenmediğini söylemek mümkündür
(p>0.05). Deney grubu bireylerde Kronik hastalığına bağlı başetme
becerileri kontrol grubuna göre daha yüksektir hipotezi
doğrulanmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Deney grubun kontrol grubuna göre ilaç uyumları ve genel sağlık
algıları artmıştır. İlaç kullanım davranışlarının ilaç uyum puanı
üzerine etkisinin olmadığı, deney grubun ilaç uyumunun kontrole göre
daha yüksek olduğu verilen eğitim programının etkili olduğunu
göstermiştir.

Hemşirenin planlı ev ziyaretlerinin ve yürütülen eğitim
programının bireylerin sağlığını olumlu yönde etkilediği ve daha
sonraki yürütülecek eğitim programlarında etkili bir model
olarak önerilmektedir.
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ÖZ
Çalışma, intörn hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamasına ilişkin
görüşleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Tanımlayıcı araştırmanın örneklemini bir Üniversite’nin Hemşirelik
Fakültesi’nde okuyan intörn 300 öğrenci oluşturdu. Veri toplamada
sosyo-demografik özellikler formu(10 soru) ve kariyer planlamasına
ilişkin görüşleri ve etkileyen faktörleri inceleyen anket formu(22 soru)
kullanıldı. SPSS 22 paket programıyla tanımlayıcı istatistikler, t testi,
oneway anova ve regresyon analizi ile etkili değişkenler belirlendi.
Öğrenciler 22.63±0.62 (aralık, 21-26 yaş), %85’i kadın ve %99.7’si
bekardı. Öğrencilerden %53.7’sinin hemşirelik mesleğini istemeyerek,
%25.7’si iş bulma imkanı fazla olduğu için seçtiği, %51.7’sinin
tercihlerinde 1-5 tercih aralığında olduğu, %96.0’ının şuan
çalışmadığı, %36.3’ü ileride klinik hemşiresi olarak çalışmayı istediği,
%68.0’ının yüksek lisans yapmayı düşündüğü saptandı. Katılımcıların
%33.3’ünün kariyer planını meslekte belirli bir yere gelebilmek ve
statü sahibi olabilmek için yaptığı, %77.0’ının kariyer planlamayla
ilgili eğitim veya danışmanlık almadığı, %78.7’si kariyer
planlamasında ilk adımın hedef belirleme olduğunu, %54.0’ı için iş
doyumun maddi kazançtan daha önemli olduğu, %81.0’ı için kariyer
planlamada öz değerlendirmenin önemli olduğu, %59.7’si için kariyer
planlamada başarısızlık korkusunun hedef belirlemekte engel olduğu,
%44.7’si için evlilik durumunun kariyer yapmaya bir engel olduğu,
%40.0’ı için çocuk sahibi olmanın kariyer yapmaya engel olduğu,
%65.7’si için hemşirelik mesleğinin geliştirilmesinde kariyer
planlama ve geliştirmenin etkin bir yöntem olduğu bulgulandı.
Hemşirelik mesleğini seçmek ile ilgili memnuniyet durumunu
etkileyen değişkenler incelendiğinde; kariyer planlamasında hedef
belirleme(p<.05), ileride ne olmak istediği(p<.01), kariyer
planlamasında öncelikleri belirleme(p<.001), öz değerlendirme
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yapabilme durumu(p<.05), iyi maaş veren işte çalışma
durumu(p<.05), mesleği isteyerek seçme durumundan ve üniversitede
tercih seçim sırasından ileri düzeyde(p<.001) etkilendiği sonucuna
varılmıştır.
Sonuçta, intörn hemşirelik öğrencilerinin kariyer
planlamada ilk adımın hedef belirleme olduğu, öz değerlendirmenin
önemli olduğu, gelecek hedefleri, iş durumu ve üniversite tercih
seçme durumunun meslekteki memnuniyeti etkilediği sonucuna
varılmıştır. Hemşire öğrencilerin eğitim dönemlerinin son yıllarında
kariyer planlamaya ilişkin rehberlik programlarının geliştirilmesi ve
bu yönde dersler verilmesinin etkili olabileceği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler:
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ABSTRACT
The study was carried out to determine the affective factors and
influences of internship nursing students on career planning. The
descriptive research sample consisted of 300 students who are
studying in the of a University of one Nursing Faculty. A
questionnaire form (22 questions) was used to collect data on the
socio-demographic characteristics form (10 questions) and the
opinions about the career planning. Using SPSS 22 package program,
descriptive statistics, t test, oneway anova and regression analysis
were used to determine the effective variables. The students were
22.63 ± 0.62 (range, 21-26 years), 85% were female and 99.7% were
single. Of the students, 53.7% did not want the nursing profession,
25.7% chose it because they had more employment opportunities,
51.7% preferred preferences in the range of 1-5, 96.0% did not work
now and 36.3% wanted to work as a clinical nurse in the future. 68.0%
of the students thought to have a master's degree. It was observed that
33.3% of the participants had a career plan in order to be able to come
to a certain place in the profession and to have a status. it was more
important than financial gain, self-evaluation was important for career
planning in 81.0%, fear of failure in career planning for 59.7% was
the obstacle for determining the target, for 44.7% of the marriage
status was an obstacle to making career, for 40.0% It was found that
career planning and development was an effective method for
developing nursing profession for 65.7%. When examining the
variables affecting the satisfaction status about choosing the nursing
profession; Setting goals in career planning(p<.05), what they would
like to be in the future(p<.01), determining priorities in career
planning(p<.001), self-assessment status(p<.05), good working status
(p <.05), it was concluded that the profession was influenced by the
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preference of the profession and in the university by preference
(p<.001). As a result, it was concluded that internship nursing students
were the first target in career planning, self-evaluation was important,
future goals, job status and choice of university preference affected
job satisfaction. It is suggested that the development of guidance
programs for career planning and giving lessons in this direction may
be effective in the last years of the education period of the nurse
students.
Keywords: Nursing, Career, Career planning, Thoughts.
Giriş
Kariyer; kişinin seçtiği bir meslekte ilerleme kaydetmesi, o
meslekte bulunduğu sürece tecrübe kazanması ve yeteneklerini
geliştirmesidir (Acar ve Özdaşlı, 2017). Yani kariyer bir kişinin iş
etkinlikleri, işteki davranışları ve davranışların sonucunda oluşan
tutumları, benimsenen değerleri ve ömrünce edindiği amaçlarıdır.
“Kariyer planlama, bireyin kendisindeki mevcut bilgi ve yeteneklerini
göz önüne alarak; güçlü ve geliştirilmesi gereken taraflarını ortaya
çıkarması; bilgi, beceri ve ilgilerine göre kariyer beklenti ve
hedeflerini kesinleştirerek bu hedeflere nasıl erişebileceği ile ilgili
hareket planlarını geliştirmesidir” (İbiş, 2011). Hemşirelik mesleğinin
aile, arkadaş gibi kişilerin yönlendirmesi ile değil de isteyerek
seçilmesi, edilen bilgi ve becerilerin mesleğin uygulanması sırasında
etkin kullanılması ve hemşirenin toplumdaki saygınlığının korunması
gerekir (Özpancar, 2008). Fakat hemşireler ve hemşirelik öğrencileri
ile yapılan birçok çalışmada; meslek seçiminin bilinçli olarak
yapılmadığı özellikle iş bulma kolaylığı, aile önerisi gibi nedenlerle
seçilen hemşirelik mesleğini sürdürmekten memnun olmadıkları ve
tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle
hemşirelik öğrencilerinin kariyer uyumu ve iyimserlik düzeylerinin
belirlenmesi ayrı bir öneme sahiptir (Kalafat, 2012). Gelişmekte olan
ülkelerde son sınıftaki hemşirelik öğrencilerinin gelecekteki çalışma
hayatını planlamalarına ve kariyer tercihlerine yönelik az sayıda
araştırma vardır. Türkiye’de de bu konu ile ilgili yapılmışçok az
çalışmaya rastlanmıştır (Akansel ve ark, 2010).
Bu bağlamda araştırma intörn hemşirelik öğrencilerinin
kariyer planlamasına ilişkin görüşleri ve etkileyen faktörlerin
belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.

116
Yöntem
Araştırma, İzmir’de bir Üniversite’de Hemşirelik Fakültesinde okuyan
intörn öğrencilerde yürütüldü. 2017-2018 öğretim yılında öğrenimine
devam eden 4. sınıf öğrencileri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır
(N=467). Örneklem seçimine gidilmemiş olup evrenin tamamına
ulaşılmaya çalışılmıştır.Araştırmanın amacı açıklandıktan sonra
gönüllü olarak araştırmaya katılmak isteyen 4. Sınıf hemşireler ile
çalışılmıştır (n=300). Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar
tarafından literatür bilgisi doğrultusunda hazırlanan, öğrencilerin
sosyo-demografik özellikleri (10 soru) ile kariyer planlamasına ilişkin
görüşleri ve bunu etkileyen faktörleri saptamak amacıyla (22 soru)
toplam 32 soruluk anket formu kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında
kurumdan yazılı öğrencilerden sözel onam alındı.

Bulgular
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre intörn öğrencilerin
kariyer planlamasına ilişkin görüşleri ve etkileyen faktörler
incelendiğinde, öğrencilerin %56.3’sı 23 yaşında olup, %85’i kadın ve
%99.7’si bekardır. Öğrencilerin %70.3’ünün Anadolu Lisesi mezunu,
%34.0’ının yaşamının büyük çoğunluğunda ilçede yaşadığı,
%57.0’ının şuan yurtta kaldığı, %75.0’ının gelirinin giderine denk
olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin aile tiplerine bakıldığında
%91.3’ünün çekirdek aile olduğu, %49.0’ının annesinin ilkokul
mezunu, %32.7’sinin babasının lise mezunu olduğu görülmüştür.
Öğrencilerden %53.7’sinin hemşirelik mesleğini istemeyerek seçtiği,
%25.7’sinin iş bulma imkanı fazla olduğu için geldiği, %51.7’sinin
tercihlerinde 1-5 tercih aralığında olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin
%53.7’sinin hemşirelik mesleğini seçmekten memnun olmadığı,
hemşirelik mesleğini seçtikleri için memnun olmayanların %32.0’ının
toplumun kabul ettiği hemşirelik algısından memnun olmadığı,
%96.0’ının şuan çalışmadığı, %36.3’ü ileride klinik hemşiresi olarak
çalışmayı istediği, %68.0’ının yüksek lisans yapmayı düşündüğü,
%32.0’ının yüksek lisans yapmayı düşünmediği, %30.3’ünün belirli
bir alanda uzmanlaşmak istediği için yüksek lisans yapmayı
düşündüğü, %11.7’sinin bir an önce çalışma hayatına girmek istediği
için yüksek lisans yapmayı düşünmediği sonucu çıkmıştır.
Katılımcıların %33.3’ünün kariyer planını meslekte belirli bir yere
gelebilmek ve statü sahibi olabilmek adına yapılan uğraşlar olduğunu
düşündüğü, %77.0’ının kariyer planlamayla ilgili herhangi bir eğitim
veya danışmanlık almadığı, %78.7’si için kariyer planlamasının ilk
adımının hedef belirlemek olduğunu, %78.3’ünün kariyer planlaması
yaparken önceliklerini bildiği, %54.0’ı için iş doyumun maddi
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kazançtan daha önemli olduğu, %57.7’si için iyi maaş verilen her işte
çalışılmaması gerektiği, %46.7’si için kariyer yapmanın iş
garantisinden kısmen daha önemli olduğu, %81.0’ı için kariyer
planlamada öz değerlendirmenin önemli olduğu, %59.7’si için kariyer
planlamada başarısızlık korkusunun hedef belirlemekte engel olduğu,
%44.7’si için evlilik durumunun kariyer yapmaya bir engel olduğu,
%40.0’ı için çocuk sahibi olmanın kariyer yapmaya engel olduğu,
%65.7’si için hemşirelik mesleğinin geliştirilmesinde kariyer
planlama ve geliştirmenin etkin bir yöntem olduğu saptanmıştır.
Hemşirelik mesleğini seçmek ile ilgili memnuniyet durumunu
etkileyen değişkenler incelendiğinde; kariyer planlamasında hedef
belirleme(p<.05), ileride ne olmak istediği(p<.01), kariyer
planlamasında öncelikleri belirleme(p<.001), öz değerlendirme
yapabilme durumu(p<.05), iyi maaş veren işte çalışma
durumu(p<.05), mesleği isteyerek seçme durumundan ve üniversitede
tercih seçim sırasından ileri düzeyde(p<.001) etkilendiği sonucuna
varılmıştır.
Tartışma
Çalışmada intörn öğrencilerin %96’sının şuan çalışmadığı, mezuniyet
sonrası çalışmak istedikleri alan incelendiğinde, %36.3’ünün ileride
klinik hemşiresi olarak çalışmak istediği saptanmıştır. Altunkürek ve
arkadaşlarının çalışmasında da öğrencilerin yarısından fazlasının
(%59.0) hastanede çalışmak istediği belirlenmiştir. Başka pek çok
çalışmada da öğrencilerin yüksek oranda yönetici ya da akademisyen
hemşire olarak çalışmak istediği saptanmıştır. Diğer çalışmalar ile
karşılaştırıldığında bizim çalışmamızda mezuniyet sonrası yönetici
hemşire ve akademisyen hemşire olma arzusu literatürdenfarklı olarak
düşük bulunmuştur (Altunkürek ve ark, 2017). Hemşirelik mesleğini
isteyerek seçen öğrencilerin lisansüstü eğitim sürecine yönelik
isteklerinin diğer öğrencilere göre daha olumlu olduğu bulunmuştur.
Atasoy ve Sütütemiz’in (2014) çalışmasında öğrencilerin hemşirelik
eğitiminde kendilerinin akademik gelişimlerine katkıda bulunacak
faaliyetlere katılma konusunda istekli oldukları belirtilmiştir.
Yaptığımız çalışmada katılımcıların %33.3’ünün kariyer planını
meslekte belirli bir yere gelebilmek ve statü sahibi olabilmek adına
yapılan uğraşlar olduğunu düşündüğü, %77’sinin kariyer planlamayla
ilgili herhangi bir eğitim veya danışmanlık almadığı saptanmıştır.
Yaptığımız çalışmadaintörn öğrencilerin %65.7’si için hemşirelik
mesleğinin geliştirilmesinde kariyer planlama ve geliştirmenin etkin
bir yöntem olduğunu düşündükleri saptanmıştır. Hemşirelik
eğitiminde kalitenin arttırılması, ileride meslek yaşamında mesleği
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severek ve isteyerek yapacak hemşireler yetiştirilmesi ve yaşanan
sorunlara çözüm üretilmesi için hemşirelik eğitimi alan öğrencilerin
güdü kaynaklarının ve sorunlarının belirlenmesi önem taşımaktadır.
Hemşirelik öğrencileri eğitim süreçleri boyunca, mesleği sevmeme,
teorik bilgileri çok kısa sürede işleme, bu yoğun bilgilerin hepsini
öğrenmekle sorumlu olma, yoğun zaman baskısı yaşama, klinik
uygulamalarda hastanede veya yabancı bir ortamda bulunma,
uygulamalarda hata yapma korkusu, klinik uygulamalardan
deneyimlerin yeterli olmaması, klinik ortamın ve ekibin yarattığı
stresörler, hasta bireylerle ve hasta yakınları ile uğraşma, hastanede
çalışanlarla olan iletişim sorunları, öğretim elemanı ve öğrenciler
arasında yaşanan sorunlar, ders uygulamalarında ve bakım vermede
yetersiz olma gibi çeşitli güçlükler yaşamaktadırlar (Özkan ve Yılmaz,
2009).
Sonuç ve Öneriler
Yapılan araştırma sonucunda intörn hemşirelik öğrencilerinin
hemşirelik mesleğini isteyerek seçmediği, iş bulma imkanı fazla
olduğu için tercih ettiği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin kariyer
planlamasına dair bir eğitim veya danışmanlık almadıkları tespit
edilmiştir. Ayrıca yapılan araştırmada intörn öğrencilerin kariyer
planlamasında ilk adımın hedef belirlemek olduğunu, öz
değerlendirmenin önemli olduğunu bildikleri saptanmıştır. Araştırma
sonucunda evlilik durumu, çocuk sahibi olmak kariyer planlarına
engel oluşturacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır.
Sonuçta, intörn hemşirelik öğrencilerinin kariyer planlamada ilk
adımın hedef belirleme olduğu, öz değerlendirmenin önemli olduğu,
gelecek hedefleri, iş durumu ve üniversite tercih seçme durumunun
meslekteki memnuniyeti etkilediği sonucuna varılmıştır. Hemşire
öğrencilerin eğitim dönemlerinin son yıllarında kariyer planlamaya
ilişkin rehberlik programlarının geliştirilmesi ve bu yönde dersler
verilmesinin etkili olabileceği önerilmektedir. Maddi kazanç sağlamak
zorunda olduğu için lisansüstü eğitim yapamayan öğrenciler için,
çalışma saatleri ve ders saatleri birbirine göre ayarlanabilir.
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ÖZ
Dİyabetes mellitus (DM); dünya genelinde morbiditesi kadar neden
olduğu hastalıklar sonucunda mortaliteye de yol açan ciddi bir sağlık
sorunudur. Çeşitli patofizyolojik mekanizmalar kandaki glukoz
seviyesinde yüksekliğe sebep olabilir. Bu patofizyolojik
mekanizmalar hastalığı tiplendirmenin yanısıra tedaviyi yönlendirmek
açısından da önemlidir. Diyabetes mellitus genel olarak tip 1 ve tip 2
olarak ikiye ayrılır. Tedavi modaliteleri birbirinden farklı bu tipler için
günümüzde kan glukoz seviyesini normal aralıkta tutmak ve
komplikasyonlarla mücadelenin yanında hastaların yaşam kalitesini de
arttırmak adına çok sayıda alternatif tedavi yöntemi arayışı mevcuttur.
Bütün tedavi ve ilaç araştırmalarında olduğu gibi DM'de de alternatif
tedavi arayışları; insanlığın hizmetine sunulmadan önce in-vitro
çalışmalardan başlayarak deneysel çalışmalar ile devam eder. Biz de
bu yazımızda deneysel olarak oluşturulan DM modellemeleri
hakkında yapılan çalışmalarda kullanılan metotları araştırmayı
amaçladık. Diyabetes mellitus modellerinde rat, fare, tavşan ve gerbil
sık kullanılan deney hayvanlarıdır. Deneysel DM oluşturmak için
kullanılan metotlardan en yaygın olanı kimyasal olarak
Streptozotosinin ya da alloksanın uygulanmasıdır. Uygulama yolu
intravenöz ve intraperitoneal şekilde olmakla beraber yapılan
çalışmalarda bu kimyasalların farklı dozlarda DM oluşturulduğu
gözlemlenmiştir. Oluşturulan modeller hem DM hem de
komplikasyon değerlendirmelerinde kullanılmaya uygundur. Deneysel
çalışmalarda olabilecek en az sayıda hayvan kullanmak ve hayvanların
yaşam şartlarının en iyi şekilde olması etik açıdan önemli ilkelerdir.
Bununla beraber çalışmalarda mali açıdan bilim insanlarının hangi
kimyasaldan ve en düşük hangi dozla deneysel olarak DM
oluşturabileceği hakkında bilgi sahibi olması çalışma öncesinde
yararlı olacaktır. Bu bağlamda yazımızın araştırmacılara yöntem
oluşturmak için minimal hayvan kullanımına, hayvan refahına katkı
sağlayabilecek ve kimyasal maddelerin maliyetini düşürülebilirliliği
açısından bir kaynak oluşturduğumuzu düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Diyabetes mellitus, deneysel, metod, DM
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Diabetes mellitus; günümüzde hem morbiditesi, hem de neden
olduğu ek hastalıklar nedeni ile mortaliteye yol açan ciddi bir
sağlık sorunudur. Kişinin yaşam kalitesini ileri derecede bozabilen
bu hastalığın toplumsal etkisi ve sağlık sistemi üzerine olan yükü
de oldukça fazladır. Temel patofizyolojik mekanizması kandaki
glukoz seviyesinin artması olan bu hastalığın 2 tipi bulunmaktadır.
Tip 1 DM olarak adlandırılan hastalıkta, kan glukoz seviyesini
düşürme fonksiyonuna sahip tek hormon olan insülinin üretildiği
pankreas beta adacık hücrelerinde hasar vardır. Bu hasar sıklıkla
otoimmun
olmakla
beraber
farklı
etkenlerden
de
kaynaklanabilmektedir. Bu durumdaki olgularda sorun insülin
üretim azlığı olduğu için pankreastan insülin salınımını arttırmaya
yönelik kullanılan ve oral antidiyabetikler adı verilen ilaç grubu
kullanılamamaktadır. Olgular yaşam boyu insülini ekzojen olarak
almak zorunda kalmaktadırlar. Tip 2 DM ise metabolik
sendromun da bir komponenti olarak görülen bir durum olup
temel mekanizma dokularda insüline karşı olan direnç söz
konusudur. Özellikle obezite ile birlikte birbirini kısır döngüye
sokan bu hastalıkta pankreastan fazlaca insülin açığa çıkarmak
için kullanılan oral antidiyabetikler tedavide kullanılabilmektedir.
Diyabetes mellitus komplikasyonları kişinin yaşamı üzerinde
olumsuz etkiye sahiptir ve komplikasyonların engellemek/
geciktirmenin tek yolu kan glukozu regülasyonunu düzenli olarak
sağlamaktır. Diyabetes mellitusta komplikasyonlara neden olan
temel mekanizma endotel hasarıdır. Endotel hasarına sekonder
olarak makro ve mikrovasküler komplikasyonlar görülebilir.
Makrovasküler
komplikasyonların
başlıcası
hızlanmış
ateroskleroz
olarak
değerlendirilirken
mikrovasküler
komplikasyonlar nefropati, retinopati ve nöropati olarak
sıralanabilir.
Birçok hastalığa dair tedavi ve ilaç araştırmalarında olduğu gibi
DM'de de alternatif tedavi arayışları; insanlığın hizmetine
sunulmadan önce in-vitro çalışmalardan başlayarak deneysel
çalışmalar ile devam eder. İnsan çalışmalarında olduğu gibi
deneysel çalışmalarda da uyulması gereken etik kurallar vardır.
Bu etik kuralların en temeli 3R kuralıdır. Bu etik kurallar mümkün
olan en az sayıda hayvan kullanılması, deney çalışmasında
hayvan refahının göz önünde tutulması ve deneyi uygun şartlarda
tamamlayacak en az gelişmiş sinir sistemli canlı türünün seçilmesi
olarak özetlenebilir.
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Diyabetes mellitus modellerinde rat, fare, tavşan ve gerbil sık
kullanılan deney hayvanlarıdır. Deneysel DM oluşturmak için
kullanılan metotlardan en yaygın olanı kimyasal olarak
Streptozotosinin ya da alloksanın uygulanmasıdır. Uygulama yolu
intravenöz ve intraperitoneal şekilde olmakla beraber yapılan
çalışmalarda bu kimyasalların farklı dozlarda DM oluşturulduğu
gözlemlenmiştir. Oluşturulan modeller hem DM hem de
komplikasyon değerlendirmelerinde kullanılmaya uygundur. Bu
yazımızda deneysel DM oluşturma modelleri hakkında
araştırmacılara özet bir kaynak oluşturmayı amaçladık.
Yaptığımız literatür taramasında geçmişten günümüze
deneysel DM modeli oluşturmak için kullanılan kimyasalların
streptozotosin ve alloksan olduğu gözlemlenmiştir. 1981 yılında
yayımlanan ve DM'deki böbrek fonksiyonlarını incelemek için
düzenlenen deneysel çalışmada ratlarda 60 mg/kg İ.V olarak
streptozotosin ile DM oluşturulduğu rapor edilmiştir (1). 2018
yılında DM komplikasyonlarından mesane hipertrofisinin
değerlendirildiği bir derleme yazısında streptozotosinin 35-40
mg/kg ile 50-65 mg/kg dozda intraperitoneal olarak uygulandığı
çalışmalar ele alınmıştır (2). 2018 yılında farelerde yapılan bir
çalışmada ise 65 mg/kg streptozotosin kullanıldığı saptanmıştır
(3). Gundala ve arkadaşlarının çalışmasında ratlarda DM
oluşturmak için 65 mg/ kg streptozotosin kullanılmıştır (4). Yine
streptozotosin kullanıldığı başka bir çalışmada da doz 65 mg/kg,
uygulama yolu intraperitoneal olarak bildirilmiştir (5). Eylül
2018'de yayımlanan bir çalışmada DM oluşturmak için ratlarda
streptozotosinin 55 mg/kg'lık dozunun intraperitonelal kullanıldığı
rapor edilirken (6) gerbillerde yapılan bir çalışmada 3 gün
boyunca 75 mg/kg intraperitoneal streptozotosin kullanıldığı
dikkati çekmektedir (7).
Alloksan kullanılan çalışmalar değerlendirildiğinde
farelerde 150 mg/kg intraperitoneal yolla kullanıldığı rapor
edilmiştir (8). Tavşanlarda uygulanan bir çalışmada 150 mg/dl
DM oluşturmak için kullanılmıştır (9). Kemik mikroyapısının
DM'li tavşanlarda değerlendirilmesi için yapılan bir çalışmada
da doz olarak 150 mg/kg kullanılmış ancak uygulama yolu İ.V
olarak belirtilmiştir (10). Diabetes mellitusun makrovasküler
komplikasyonlar sık olarak görülmektedir. En sık tutulan
damarlardan biri olan aortta dair biyomekanik özelliklerin
değerlendirmesi için yapılan bir deneysel modelde tavşanlarda
100 mg/kg alloksan uygulaması rapor edilmiştir (11)
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Sonuç olarak bakıldığında streptozotosinin en sık
uygulama yolu intraperitoneal olup, en sık doz 65 mg/kg
olarak görülürken alloksan için bu doz 150 mg/kg olarak
gözlemlenmiştir. Yeni ve güncel tedavi arayışlarının son hızla
devam ettiği DM için gelecekte de çok sayıda in-vitro ve
deneysel çalışma yapılmaya devam edecektir. Bu bağlamda
DM modellerini oluşturmaya yönelik bu yazımızın
araştırmacılara yöntem oluşturmak için minimal hayvan
kullanımına, hayvan refahına katkı sağlayabilecek ve kimyasal
maddelerin maliyetini düşürülebilirliliği açısından bir kaynak
oluşturduğumuzu düşünmekteyiz.
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Patoloji pathos ve logos kelimelerinin birleşiminden oluşup
hastalık bilimi anlamına gelmektedir. Rutin pratikte patoloji
laboratuvarları hastalardan alınan sıvı, sürüntü veya doku örneklerini
inceleyip tanı vererek klinik tedaviyi yönlendirmede önemli bir
basamak oluşturur. Patoloji laboratuvarına gelen dokuların bir takım
işlemlere tabi tutularak ışık mikroskobik olarak incelenebilir hale
getirilir. Bu işlemler günümüzde çoğu laboratuvarda otomatize
cihazlar tarafından yapılmaktadır. Ancak cihaz bulunmayan
durumlarda, arıza durumlarında ya da özel doku işlemi gerektiren
durumlarda bu işlemler manuel olarak da yapılabilmektedir. Bu
yazımızda doku takip cihazı ile gerçekleştirilen doku takibinin ve
manuel doku takibinin uygulanma protokollerini farkları göz önüne
çıkarmak için genel hatları ile açıklamayı hedefledik.
Patoloji laboratuvarına gelen dokular; fiksasyon işlemi ile
başlayan birbirini takip eden işlemler dizisi sonrasında preparat halini
almaktadır. Dokunun vücuttan ilk çıkarıldığında yeterli miktarda,
uygun koşullarda fiksatif içerisine koyulması ve belirlenen sürelerde
bekletilmesi fiksasyon işlemini tanımlanmaktadır. Uygun fiksasyonun
ardından doku takibi aşamasına geçilir. Doku takibi işlemleri;
dehidratasyon (suyunu alma), şeffaflandırma (saydamlaştırma /
temizleme), şertleştirme (infiltrasyon) aşamalarından oluşmaktadır.
Doku takibinin ardından ise sırasıyla parafin bloklara gömme
(bloklama), kesit alma, rutin boyama işlemi ve kapatma işlemleri ile
takip son bulmaktadır. Bu aşamaların sağlıklı olabilmesi için öncelikle
fiksasyonun ve ardından da doku takip işlemlerinin düzgün olması
gerekmektedir. Fiksasyon için bir çok farklı solüsyon
kullanılabilmektedir. Ancak rutinde en sık %10’luk formalin
solüsyonu tercih edilmektedir. Hem doku takibinde doku kurumasını
önlemek hem de histokimyasal/immünohistokimyasal boyamalarda
antijen kaybını önlemek için tüm dokularda fiksasyon süresinin 24
saati aşmaması önerilmektedir.
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Doku takibi fikse olmuş dokulara dehidratasyon,
şeffaflandırma ve sertleştirme işlemlerinin uygulanarak bloklamaya
hazır hale getirilmesine verilen isimdir. Dokuların mikrotomda 3-6
mikron kalınlığında kesilebilmesi için kesitler belirli bir sertliğe
getirilmelidir. Bu sertlik de genellikle parafin ile sağlanmaktadır.
Parafin suda erimeyen bir madde olduğu için; fikse edilmiş dokulara
direkt parafin infiltre olamamaktadır. Bu sebeple fikse dokuya
parafinin infiltre olabilmesi için öncelikle aşağıda tanımlanan diğer
aşamalardan geçmesi gerekmektedir.
Dehidratasyon: Fiksasyonu tamamlanmış dokuların ilk takip
aşamasına dehidratasyon denilmektedir. Dehidratasyon dokunun
dokuda var olan su ve tespit solüsyonundan arındırılması için
yapılmaktadır.
Bu
işlem
için
farklı
birçok
solüsyon
kullanılabilmektedir. Bunların başlıcaları; etil alkol, metanol ve
asetondur. Bunların içerisinde de sıklıkla etil alkol kullanılmaktadır.
Alkol hidrofilik yapıya sahip olduğu için suyu en iyi çeken
maddelerdendir. Dehidratasyonun amacı; dokunun dereceli alkollerde
(yükselen; %70, %95,%100) bekletilerek içerisindeki suyun yavaşça
alınması ve büzüşmesinin önlenerek belli bir sertlik kazanmasının
sağlanmasıdır. Dehidratasyon solüsyonlarında çok uzun süre
bekletmek dokuların kurumasına, sert ve kırılgan hale gelmesine
neden olurken gereğinden kısa süre bekletilmesi de gereğinden daha
yumuşak doku elde edilmesine neden olmaktadır.
Şeffaflandırma:
Dokunun
temizlenmesi
anlamına
gelmektedir. Temizleme ve dealkolizasyon amacıyla yapılmaktadır.
İşlem sonunda dokular şeffaf bir hale gelmektedir. Sertleştirme
maddesinin dokuya kolay nüfuz etmesini sağlamaktadır.
Şeffaflandırma için kullanılan solüsyonların başlıcaları; ksilen, toluen,
benzen, kloroform ve limonendir. Bunların içerisinde en sık
kullanılanı ise ksilendir. Ksilen hem daha ucuz hem de daha hızlı
nüfuz ederek dokunun diğer ajanlardan temizlenmesini sağlamaktadır.
Sertleştirme: Dokunun mikrotom ile kesilebilmesi için bu
işlem gerekmektedir. Sertleştirme için kullanılan maddelerin
başlıcaları; parafin, mum, reçine yapısında mum, agar, jelatin ve
selloidindir. Bunların içerisinde ise en sık parafin kullanılmaktadır.
Parafin 55-58°C’de eritildikten sonra doku sıvı parafin içerisinde
bekletilmektedir. Bu işleme doyurma, impregnasyon da denilmektedir.
Bu aşamada parafin dokuya nüfuz ederek doku içerisindeki diğer
sıvıların yerini almaktadır.
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Manuel Doku Takibi
Manuel doku takibi dokular için optimal zaman ayarlama olanağı
ve küçük dokularda daha kısa sürede takip olanağı sağladığı için tercih
edilebilmektedir. Elektrik kesintisi, cihaz arızası gibi durumların yanı
sıra acil doku takibi yapılması gereken durumlarda, çok sert ve büyük
dokularda, özel işlem gerektiren durumlarda ve reçine gömmelerinde
manuel takibe başvurulabilir. Optimal sonuç elde edilebilmesi için
kullanılan solüsyonların dokuların elli katı kadar miktarda olması
gerekmektedir. Ayrıca tüm bu işlemler solüsyonun dokunun tümüne
nüfuz edebileceği uygunlukta kaplarda yapılmalıdır. Arada çalkalama
işleminin yapılması dokulara nüfuz işlemini hızlandırabilmektedir.
Doku takibi; doku çeşitlerine, doku takip sistemlerine, doku
takip cihazı kullanılıp kullanılmamasına göre değişen farklı süreler
alan farklı aşamaları içermektedir. Sık kullanılan doku takibi
yöntemleri ve basamakları aşağıda listelenmiştir;
1. Otomatik (Doku takip cihazı ile) doku takibi:
1a: Açık sistemde büyük doku takibi
1b: Kapalı sistemde büyük doku takibi
1c: Kapalı/açık sistemde küçük doku takibi
2. Manuel (Doku takip cihazı kullanılmadığı durumda) doku takibi
3. Mikrodalga ile doku takibi
1a. Açık Sistemde Büyük Doku Takibi Aşamaları
1. Alkolik formalinde 3 saat bekletilir.
2. Alkolik formalinde 1 saat bekletilir.
3. Alkolik formalinde 1 saat bekletilir.
4. %95 Alkolde 1 saat bekletilir.
5. %95 alkolde 1 saat bekletilir.
6. Absolu alkolde 1,5 saat bekletilir.
7. Absolualkolde 1,5 saat bekletilir.
8. Ksilende 1 saat bekletilir.
9. Ksilende 1 saat bekletilir.
10. Parafinde 1/2 saat bekletilir.
11. Parafinde 1.5 saat bekletilir.
12. Parafinde 1 saat bekletilir.
Toplam süre 15 saattir.
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1b. Kapalı Sistemde Büyük Doku Takibi Aşamaları
1.
%10’luk formalinde 2 saat bekletilir (35˚C, vakum).
2.
Alkolik formalinde1.5 saat bekletilir.
3.
Alkolik formalinde 1 saat bekletilir.
4.
%95 Alkolde 1 saat bekletilir (vakum).
5.
%95 alkolde 45 dakika bekletilir.
6.
Absolu alkolde 45 dakika bekletilir (vakum).
7.
Absolu alkolde 1 saat bekletilir.
8.
Ksilende 1 saat bekletilir.
9.
Ksilende 1 saat bekletilir (vakum).
10.
Parafinde 1/2 saat bekletilir.
11.
Parafinde 1 saat bekletilir.
12.
Parafinde 1 saat bekletilir (vakum).
Toplam süre 12.5 saattir.

1c. Kapalı /Açık Sistemde Küçük Doku Takibi Aşamaları
1. %70’lik alkolde 15 dakika bekletilir.
2. %95’lik alkolde 15 dakika bekletilir.
3. %95’lik alkolde 15 dakika bekletilir.
4. Absolu alkolde 15 dakika bekletilir.
5. Absolu alkolde 15 dakika bekletilir.
6. Ksilende 15 dakika bekletilir.
7. Ksilende 15 dakika bekletilir.
8. Parafinde 15 dakika bekletilir.
9. Parafinde 15 dakika bekletilir.
10. Parafinde 15 dakika bekletilir.
Toplam süre 2,5 saattir.
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2.
Manuel Büyük Doku Takibi Aşamaları:
1. %70’lik alkolde 2 saat bekletilir.
2. %80’lik alkolde 2 saat bekletilir.
3. %90’lik alkolde 2 saat bekletilir.
4. %96’lık alkolde 2 saat bekletilir.
5. Absolu alkolde 2 saat bekletilir.
6. Ksilende 1 saat bekletilir.
7. Ksilende 1 saat bekletilir.
8. Parafinde 1 saat bekletilir (etüv).
9. Parafinde 1 saat bekletilir(etüv).
Toplam süre ortalama 14-16* saattir.
*Belli
dokular
içinde
solüsyonda
değiştirilebileceğinden süre değişkendir.

kalma

süreleri

3.
Mikrodalga ile Doku Takibi
İlk kez Moon ve arkadaşları (1987) tarafından kullanılmış olan bu
teknik ülkemizde
ilk kez Umar ve Pabuççuoğlu tarafından
uygulanmıştır. Bu teknik; yüksek ısı ile formalinin dokunun her yerine
eşit şekilde nüfuz etmesine ve alkol ve isopropanol ile hızlı
dehidratasyona olanak sağlamaktadır. Bu teknik acil işlem gerektiren
dokularda uygulanabilmektedir. Bu işlemde uygulama yapılacak
kapların kaynatılma işlemine dayanıklı ve ağzının kapalı olması
gerekmektedir. Mikrodalga ile doku takibinin aşamaları aşağıdaki
gibi özetlenebilir;
1. Tamponlu formalinde 5 dakika (%100 güçle) kaynatılır.
2. %70’lik alkolde 90 saniye (%100 güçle) kaynatılır.
3. %80’lik alkolde 90 saniye (%100 güçle) kaynatılır.
4. %90’lik alkolde 90 saniye(%100 güçle) kaynatılır.
5. Absolualkolde 90 saniye(%100 güçle) kaynatılır.
6. İsopropanolde 60 saniye(%100 güçle) kaynatılır.
7. Etüvde sıcak ksilende 45 dakika bekletilir.
8. Etüvde sıvı parafinde 60 dakika bekletilir.
Toplam süre 117 dakikadır.
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A-B: Otomatize cihaz ile yapılan doku takibi sonrası elde edilen H&E
kesitler
C-D: Manuel doku takibi sonrası elde edilen H&E kesitler
Doku takibine ait H&E boyalı kesitlere dair örnek resimlerden
(A-D) de değerlendirilebileceği gibi otomatize ve manuel doku
takibinin birbirine ciddi bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Yukarıda
basamakları belirtilen her iki yöntemde sürelere bakıldığında zaman
açısından da ciddi bir fark olmadığı (otomatize yöntem: 12.5 saat,
manuel yöntem:14-16 saat)
düşünülebilmekle birlikte manuel
yöntemde tüm bu sürenin aralıklı da olsa teknisyen bağımlı olduğu
düşünüldüğünde ciddi bir iş gücü kaybına yol açtığı aşikardır.
Bununla birlikte belirtilen cihaz arızası, elektrik kesintisi gibi
durumlarda bekleme ile kaybedilecek zaman göz önünde
bulundurulduğunda bu iş gücü kaybı göz ardı edilebilir. Bunun yanı
sıra bazı özellikli dokular için optimal zamanın belirlenebilme
avantajını sağlayabilmesi, sürenin dokuya göre uzatılabilmesi veya
azaltılabilmesi; iş gücü ve zaman dezavantajının karşısında
sayılabilecek avantajlardandır. Acil ve küçük dokularda ise kısa daha
kısa sürede takibin sağlanabilmesi manuel takibin avantajlarına
eklenebilir.
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Sonuç olarak bu yazımız ile laboratuvar teknisyenleri ve patologların
gözünü korkutan manuel takibin uygun şartlar sağlandığında ve
gerekli basamaklar uygulandığında zorlayıcı bir yöntem olmadığını
göstermenin yanı sıra zorunluluk ya da gereklilik halinde doku
takibinin otomatize cihazlar olmadan da uygulanabilirliğini ortaya
koyan özet bir kaynak olduğumuzu düşünmekteyiz.
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İmmünfloresan boyama; spesifik bir antijenin görüntülenmesi
için kullanılan güçlü bir tekniktir. Boyama spesifik hedefi tespit etmek
için floresan etiketli antikorlar ile yapılmaktadır.Floresan bileşikleri
ile işaretli antikorlar kullanılarak, şüpheli dokuda bulunan antijen yada
bunlara karşı oluşmuş antikor varlığını araştıran immünohistokimyasal
bir yöntemdir.Bu maddeler floresan ışık altında renkli yansımalar
oluştururlar. Renkli yansıma yapan maddeler floresan bileşikleridir.
Floresan bileşikleri ile işaretli antikora ‘konjugat’ adı
verilmektedir. Hem bilimsel araştırmalarda hem de rutin hasta takip ve
tedavilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Sistemik lupuseritematozus, büllöz deri hastalıkları,
glomerülonefritler başta olmak üzere otoimmun hastalıklarda oluşan
antijen antikor komplekslerinin varlığı, lokalizasyonu, birikim şekli ve
miktarını belirlemek hastaların tanısı ve takibi, hatta tedaviye yanıtı
değerlendirmek açısından oldukça önemlidir. Antijen antikor
komplekslerini dokuda tanımak için immunfloresanyöntemler
kullanılmaktadır. Temel mantığı floresan ile işaretli antikorun ilgili
alana bağlanıp ışıması olan bu yöntem immunfloresan adı verilen
farklı bir mikroskopta değerlendirilir.
İmmunfloresan inceleme için dokuların antijenik özelliğinin
bozulmamasına özen gösterilir. Bu nedenle dokular standart doku
fiksatifi olarak kullanılan %10'luk formaldehit solüsyonu yerine;
genellikle fosfat tamponlu solüsyonlar içerisinde gönderilir. Daha
sonrasında ise kriyotom ile kesilerek boyama yapılır. Ancak bu
yöntemin dışında parafine gömülü dokulardan da immunfloresan
boyama yapılabilmektedir. Biz bu yazımızda taze doku ve parafine
gömülü dokulardan immunfloresan boyama aşamalarının benzerlik ve
farklılıklarını ortaya koymayı amaçladık.
İmmünfloresan inceleme yapılacak dokular uygun miktarda
solüsyon içerisinde patoloji laboratuvarına ulaştırılır. Ulaşan doku tipi
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ve hastalık ön tanısına göre yapılması planlanan boya sayısı kadar
kesit aşağıda belirtilen yöntemler ile hazırlanır. Her gün bu işlemin
yapılamaması durumunda biyopsiler tampon solüsyon içerisinde
buzdolabında +4 C'de bekletilebilir. Ancak böbrek gibi çabuk otoliz
olan dokularda kesitlerin ivedilikle alınması önemlidir.
Patoloji laboratuarlarında boyama işlemi taze doku ve parafin
blok olmak üzere iki farklı metod ile yapılmaktadır. Bunları kendi
içerisinde gruplandırdığımız zaman;
1. Taze dokudan İmmünfloresan Boyama
a. Direkt Boyama
b. İndirekt Boyama
2. Parafin Bloktan İmmünfloresan Boyama
- Renal Biyopsilere özel AEC Elite Boyama
İmmünfloresan genel olarak direkt ve indirekt yöntemlerinden
oluşmaktadır. Direkt boyama yöntemi; tek adımlı histolojik boyama
olup invivo antijenlerin tanımlanması ile yapılmaktadır. İncelenmek
istenen antijen ve ona özgül, florokromlu antikorun dokureaksiyona
girmesiyle oluşur.Tek bir antikor kullanılarak yapılır.İndirekt boyama
yöntemi ise; iki aşamalı histolojik teknikten oluşur. İncelenmek
istenen antijen ve bu antijene özgül antikor lama konulur. Antikorantijen bağlanması gerçekleşir. Ardından homolog florokromlu antiantikorlar yerleştirilir. Bağlanmayan antikorlar yıkanır ve görüntü
değerlendirilir.Yani sekonder antikor kullanılır.
1.Taze dokudan İmmünfloresan Boyama
Taze dokular herhangi bir fiksatif içerisine konulmadan direkt
yada tamponlu solüsyon içerisinde laboratuara gönderilmelidir.
Tamponlu solüsyon tercihen fosfat tamponlu salin %10 ‘luk olmalıdır.
Laboratuvara gelen taze doku ilk olarak, frozen cihazında embedding
içerisinde -50 derece altında hızlı bir şekilde dondurulur. Yavaş ve 50 derecenin üzerindeki dondurma işlemlerinde donma artefaktı
oluşarak görüntü kalitesini bozmaktadır. Bunun için hızlı donma
işleminde karbondioksit jel kullanılabilir. Poly-L lysine kaplı camlara
5 mikron kalınlığında kesitler alınır ve havada kurutulur.
a. Direkt İmmunofloresan boyama
1. Kesitler oda sıcaklığına getirildikten sonra, 30 dakika boyunca oda
ısısında kurutulur,
2. Kesitler soğuk PBS-Tween20 (0.1%) ile 5 dakika oda sıcaklığında
yıkanır (Eğer yoksa soğuk aseton kullanılabilir),5 dakika sonra
kesitler çıkartılarak fazla PBS üzerinden alınır,
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4. Kesitlerin üzerine 100µl dilue edilmiş antikor damlatılır ve nemli
chamber içinde oda sıcaklığında 30dakaika boyunca inkübe edilir,
5. PBS ile yıkanır,
6. Kesitler iki ayrı soğuk PBS-Tween20 (0.1%) ile 5 dakika oda
sıcaklığında yıkanır,
7. Gliserjel Floresan kapaması ile kapatılır.
b.İndirektİmmunofloresan boyama
1. Kesitler oda sıcaklığına getirildikten sonra oda sıcaklığında 30
dakika boyunca kurutulur,
2. Kesitler soğuk PBS-Tween20 (0.1%) ile 5 dakika oda sıcaklığında
yıkanır,
3. Üzerindeki fazla PBS alınır,
4. Kesitlerin üzerine 100µl dilue edilmiş antikor damlatılır ve nemli
chamber içinde oda sıcaklığında 30 dakika boyunca inkübe edilir,
5. PBS ile yıkanır,
6. Kesitler iki ayrı soğuk PBS-Tween20 (0.1%) ile 5 dakika oda
sıcaklığında yıkanır,
7. Sekonder antikor hazırlanıp dökülerek, nemli chamber içinde oda
sıcaklığında 30 dakika inkübe edilir,
8. PBS ile yıkanır,
9. Kesitler iki ayrı soğuk PBS-Tween20 (0.1%) ile 5 dakika oda
sıcaklığında yıkanır,
10. Floresan kapaması ile kapatılır.
2.Parafin Bloktan İmmünfloresan Boyama
1. Deparafinisazyon yapılır,
2. Kesitleri 30 dakika ılık (37 derecelik) TRIS (pH 7.6, 0.5 M) buffer
içinde bekletilir,
3. Enzim pretreatment (Pronase) 37 derecede ‚de 60dk uygulanır,
4. Kesitleri 30 dakika soğuk TRIS buffer (pH 7.6, 0.5 M) içinde
bekletilir,
5. Kesitleri 5 dakika PBS / 0.1% Tween 20 içinde yıkanır,
6. Antikor inkübasyonu oda sıcaklığında nemli chamber içinde 60
dakika yapılır,
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7. İki ayrı PBS ile kesitler 5’er dakika yıkanır,
8. Gelvatol-Gallat ile kapatılır.
Renal biyopsiler için ABC Elite Boyama:
1. Deparafinisazyon sonra lamlar PBS içerisine konulur,
2. Su banyosu (37 derecelik) içinde kesitler pronase 0.1% 20-30
dakika uygulanır,
3. 4 derecelik buzdolabında 30 dakika soğuk buffer (TRIS buffer 0.5
M, pH 7.6) ile enzim reaksiyonu durdurulur,
4. H2O2 –methanoltreatment ile
endojenperoksidazblokaji için yapılır),

30

dakika

bekletilir

(

5. İki ayrı PBS ile kesitler 10’ar dakika yıkanır,
6. Kesitler milkpowder içine koyulur 90 dakikabekletilir,
7. Milkpowder dökülür, yıkama asla yapılmaz!
8. Nemli chamber içinde primer antikor damlatılır ve +4
buzdolabında bir gece bekletilir,

derece

9. Sabah gelince iki ayrı TRIS 0.5 M (pH 7.6) /PBS) ile 5 dakika
yıkama işlemi yapılır,
10. Sekonderbiotinylated link antikoru damlatılıp 30 dakika bekletilir,
11. Avidin-Biotin-EnzymeComplex (ABC ELITE Standard) ile 30
dakika inkübe edilir,
12. İki ayrı TRIS buffer ile 5’er dakika yıkanır,
13. TRIS buffer (0.05 M, ph7.6) ile 20 dakika yıkanır,
14. DAB chromogen ile 6 dakika inkübasyonyapılır,
15.İki ayrı PBS ile yıkayın 5 dakika yıkanır,
16. Kesitlerosmiumtetroxyd içine koyulur
(reaksiyon kontrastını artırmak için),

2 dakika bekletilir

17. İki ayrı PBS ile yıkayın 5 dakika yıkanır,
18. Harris hematoxylin ile 4 dakika boyama yapılır,
19. Distile su ile yıkanır,
20. HCl-alcohol( 0.5% ‘lik ) 5 defa daldır çıkart yapılır,
21. Musluk suyu ile yıkanır 10 dakika,
22. Osmium ile kesitler temizlenir,
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23. Musluk suyunda 10-15 dakika yıkanır,
24. Üç ayrı alkol ve üç ayrı ksilenden geçirilir,
25. Gelvatol-Gallat ile kapatılır.
Bu yazımızda,immünfloresan inceleme için uygulanan
boyama protokollerini açıklayarak hem olguların yönetimine hem de
araştırmalara katkıda bulunmaya çalıştık.İmmunfloresan boyamalar
formalinile fikse edilmiş dokuda da yapılabilmekle birlikte, donmuş
kesitlerde çok daha başarılı sonuçlar elde edildiği için öncelikle bu
yöntem uygulanmalıdır.Taze dokudan ve parafine gömülmüş dokudan
immünfloresan inceleme için kesit hazırlama protokolünde en belirgin
farklılık deparafinizasyon aşamasının oluşu ve işlem süresidir. Kesit
kaliteleri ve antijenik özelliğin korunması göz önünde
bulundurulduğunda taze dokudan yapılan incelemeler üstün olmakla
birlikte parafine gömülü bloklardan kesitler de rutin incelemede zaruri
hallerde kullanılabilmektedir. Özellikle hızla otoliz olan böbrek
dokusunu incelemek için kesit alınabilecek kriyotom olmadığı
durumlarda rutin doku takibi ve parafin blok oluşumu sağlandıktan
sonra immünfloresan boyama için böbreğe özel protokol ile
değerlendirme yapılabilmesi, tekrar biyopsi alınması gerekliliğini
azaltarak, tanı ve tedavi yönetiminde avantaj sağlamaktadır.
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HASTALIK ÖZYÖNETİMİ: FENOMENOLOJİK ARAŞTIRMA
SELF-MANAGEMENT OF DISEASES: PHENOMENOLOGY STUDY

Dr. Öğr. Üyesi Jülide Gülizar Yıldırım
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir

ÖZ
Araştırmada amaç, kronik hastalığa sahip olan bireylerin hastalık ve
tedavisine ilişkin öz-yönetimleri algılarını ve deneyimlerini
anlamaktır. Fenomonolojik yaklaşım deseni ile yürütülen araştırma
İzmir’de kronik hastalığı olan 10 hasta ile yürütüldü. Veriler
sosyodemografik form ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile
toplandı. Araştırma kapsamında sosyal destek, hastalık Yönetimi,
farkındalık ve güçlendirme, hastalık hakkındaki bilgi kaynakları
olmak üzere üç ana tema belirlendi. Alt temalar olarak hastalık tanımı,
algılanan engeller ve duygusal durumdaki değişimler ve spiritual
boyut, bireysel izlem ve beslenme yönetimi ve ilaç yönetiminin
bireylerin hastalık öz-yönetimini önemli ölçüde etkilediği saptandı.
Sonuç olarak, bireyin hastalık öz-yönetimini etkileyen değişkenlerin
göz önünde bulundurularak bakımın planlanması, eğitim ve
farkındalık programlarının yapılması ayrıca yaşam kalitesinin
artırılabilmesi için öz-yönetim davranışlarının (medication
management, dietary management, self-monitoring, self-testing)
geliştirilmesinde olası engellerin azaltılmasında duygusal durum
değişimlerinin tanımlanması ve hastaların motivasyonlarının
artırılması önerilmektedir.

ABSTRACT
The aim of the study is to understand the experiences of selfmanagement of disease(s) and the treatment of patients with chronic
conditions. A phenomenological approach was adopted with the 10
patients who diagnosed chronic conditions in Izmir. Data were
evaluated wtih the sociodemographic forms and semi-structured
interview form. Within the scope of the research, three main themes
were identified, namely social support, disease management, and selfawareness and empowerment and information resources about the
disease. As sub themes it was defined definition of chronic disease,
perceived barriers, changes in emotional state and spitual state, selfmonitoring and dietary management, medication management, sources
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of information about the disease had a significant effect on the selfmanagement of patients. In conclusion, planning of care taking into
account the variables affecting the self-management of the individual,
In order to increase the quality of self-management behavior
(medication management, dietary management, self-monitoring, selftesting) It is recommended that emotional state changes should be
defined and patients' motivations should be increased in reducing the
possible obstacles in their development.As a result, selfmonitoring,
dietary management and medication management) had a significant
effect on the self-management of patients.
Giriş
Dünyada beklenen yaşam süresinin uzamasıyla, kronik
hastalıkların görülme sıklığı ve hastalık yükünün artması tedavi ve
bakım gereksinimini ortaya çıkarmıştır (Zwar 2006, Reed et al. 2018)
bireyin öz-bakım gücü ve yaşam kalitesi olumsuz etkilediğinden
mortalite ve morbidite riskini artırmıştır. Bu durum, günümüzde tüm
dünyada kronik hastalık kontrolü ve toplum temelli hastalık yönetimi
programlarının önemini ortaya koymaktadır (Jerant 2005, Whitehead
et al 2018, Reed et al. 2018). Böylece, bireyler bilgi ve becerisi artarak
kendi bakımına aktif olarak katılabilir, bağımsız karar verme
yeterliliği kazanmasın ve problemlerle başa çıkma gücünün artması
sağlanır,
kendi
izlemlerini
yapabilir
ve
gerektiğinde
doktoruna/hemşiresine
danışarak
bireysel
yönetimi
gerçekleştirebilirler (Creer 2005, Lorig and Holman 2012).
Yürütülen araştırmalarda öz-yönetimde hastaların elde ettikleri
başarının önemine değinilmektedir (Jerant et al 2005, Zwar et al 2006,
Morton et al 2017, Whitehead et al 2018).
Bu çalışmanın amacı, herhangi bir kronik hastalığı olan ve hastalık
özyönetimini sürdürebilen bireylerin hastalık ve tedavisine ilişkin özyönetimleriyle ilgili deneyimlerini anlamaktır.
Yöntem
Araştırmada fenomenolojik yaklaşım deseni kullanılmıştır.
Amaçlı örneklem yönteminden ölçüt örneklem yöntemi kullanılarak,
en az bir kronik hastalığa sahip kişiler çalışmaya dahil edilmiştir.
Okuma yazma bilen, mental sağlığı yerinde olan, iletişim kurabilen ve
Türkçe anlayabilen kişiler araştırmaya alındı. Veriler doygunluğa
ulaşana kadar görüşmeler devam edilmiş ve bu doğrultuda 10
katılımcı ile araştırma kapsamında görüşülmüştür.
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Veri toplama aracı 2 bölümden oluşmuş, birinci bölümde
kişilerin sosyodemografik (cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum,
çalışma durumu, sosyal güvence, meslek) soruları kronik hastalık
yönetme süreci göz önüne alınarak hazırlanan alternatif ve sondaları
olan 8 sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır.
Kişilerle, görüşme ses kayıt cihazına kaydedilmiştir.
Dokümanlar NVIVO 8 istatistik programına yüklenerek içerik analizi
yapılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan 10 kişinin yaş ortalaması 56,7’dir.
Kişilerin 3’si memur, 1’i esnaf, 3’si emekli, 1’i özel sektör çalışanı,
2’si ev hanımıdır (Table 1). Kişilerin 5’i eşi ve çocuğu ile
yaşamaktadır ve evlerinde toplamda 3 kişi yaşamaktadır.
Katılımcıların 4’ü eşleri ile yaşamaktadır ve evlerinde toplamda 2 kişi
yaşamaktadır. Diğer kişi ise erkek çocuğu, çocuğunun eşi ve torunları
ile beraber yaşamaktadır. Tamamının sosyal güvencesi vardır ve all of
the persons define income as equivalent. Araştırmaya katılan
bireylerin hastalık öyküsü ile ilgili bilgiler Tablo 2’de verilmektedir.
Araştırmaya katılan kişilerin 6’sı sağlık durumunu orta, 2’si iyi ve 1’i
de çok iyi ve 1 kişide kötü olarak tanımlamaktadır. Kişilerin
tamamının ailelerinden (eş ve çocuk) destek aldıklarını belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan 10 kişinin de kronik hastalığı mevcut ve tamamı
da ilaç kullanmaktadır.
Sosyal destek
Araştırmaya katılan kişilerin 3’ü hastalığında hiç kimseye
bağımlı
olmadıklarını,
hastalıklarını
bağımlılık
olarak
düşünmemekteler diğer 7 kişi ise hastalıklarında eşlerine ve
çocuklarına bağımlı olduklarını düşünmektedirler.
Hastalık Yönetimi, Self-awareness and empowerment
Kronik hastalığı nasıl tanımlarsınız sorusuna “devamlı
hastalık”(G2)(Hipertansiyon, T2DM, Romatoid artrit). “iyileşmeyen
hastalık ve sürekli hastalık ”(G3)(T1DM), “Ömür boyu ilaç
kullanımı”(G4)(Kalp kapak hastalığı) olarak tanımlamaktadırlar.
Algılanan Engeller ve duygusal durumdaki değişimler:
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Katılımcıların 6’sı hastalığın onların “yaşam kalitesini
olumsuz etkilediğini” vurgulamıştır.
İlaç yönetimi:
Katılımcıların tamamı ilaç kullanmaktadır. Katılımcıların
tamamı da hastalıkları için “ilacın önemli olduğunu, ilacın onların
yaşayacakları olumsuzluklardan koruduğunu” düşünmektedir.
Bireysel izlem ve beslenme yönetimi:
Kişilerin kronik hastalıklarda “kendi tedavilerini kendilerinin
yönetmesinin önemli” olduğunu vurgulamaktadır.
Hastalık hakkındaki bilgi kaynakları
Kişilerin eğitim kaynakları hakkında düşünceleri çok olumlu
değil, eğitim kaynakları için “doktor, internet, komşu ve kendi
deneyimlerine” vurgu yaptıkları görülmektedir.
Tartışma
Araştırmaya katılan bireylerden 30 ile 83 yaş arasında beşi ilkokul,
ikisi lise ve üçü üniversite mezunudur. Kronik hastalık tanısı olan
hastaların ortalama yaşı yapılan çalışmalarda 56-65 yaş arasında
bulunmuş olup bu çalışma sonuçları ile (56,7 yaş) paralellik
göstermektedir.
Literatürde aile üyelerinin desteğinin hastalığa uyumu artırdığı
(Whitehead et al 2018) bulgulanmıştır. Hastaların yaşadığı bağımlılık
algısı araştırmada iki farklı anlamda değerlendirilebilir. Araştırmada,
bireylerin üçü hastalıklarını bağımlılık olarak düşünmemekte diğerleri
ise eş ve çocuklarına bağımlı olduklarını düşünmektedirler.
Öz-yönetim desteği, kronik hastalıkların yönetimi, tedavisi ve
hastalıkla yaşamayı öğrenmesi için hastanın öz-yönetim becerisi
kazanmasını ve eğitim-öğretim yöntemleriyle güçlendirilmesini
içermektedir. Hastaların farkındalıklarının artırılması, tedaviye
katılımının artırılması ve güçlendirilmesi öz-yönetimini sağlamada
önemli bir göstergedir (Jerant et al 2005, Zwar ve ark 2006, Morton et
al 2017). Araştırmada kronik hastalık algılarının devamlı, ömür boyu
ilaç kullanımı olan ve iyileşmeyen bir süreç olarak
tanımlamaktadırlar.
Araştırmada bireylerin 6’sı hastalık nedeniyle yaşam
kalitesinin olumsuz etkilendiğini bildirmişlerdir. Literatürle benzer
olarak, bireylerin yaşam kalitesini hastalığın türüne göre pek çok
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değişkenin (kan şekeri takibi, hastalığa bağlı komplikasyonlar)
etkilediğini söylemek mümkündür (Jung et al 2017, Morton et al
2017).
Katılımcılardan tamamı “tedavi sürecinin onlar için olumlu
değişikler yarattığını ve tedavi almamın gerekli olduğunu”
düşünmekteler. Yürütülen araştırmalarda bireyin durumunu anlaması
günlük yaşamdaki iş yükünü azaltacak (Morton et al 2017).
Araştırmada, bireyler kronik hastalıklarda kendi tedavilerini
kendilerinin yönetmesinin önemli olduğunu farklı ifadelerle
vurgulamaktadır.
Yürütülen araştırmalarda kronik hastalığın etkili bir şekilde
yönetilmesinde hasta bireye ilişkin engeller (bilgisi, tedaviye uyumu,
bakımın sürekli olmaması, hizmet kullanımı gibi) nedeniyle bireyin ve
personel azlığı, zaman yetersizliği, geleneksel bakım anlayışı gibi
nedenlerle sağlık çalışanının beklentilerinin yeterince karşılanmadığı
bildirilmektedir (Zwar et al 2006, Jung et al 2017, Morton et al 2017).
Sonuç
Sonuç olarak, bireyin hastalık öz-yönetimini etkileyen
değişkenlerin göz önünde bulundurularak bakımın planlanması, eğitim
ve farkındalık programlarının yapılması ayrıca yaşam kalitesinin
artırılabilmesi için öz-yönetim davranışlarının (medication
management, dietary management, self-monitoring, self-testing)
geliştirilmesinde olası engellerin azaltılmasında duygusal durum
değişimlerinin tanımlanması ve hastaların motivasyonlarının
artırılması önerilmektedir.
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ANTRENMAN MASKESİ ARAŞTIRMALARI AKADEMİK
DEĞERLENDİRME
TRAINING MASK RESEARCH ACADEMIC ASSESSMENT

Öğr. Gör. Dr. Sercan Öncen
ÖZ
Dokuların oksijene gereksinimi arttıkça solunum sisteminin
organizmaya soktuğu oksijen miktarı ve bu oksijeni dokulara
taşıyacak olan dolaşım sisteminin faaliyetleri de artar. Performans
artırımında ergonojik yardımlar sporcular tarafından kullanılan
popüler stratejilerdir. Solunum kası antrenmanları ve rakımı simule
antrenmanları olarak kullanılan antrenman maskesi antrenmanlar
performansı arttırmada popülerleşen antrenman teknikleri arasında yer
almaktadır. Çalışmada antrenman maskesi kullanılarak yapılmış olan
güncel çalışmalar taranarak çalışmalardan sağlanan kazanımların
tartışılması amaçlanmıştır. Maske kullanımının algılanan zorluk
derecesi (maskenin direnç antrenmanlarında antrenmanın zorlaştırıcı
etkisi üzerinde etkili olduğu) anaerobik kapasite (çalışmaların ışığında
farklı YYAA metotları kullanılmasına rağmen antrenman maskesi
kullanımı anaerobik kuvvet parametreleri üzerinde anlamlı bir etki
oluşturduğundan bahsedilemez) solunum fonksiyonları (MVV de
bulunan anlamlı fark antrenman maskesinin solunum direnci
oluşturarak olumlu gelişim sağladığının önemli bir kanıtı olduğu
düşünülmekte). ve maksimum oksijen kapasitesi (antrenman
maskesinin VO2max geliştirmede YYAA kadar yüksek bir etkiye
sahip olmadığı) üzerinde farklı antrenman protokollerinin yarattığı
etkiler ayrı ayrı değerlendirilmiş ve antrenman maskesinin güçlü ve
zayıf olduğu yanların değerlendirilmesi sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:
Protokolleri

Antrenman

Maskesi

Farklı

Antrenman

ABSTRACT
As the need for oxygen to tissues increases, the amount of oxygen
introduced into the organism by the respiratory system and the activity
of the circulatory system that will carry this oxygen to the tissues also
increases. Ergonogic aids in performance improvement are popular
strategies used by athletes. Breathing muscle training and altitude
training training mask used as simulated training are among the

146
popular training techniques to improve performance. In this study, it
was aimed to discuss the achievements of the studies by scanning the
current studies using the training mask. The effects of different
training protocols on the rating of perceived exertion (that the mask is
effective on the challenging effect of training in resistance training),
anaerobic capacity (In the light of the studies, it cannot be said that the
use of training mask has a significant effect on the anaerobic force
parameters despite the use of different HIIT methods), respiratory
functions (The significant difference found in MVV is that the training
mask is considered to be an important proof of positive development
by creating respiratory resistance) and maximum oxygen capacity
(that the training mask does not have a high effect on the development
of VO2max) of the mask were evaluated separately and the strengths
and weaknesses of the training mask were evaluated
Keywords: Training Mask, Different Training Protocols
Giriş
Performans artırımında ergonojik yardımlar sporcular tarafından
kullanılan popüler stratejilerdir. Solunum kası antrenmanları ve rakımı
simule antrenmanları olarak kullanılan antrenman maskesi
antrenmanlar performansı arttırmada popülerleşen antrenman
teknikleri arasında yer almaktadır. Antrenman maskesi valf
aralıklarından geçen hava miktarının sınırlanması sayesinde solunum
direncini arttırarak antrenman sırasında inspirasyon sırasında direnç
oluşmasına sebebiyet vermesi ile tanımlanmaktadır. Bu durumun
sporcuların yükselti antrenmanları esnasında seyreltilmiş oksijen ile
karşı karşıya kalmaları durumunda meydana gelen hipoksik durumla
benzerlik gösterip göstermediği tartışma konusudur.
Algılanan Zorluk Derecesi Değerlendirmesi
Algılanan zorluk derecesinin (AZD) istirahat ve eforlu dispne
şiddetinin belirlenmesinde güvenilir bir ölçek olduğu ve solunum
sayısı ve solunum fonksiyon testleri ile ilişki gösterdiği
belirtilmektedir (Kara, 2013).
Maske ile antrenman sırasında (VO2max’ ın %60’ ında 20 dk) FEO2
( 1080 m 16.0 ± 0.1, 2743 m 14.8 ± 0,1, 4572 m 15.0 ± 0.1) azalma ve
FECO2 (1080 m 5.3 ± 0.1, 2743 m 6.2 ± 0,1, 4572 m 6.4 ± 0.1) de ki
artışın potansiyel etkisi olarak gözükmektedir. Aynı çalışmada AZD
puanları 1080 m de 8,5 ± 0,3, 2743 m de 12,1 ± 0,6 ve 4572 m de 11,5
± 0,4 olarak belirlenmiştir (Granados ve ark., 2014). 9.000 ft ve

147
15.000 ft yüksekliğe göre modifiye edilmiş antrenman maskesi
kullanarak uyguladığı deneysel çalışmada (n; 10) AZD’ in 20 puan
üzerinden değerlendirildiği (RPE) skalasında en yüksek zorluk
derecesini 15.3 ± 1.3 olarak belirlemişlerdir. (Granados ve ark.,
2016). Aerobik performans seviyesini ölçmede belirleyici bir test
olarak değerlendirilen mekik koşusu (20 m) (Léger. D ve ark., 1988)
dayanıklılık testi çalışmasında (n; 25) maske takılarak uygulanan test
(10.0) ile maskesiz uygulanan mekik koşusu (8.5) AZD puanları
arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (Özel ve Özer, 2017). DG
(n=12) ve KG (n=12) üzerinde yaptıkları çalışmada (30 sn KAH
%100 – Toparlanma 90 sn × 10 tekrar × 12 antrenman birimi
periyodu) sonrasında deney grubunun (6,2 ± 0,74)
AZD
ortalamalarını kontrol grubu (5,5 ± 0,67) ortalamalarından daha
yüksek puana sahip olduğunu tespit etmişlerdir (Porcari ve ark. 2016).
Chest pres ve paralal squat (%75 1RM - 5 set - maksimum tekrar - 60s
dinlenme) laktat konsantrasyonu uygulamasında maskeli (8.31 ± 0.46)
grubun maskesiz (5.25 ± 0.71) gruba göre RPE skorlarının daha
yüksek olduğu gözlenmektedir (Motoyama ve ark., 2016). YYAA
modellinde maske kullanımı inspirasyon direncinde oluşan
zorlanmadan kaynaklanan etkinin AZD skorlarında yükselişe
sebebiyet vermektedir (Porcari ve ark. 2016; Öncen S, 2018).
Maskenin direnç antrenmanlarında antrenmanın zorlaştırıcı etkisi
üzerinde etkili olduğu (RPE skoru DG: 8.6, KG: 7.2 ) ve total tekrar
sayısında düşüş meydana getirdiği (squat, leg pres, leg extension,
Total skor KG 43.7 ± 3.6, 37.6 ± 5.4 36.6 ± 10.1, 118.1 ± 10.1 ve DG
39.6 ± 4.7, 29.3 ± 8.5, 36.8 ± 8.6, 105.7 ± 13.6 puanları sırasıyla)
gözlenmektedir (Andre ve ark., 2018).
Anaerobik Kapasite Değerlendirmesi
Yüksek rakımda yaşamak veya birkaç hafta antrenman içeren
çalışmalar sporcular tarafından, performanslarını geliştirmek amacı ile
kullanılmaktadır (Pottgiesser ve ar k., 2008; Cerrah, 2010).
Antrenmanlı erkek katılımcılar (n 8) üzerine yaptıkları 6 haftalık
direnç antrenmanı (Chest pres ve paralal squat %75 1RM - 5 set maksimum tekrar - 60s dinlenme) çalışmasında maskeli deney grubu
(7.38 ± 0.63 mmol-1) kontrol grubuna (10.5 ± 2.09 mmol-1) göre laktat
konsantrasyonunu daha düşük çıkmıştır. Laktat konsantrasyonu düşük
çıkmasına rağmen algılanan zorluk derecesi puanlamasında maske
grubunun puanı kontrol grubuna göre daha yüksektir. Zorluk
derecesinin yüksek olmasına rağmen laktat konsantrasyonun düşük
çıkması, testosteron anabolik hormonunu kas kütlesi gelişiminde katkı
sağladığı ve laktik asit bu hormonun serbest bırakılmasında etkin rol
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oynaması gözden kaçırılmamalıdır (Motoyama ve ark. 2016). Maske
kullanılarak uygulanan 6 haftalık YYAA (5 x 120 sn %90 KAH %90,
60 sn KAH%30) antrenmanları sonrasında anaerobik güç değerlerinde
(WAnT MAK, WAnT MAG) grupları arasında anlamlı bir etkinin
oluştuğundan söz edilemez (Öncen, 2018). Yedek subay öğrencileri
üzerinde 6 haftalık YYAA çalışmada antrenman maskesinin anaerobik
güç ve yorgunluk indeksi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı
tespit edilmiştir (Sellers ve ark. 2016). Bisiklet ergometresi üzerinde
orta düzey antrenmanlı (n 24) katılımcılarda maske kullanımının 6
haftalık YYAA (10 x 30 sn %x VO2max 90 sn %xVO2max)
periyotlarında 2. 4. ve 6. haftalarında yapılan laktat ölçümleri (DG 2.
hafta 10.2 ± 3.0 mmol, 4. hafta 10.1 ±3.0 mmol, 6. hafta 10.9 ± 2.9
mmol KG 2. hafta 11.0 ±3.5 mmol,4.hafta10.1 ± 4.3 mmol,6. hafta 9.8
± 3.3 mmol) arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (Porcari ve ark.
2016) Aynı çalışmada antrenmanların 4. ve 6. haftalarında antrenman
sırasında alınan SpO2 ölçümlerinde (DG 4. hafta %94.4 ± 3.2, 6. hafta
%93.2 ± 3.0, KG 4. hafta %96.0 ± 1.6, 6. hafta %95.8 ± 1.7) anlamlı
derecede düşüş tespit edilmiştir fakat 6 haftalık antrenman sırasında
saturasyonda tespit edilen düşüşün yeterli miktarda oksijenin hücreye
ulaştırılmasını engelleyecek kadar yüksek bir düşüş olduğundan
bahsedilemez. (Porcari ve ark., 2016). Maskenin laktat birikimi
üzerine anlamlı bir etkisinin olmaması, maskenin ölü boşluklarında
kalan ortalama 100 ml CO2’in geri solunumunun laktat birikimi
üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığını göstermektedir (Granados ve
ark., 2014). Çalışmaların ışığında farklı YYAA metotları
kullanılmasına rağmen antrenman maskesi kullanımı anaerobik kuvvet
parametreleri üzerinde anlamlı bir etki oluşturduğundan bahsedilemez.
SOLUNUM FONKSİYON DEĞERLENDİRMESİ
Performans ile birlikte dokunun O2 ihtiyacı arttıkça paralel olarak
solunum sistemiyle organizmaya alınan O2 miktarı da artış
gösterecektir. Dakika solunum volümü ve solunum frekansı da artış
O2 açığının kapanmasında yardımcı olacaktır. Solunum fonksiyon
testleri solunum sisteminin ventilasyon, diffüzyon ve mekanik
özelliklerin incelenmesinde kullanılan objektif bir yöntemdir.
Yedek subay eğitimleri sırasında uygulanan 7 haftalık haftada 3
birim olarak uygulanan deneysel maske antrenmanlarının (1. Yaklaşık
2 mil orta şiddette 10 sn sprint x 60 sn jogining. 2. gün kendi vücut
ağırlığıyla 8 istasyonlu çalışma. 3. gün yaklaşık 4 mil sabit hızda
koşu) VO2max üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı sonucuna
varılmıştır. VO2max üzerinde oluşan mutlak değişiklik deney grubu için
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1.05 ± 0.62 ml/kg/dk ve kontrol grubu için 0.83 ± 0.37 ml/kg/dk
olarak belirtilmiştir (Warren ve ark., 2017).
Aerobik antrenmanlar FVC üzerinde önemli bir etki oluşturmaz
ve FVC de düşüş meydana getirirken, YYAA’ların FVC de artış
meydana getirdiği araştırmacılar tarafından desteklenen bir konudur
(Biggs, 2017; Gradados ve ark, 2014). Maskeli ve maskesiz olarak iki
gruba ayrılarak uygulanan antrenman protokolünde (%65 - 75 KAH) 6
hf x 2 birim x 15 dk) MVV üzerinde antrenman maskeli (65.8 ± 26.4
L.dk-1 den 101.3 ± 40.3 L.dk-1) ve maskesiz grup (43.8 ± 20.7 L.dk-1
den 49.5 ± 10.5 L.dk-1) arasında anlamlı bir fark oluşmuştur. Fakat
FVC ve SVC üzerinde anlamlı bir fark meydana gelmemiştir. (Maher
ve Figueroa, 2016).
MAKSİMUM OKSİJEN TÜKETİMİ DEĞERLENDİRMESİ
(VO2MAX
Maksimal aerobik kapasite ile şiddetli bir eforu sürdürebilme
yeteneği arasında yüksek bir bağımlılık vardır. Düzenli ve giderek
artan kontrollü antremanlarla kişinin maksimum oksijen tüketimi
belirgin derecede artar. Ayrıca kişinin maksimal solunum dakika
volümü ve maksimal kalp dakika volümü de artar (Akgüm, 1994).
Bisiklet ergometresinde orta düzey antrenmanlı katılımcılara (n
24) uygulanan 6 haftalık antrenman protokolü (10 x 30 sn %x VO2max
90 sn %xVO2max) sonunda VO2max da maske grubunda (44.8 ± 6.4
ml/kg/dk, den 52.2 ± 7.5 ml/kg/dk) önemli bir ölçüde gelişme
gerçekleşmesine rağmen gruplar arasında anlamlı bir fark
oluşmamıştır (Porcari ve ark., 2016). Aynı şekilde 6 haftalık YYAA
programı (4 x 6 intervalden x KAH %80) sonrasında deney grubu
VO2max da (48.05 ± 4.94 den 51.19 ± 5.33 ml/kg/dk) artış
gözlenmesine rağmen gruplar arasında anlamlı bir fark oluşmamıştır
(Biggs ve ark., 2017).
SOLUNUM KASI DAYANIKLILIĞI ETKİSİ
Sportif performans anında, aşırı nefes alıp verme halinde
solunumu sağlayan kaslar oksijeni daha çok kullanırlar. Dayanıklılık
çalışmaları solunum işlerliğini geliştirmekte ve solunum sistemiyle
istenen oksijeni sağlamak için daha az solumak yeterli olmaktadır.
Azalan soluk sıklığı daha çok oksijenin kana geçmesine ortam
hazırlamaktadır (Ergen, 2007). Solunum kası antrenmanları (SKA) ile
maksimum ventilasyon gücü ve solunum dayanıklılığı üzerinde
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önemli ölçüde gelişim sağlamıştır. Fakat VO2max üzerinde anlamlı bir
gelişme gözlenememiştir (Morgan ve ark, 1987).
Antrenmanlı bisikletçilerde (n 16, 64 ± 2 ml/kg/dk) solunum kası
antrenmanın etkileri dayanıklılık performansı ve solunum kası
yorgunluğu üzerinde yapılan 6 haftalık çalışma sonunda solunum kası
yorgunluğunda düşüş ve yorulma zamanlamasında olumlu gelişmenin
olduğunu tespit etmiştir
6 haftalık antrenmanda inspirasyon ve ekspirasyon direnci
sağlayan maske ile kalp atımı rezervinin %75 – %85 arasında
uyguladığı SKA’ında VO2max egzersiz grubunda %11.7 solunum
direnci grubunda %18.5 oranında gelişim sağlamıştır. Performans da
önemli ölçüde artış için solunum direnci antrenmanın egzersiz
antrenmanları ile kombine kullanılmasının daha iyi bir gelişim
sağlayabileceği önermektedir (Kido ve ark., 2013).
YYAA da (2dk VO2max %90 x 1 dk VO2max %30 x 5) maskenin
oluşturduğu solunum direnci zorlama etkisinden kaynaklanan solunum
kaslarında oluşabilecek yorgunluk etkisinin sonucu olarak KAH da
ortalam 14. dk da bir artış oluşmuştur. Bu artışın maske ile uygulanan
YYAA çalışmasında solunum kası yorgunluğunun oluştuğu zaman
döngüsü olarak da kabul edilebilir (Öncen, 2018)
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ABSTRACT
It is possible through the integration of different functions to keep
companies competitive, to raise awareness and to show performance
at the top level. The supply chain integration we often hear today is
that all the functions involved in the supply chain process operate in a
harmonious and coordinated manner. This is possible with
information technology. In this study, a stock selection will be made
to ensure that the vehicles produced in the automotive sector will be
parked and shipped to the ports and than they will be transported
systematical in a order to the end customer. With this study both
economic and environmental benefits have been achieved. AHP and
VIKOR methods will be used in this selection study
Keywords: AHP, Barcodes, GSM, ERP, Integration, Supply
Chain,VIKOR

1.

INTRODUCTION

With the development of Internet technology, companies have been
forced to develop organizational competitiveness. This competitive
structure has shown itself to be more flexible and faster to respond to
changes. Many companies have considered outsourcing as an
important option in order to implement the concepts of flexibility and
speed. All these developments caused us to learn of the concept of
Supply Chain Management, an indispensable part of the product
cycle. SCM can be defined as the integration of all business processes
starting from the raw material stage of the product to the end user
(Gunasekaran, A 2004), and all the companies and service providers
are in close contact with the chain of the chain. This communication is
carried out through data bases such as invoicing, ordering orders using
e-mail or some information technology systems, etc.
As supply chain management has developed, it has become a
necessity for companies in this relationship to have a misconception
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about information technology systems that are coordinated with one
another in both stock management and raw material and shipment
management. Information Technology (IT) can be referred to as an
facilitator that integrates processes into one, transcending
geographical or national constraints that transcend traditional
boundaries of companies in the supply chain. As such, IT is known as
an inter-organizational information system. GSM, RFID, barcode
technology are examples of these (Hill & Scudder, 202)
Along with the introduction of the internet into our lives, traditional
order and delivery processes have undergone a significant change.
With the development of IT processes, the processes of forwarding the
suppliers to the semi-products which are needed by taking orders from
the customers via telephone over the years are being shipped to the
customers within a few hours or a few days with varying according to
the product range of the orders taken in the seconds. The information
technologies that provide supply chain integration are described
below.
2.
DETERMINATION OF LOCATION INSIDE OF
WAREHOUSE
The storage that has been developed in order to protect the basic
necessities from environmental and climatic conditions has changed
and developed with the development of the industry both in terms of
scope and purpose and also in terms of application. Today, it is widely
used in order to minimize the disruptions in the production process to
a minimum level and to ensure the continuous flow of raw materials
and finished goods, to eliminate the time loss and the damages that
arise from it. (Heragu, Mantel, & Schuur, 2005)
knowing well the storage systems, making the warehouse design the
best, choosing the proper storage policy and methods, and knowing
which products to store will improve the storage benefit. (Le-Duc,
2005)
The producers take the raw materials in large quantities in order to
minimize both the costs and the time spent for raw material supply,
and stock them in storage for later use. (İmrak & Gerdemeli, 2006)
One or more warehouses and warehouses may be needed in the
manufacturing enterprises. In addition, it is one of the most important
factors that increase the performance of the shipment process by the
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manufacturers storing their products in the appropriate route and
condition until they are sent to the shipping points. Good recognition
of storage systems, optimal design of warehouse design, selection of
appropriate storage policy and methods, and knowledge of how to
store raw materials and products increase the benefit from storage.
(Chen & Lin, 2007)

3.

RFID TECHNOLOGIES

All components of this system, called RFID radio frequency
identification, communicate with radio frequency waves. The RFID
system consists of three components: an antenna, a reader system and
a label system. Label; product data encoded in alpencumeric codes
embedded within products. The reader is a system that provides
meaningful data by transferring the encoded data in the label to the
system. All communication between the reader and the tag takes place
via antennas. The RFID reading distance is typically 100 meters, but
can be used for extra antennas to extend the reading range. The RFID
operating principle is shown in figure 1 below. (ÇIBUK &
MARAŞLI, 2015)

Figure 1: Power / communication mechanism of labels at
frequencies lower than 100 Mhz
4.

GSM

GSM is the "Global System for Mobile Communications", a Turkish
mobile communication protocol which means "global system for
mobile communication". Prior to GSM, the name of the suborganization of ETSI's "Groupe Spéciale Mobile" (French Mobile
Communications Special Group), the GSM system began to be called
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a new name with a global reach. The most common mobile phone
standard is used by more than 2 billion people in 212 countries. One
of the most useful features is that users can roam from different
countries with the same line. All GSM standards use a cellular
network and have the ability to switch between cells even during
roaming (so, in theory, if you do not get out of coverage, it is possible
to roam the world with your mobile phone without interrupting your
phone conversation!). (URL_01, 2018)

5.

BARCODES

The barcode is what is called the "automatic data collection" system or
"auto-ID". coding, computer-readable codes are added to items
flowing through the supply chain, including products, containers,
packages, and even tools. The barcode may contain information such
as product number, product description. In addition, the source and
target may include special processing procedures, cost and order
number. It is scanned on the computer of an informed company,
including the farmer who breeds a food product. This gives the supply
chain members critical decisions about the location of the products in.
Barcode technology has a great influence on supply chain
management and is used by thousands of companies in different
situations. Package delivery companies such as FedEx and UPS use
barcodes to provide instant detailed tracking information to their
customers. Supermarkets use scanners as cash registers to read prices,
products and manufacturers from Universal Product Codes (UPCs).

6.

INTERNET

There is no other technology in the supply chain process or in any
business process that has as much impact as the Internet. Provides
real-time communication between customers and other business lines
within the Internet supply chain, no matter where in the world they
are.The Internet surpasses geographical barriers and allows companies
to access inaccessible markets and geographies, thereby making it
easier and less costly for companies to solve problems.
Internet provides speed and accessibility to the supply chain. In the
process of purchasing and delivering, it is possible to directly contact
the supplier and the customer, thus reducing or eliminating the
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problems caused by the traditional time-consuming phenomenon. The
Internet allows companies to accelerate orders and deliveries without
geographical barriers, track orders and deliveries in real time.
Inventory is updated instantly and customers receive instant feedback.
This action helps companies overcome uncertainty in front of them.
Internet trade is expected to exceed 6 trillion dollars in.
7.

SCM SOFTWARES

Enterprise resource planning systems help to integrate the components
of a company, often by sharing and organizing supply chain processes
with information and data between supply chain members. The ERP
software helps to make decisions through transactions in other
departments such as finance, production, inventory, distribution,
suppliers. Most ERP vendor systems are externally web based and
have software specific to SCM called supply chain management.
SAP was the first ERP software server, and it was the most common
among others. mySAP.com is an umbrella mark for SAP software.
mySAP.com is a suite of Web-enabled SAP modules that allow a
company to collaborate with its suppliers and customers. When a
customer places an order, the fluctuating inventory is set through the
supply chain, the production plans are drawn, the shipment plan and
the billing processes are created. In addition, currencies of companies
from different countries are placed in these programs, for example, to
translate a sales transaction between Taiwan and Brazil into a seamle
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8.
METHODS OF TECHNOLOGIES SELECTION –
LITERATURE REVIEW

Table 1: Literature Review (Original)
SECTOR

SUBJECT

METHOD

RESOURCE

Education

SELECTION PhD
STUDENT USING VIKOR
AHP-VIKOR
METHOD IN THE BASED
OF AHP

SOBA, M , Şimşek, A , Erdin, E
, Can, A . (2016). AHP
TEMELLİ VIKOR YÖNTEMİ
İLE DOKTORA ÖĞRENCİ
SEÇİMİ. Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, (50), 109-132.
Retrieved from
http://dergipark.gov.tr/dpusbe/iss
ue/26797/282643

Finance

A DECISION SUPPORT
SYSTEM (DSS)
PROPOSAL WITH
AHPVIKOR
INTEGRATION IN THE
EVALUATION OF
INVESTMENT
PROJECTS

AHP-VIKOR

Gökşen, Y , Çevik, E . (2016).
YATIRIM PROJELERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNDE
AHP-VIKOR
ENTEGRASYONU İLE BİR
KDS ÖNERİSİ. Ege Stratejik
Araştırmalar Dergisi, 7 (2), 219235. DOI: 10.18354/esam.32181

AHP-VIKOR

KARA, İ , ECER, F . (2016).
AHP-VIKOR ENTEGRE
YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ
SEÇİMİ: TEKSTİL SEKTÖRÜ
UYGULAMASI. Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 18 (2), 255272. DOI:
10.16953/deusbed.78956

AHP-VIKOR

ARSLAN, H . (2017). AHPVIKOR YÖNTEMİ İLE ETKİN
TASARRUFA YÖNELİK EN
İYİ TEDARİKÇİ SEÇİMİ.
Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi, 16 (63), 1203-1217.
DOI: 10.17755/esosder.305241

AHP-VIKOR

ÖMÜRBEK, N , MAKAS, Y ,
ÖMÜRBEK, V . (2015). AHP
VE TOPSIS YÖNTEMLERİ
İLE KURUMSAL PROJE
YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ.
Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, (21), 59-83. Retrieved
from
http://dergipark.gov.tr/sbe/issue/
23146/247242

Textil

SUPPLIER SELECTION
WITH AHP-VIKOR
INTEGRATED METHOD:
TEXTILE INDUSTRY
APPLICATION

Supply Chain

SELECTION OF THE
BEST SUPPLIER WITH
THE AHP-VIKOR
METHOD AND AN
APPLICATION

Software

SELECTING SOFTWARE
PROGRAMS FOR
ENTERPRISE PROJECT
MANAGEMENT WITH
AHP AND TOPSIS
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Accommodation

Supplier Selection

STAFF SELECTION IN
ACCOMODATION
BUSINESS ON THE
BASIS OF AHP AND
VIKOR METHOD

SUPPLIER SELECTION
IN AN AUTOMOTIVE
INDUSTRY FIRM: AHPFUZZY AHP AND
TOPSIS APPLICATION

AHP-VIKOR

Tarcan İçigen, E , İpekçi Çetin,
E . (). AHP TEMELLİ TOPSİS
YÖNTEMİ İLE KONAKLAMA
İŞLETMELERİNDE
PERSONEL SEÇİMİ. Balkan
Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13),
179-187. Retrieved from
http://dergipark.gov.tr/bsbd/issue
/34559/337848

AHP-VIKOR

ALKAN, A , ALADAĞ, Z ,
ÇELİK, C . (2016).
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE
FAALİYET GÖSTEREN BİR
FİRMADA TEDARİKÇİ
SEÇİMİ: AHP-BULANIK AHP
ve TOPSIS UYGULAMASI.
Beykent Üniversitesi Fen ve
Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9
(1), 0-0. DOI:
10.20854/bujse.258169

As can be understood from the literature table above, AHP and Vikor
methods have been used in many sectors, including the automotive
sector, but these have been limited to supplier selection, software
selection and staff selection. There is no method in automotive sectors
to select in WAREHOUSE location determination technology.

9.

ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)

The analytic hierarchy process is a decision making technique by
Thomas L. Saaty to facilitate the decision-making of businesses in the
1970s. Decision-making is to select the most appropriate option in
view of the sources and constraints on the track to reach any goal.
(Atlas & Keçek, 2000) decision-making is a mental process that we
encounter in all areas of life and at once. The AHP is actually a
methodology that people use instinctively in decision-making, but
they do not.
AHP is an approach that analyzes the decisions by comparing the
quantifiable concrete or abstract criteria and determines the
importance rankings by calculating the priorities according to each
other.. (Güngör & Büyüker, 2005) AHP is a fundamental part of a
complex and non-structural situation; incorporating these parts or
variables into a hierarchical order, translating subjective evaluations
made for each variable into numerical values, examining subjective
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evaluations to determine which of the variables will affect the results
of the particular situation and has the highest priority.
AHP has developed the work of analyzing complex situations and
making complex decisions, since Saaty's awareness of the need for
accurate mathematics, not complex mathematics, to succeed in the
decision-making process; hierarchically structured and visualized
complex, multi-personality, multi-criteria and multi-period problems.
For this reason, AHP is used effectively by the managers in solving
various problems in country problems and in many sectors.
10.

THEORETICAL FUNCTION OF AHP

AHP is a technique that allows multi-criteria variables belonging to a
probing to be sorted and prioritized in a hierarchical structure. When
assessed in this context, AHP's problem solving process is based on 3
basic principles. These; Decomposition is the principle of comparative
judgments and synthesis of priorities. (Başkaya & Akar, 2005)
The AHP process proposed by Saaty consists of 4 simple axioms.
Axiom 1 (inversion) is the fulfillment of the adverse condition while
determining or comparing the strengths of the preferences when
deciding or comparing. A cluster. binary comparisons of any two i and
j alternatives with significance ratings wi and wj in this set of
alternatives, under any criterion c in the set of C criteria;

Since at least one of the comparison matrices is known, the
corresponding axiom is found in this number, so the inverted axiom
plays an auxiliary role in forming the comparison matrix.
Axiom 2 (Homogeneity): In binary comparisons, one of two criteria
can not be considered to be superior to the other infinitely. That is, ∞
≠ ija (for ∀i and j'ler) dir. Since the basic scale used (Table 1) is
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between 1-9, aij values will take a value between 1/9, 1/8, ..., 1, ...,
7,8,9.(Akay, Çetinyokuş, & Dağderviren, 2014)
Axiom 3 (Independence): Judgments on hierarchical elements do not
depend on lower-level members. This axiom is based on the creation
of the hierarchical structure. (Forman & Saul, 2001)
Axiom 4 (Expectations): Each criterion affecting the current decision
problem must be shown in the alternative hierarchy. In other words,
all intuitions of decision makers should be reflected as criteria or
alternatives. (Saaty, Mathematical Methods of Operations Research,
1988)

11.

AHP PROCESS STEPS

AHP Method; level hierarchical structure of goals, criteria, subcriteria and alternatives. In this structure, the importance of each
decision criterion is obtained through binary comparisons and the
performance of each alternative is evaluated against each criterion.
(Triantaphyllou & Mann, 1995) The application steps of this method,
first worked by Saaty in 1986, are given below. (Kamal & Harbi,
2001)
1. The problem should be clearly defined and the objectives in the
problem determined.
2. To begin with the aim, the main criteria and the alternatives at the
bottom level are introduced into a hierarchical structure
3. To determine which of the alternatives and criteria is more
dominant, binary comparisons between alternatives and criteria are
made using the scale described in Table 2, and these comparison
matrices (nxn) are square matrix size. When Comparison and matrices
are generated, the binary comparison in Table 2 is used. (Saaty,
Axiomatic foundation of the Analytic Hierarchy Process. , 1986)
4. In order to normalize each column in the binary comparison matrix,
column sums are taken and the normalized matrix is formed by
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dividing the elements of the matrix by the sum of the respective
columns.
5. The priority vector matrix is obtained by taking the row totals of the
normalized matrix created for each alternative or criterion.
6. The priority values generated for each criterion or alternative in the
priority matrix obtained by the priority vector are multiplied by the
column elements of the binary comparison matrix of that criterion or
alternate and the weighted total matrix is obtained.
7. The sum of the row values of the weighted total matrix is divided
by the row values of the priority vector matrix, and the priority values
of the criteria or alternatives are obtained by taking the arithmetic
mean of the elements of the formed matrix (nx1).
8. While calculating the consistency index (Saaty, 1990); firstly the CI
value is found.
CI = (λ Max-n) / (n-1) CI: Consistency Index
9. The consistency ratio can be calculated with the coincidence of the
randomness table values and CI expressed in Table 1. (Saaty, The
Analytic Hierarchy Process, 1980)
CR: Consistency Indicator RI: Stochastic Indicator The consistency
ratio in the AHP method should be less than 0.10. If the value found is
greater than 0.1, the binary comparison matrix should be checked
again and the steps to be made are repeated step by step.
10. The priorities of the alternatives calculated in the framework of the
criterion are multiplied for each alternative of the priorities resulting
from the binary comparison between the criteria and the desired final
priority value can be calculated.
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Table 2: Mean Stochastic Consistency (RI)Table (Saaty, The
Analytic Hierarchy Process, 1980)

If the consistency rate is less than 0.10, the comparing matrix is
assumed to be consistent. (Saaty, The Analytic Hierarchy Process,
1980)

12.

VIKOR PROCESS STEPS

VIKOR is a method of establishing a compromising order among
alternatives and providing a compromise solution according to the
weights expressed at the beginning. This method ensures that the
alternatives according to contradictory criteria are properly aligned
and the most appropriate ones are identified. It also deals with multicriteria ranking criteria that take into account the most appropriate
solution approximation.. (Ertuğrul & Karakasoğlu, 2009)
The VIKOR method can be expressed in the following 5 steps
(Opriçovic, 2004): Step 1: The best fi * and worst fi values for each
criterion are determined. i benefit criterion and i = 1,2,3, ..., n if;
the existence of functions.
2. tep: Sj and Rj are determined for comparinging values j = 1,2, ..., n.
The values of Sj and Rj, j. the best of the alternative and represents

the worst values
the wi values in these equations
represent the weight of each criterion. The sum of the specified
weights must equal 1.
Step 3: Calculate Qj values for j = 1, 2, ..., n using the following
equations.
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The values of v indicated in the equations indicate the weight of the
maximum benefit, and the values of (1-v) indicate the weight values
of the scammers.
Step 4: The specified S, R and Q values are sorted from small to large.
As a result, three different sequences are obtained.
Step 5: If the following two conditions are met, then the most
appropriate alternative (a ') to Q is the reconciliation solution.
Condition 1: "Acceptable advantage": Here a "is the second
alternative in the sequence according to Q. DQ is the alternative
number of J, and DQ = 1 / (J-1).
2. Condition: "Stability that can be accepted in decision making":
According to this case, the alternative of a 'should be the best
alternative in at least one of the ranks according to the values of R or
S as in the order of Q
Alternatives a 'and a' 'may be considered as compromising solutions
only if condition 1 provides, and alternatives a', a '', ....., when only
condition 2 provides.
The alternative here can be determined by the largest n value that
provides Q (an) - Q (a ') <DQ inequality. The best alternative when
applying curtain stages is the alternate which takes the smallest Q
value in the sill made according to Q '. The resulting ranking is the
compromising order.
In addition to the order in which the VIKOR method identifies, it also
offers a compromise solution at a certain advantage. (Ertuğrul &
Karakasoğlu, 2009)
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13.
WAREHOUSE TECHNOLOGY SELECTION WITH
AHP AND VIKOR METHODS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY
X is an automotive business operating in the Marmara region. It has
exported heavy commercial vehicles to 60 countries worldwide. It
owns 1 million square meters of storage space to store the tools it
produces in the harbor area.
The biggest problem with operation of X was that when the vehicles
came to the parking area to leave the parking areas connected to the
destination after leaving the production, the drivers managed an
inefficient process in terms of time and fuel while looking for empty
cell area.
For example, a fleet vehicle group needs to be shipped to Italy. "B and
C" cells are reserved for vehicles to go to Italy. When the drivers
arrive at the B and C cell, they have to tour round to find the empty
space around which they can not see the blank
The chart of X company parking area is as follows

Figure 2: X operation Ready to shipment Vehicle Parking
Area
Each of the areas A, B, C shown ... points to separate parking areas for
different destinations, each of which is approximately 100,000 square
meters. For a vehicle that needs to be parked in a parking area due to
the size of the area, if the driver finds a place that sometimes needs to
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take a full tour around the parking area to find a vacant parking cell, if
the empty cell that he finds at the end of this cyclic movement leaves a
vehicle, it is directed to the parking area and leaves the empty space to
the area where you can find it.
In this study, we will work on a technology selection that will scan the
free parking area and cell system according to the destination that the
vehicle will go into the park area and direct it to adrese delivery. By
avoiding the search for vehicles in this way, waste of time and waste
of fuel will be avoided.
14.

INSTALLING HIERARCY STRUCTURE

In order to find the most suitable technology for the company, it is
necessary to establish a hierarchical structure. For this purpose, a team
was created from the factory. The Iligli team includes the Factory
Manager, the Information Technology Manager, the Finance Manager,
the Logistics Manager, and a Senior Engineer affiliated with each
directorate

Figure 3: X Factory Technology Selection Hierarchy
The evaluation of qualitative and quantitative factors required for the
study revealed the necessity of using MCDM methods. It has been
concluded that it is more appropriate to use the AHP and VIKOR
approaches in decision analysis methods to reduce the risk of errors in
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15.

BILETERAL COMPERISON OF CRITERIA

In this phase, every criterion and alternatives in the hierarchical
structure of the model are compared with each other. Binary
comparison matrices of criteria and alternatives have been
constructed. Since each criterion in these matrices are comparable to
itself, the comparing matrix expressed in Table 3 has a value of 1 on
the diagonal.

Table 3: Mutual Comparison and Weights of Criteria
Eligibility
Adaptation
for
Time
Requirement
Eligibility for
Requirement

Price

Reliability Weight

1,2

0,24

0,396

3,6

0,1608

6

1,2

2,4

6

0,5472

2,4

0,4

0,8

3,2

0,2344

Reliability

0,264

0,16

0,2

0,8

0,0576

Total

9,864

2

3,796

Adaptation
Time
Price

It is understood that the weight of each criterion with the matrix of
comparison of the criteria expressed in Table 3 is determined and it is
understood that the value of 0.049 which is the result of the
calculations that the evaluator has made the evaluation for the criteria
is smaller than 0.1 value.
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16.
DETERMINATION OF TOTAL PRIORITIES OF
PRIORITIES FOR CRITERIA AND ALTERNATIVES
Table 4: Decision Matrix
Eligibility for Adaptation
Requirement
Time

Price

Reliability

RFID

0,571

0,583

0,155

0,147

Barcode

0,272

0,240

0,368

0,312

GSM

0,334

0,128

0,502

0,566

For each alternative, the weight of each criterion is expressed by the
decision matrix shown in Table 4. It is understood that the RFID is
58% for barcode and 24% for GSM for 12%.

17.
SELECTION OF ALTERNATIVES WITH HIGHEST
PRIORITY BY AHP METHOD
According to the AHP method, the determination of the priorities of
the alternatives that are the last step has come to an end and Table 5
has been expressed.
Table 5: Alternatives and Priorities According to AHP Method
Altervatives

Weights

Ranking

RFID

0,490

1

Barcode

0,287

2

GSM

0,223

3

Table 5 lists alternative suppliers by their priorities, taking into
account the data in the decision matrix according to the AHP method..

18.

VIKOR METHODS STEPS

The steps of the Vicor method are essentially similar to the AHP
method until the determination of the decision matrix. For this reason,
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in the studies in which the AHP-VIKOR methods are used together in
the literature, evaluation analysis is applied together to the decision
matrix stage.
Table 6: Best (fi *) and Lowest (fi-) Values for Each Criteriar
Criteria

Weights

fi*

fi-

K1

Eligibility for
Requirement

0,666

0,246

K2

Adaptation
Time

0,680

0,116

K3

Price

0,502

0,163

K4

Reliability

0,566

0,155

In Table 6, the best and worst values according to the values of each
criterion in the decision matrix are determined and presented in a
table. In Table 7 below, alternative suppliers are ranked according to
the values of Sj, Rj and Qj calculated according to the VIKOR method
Table 7: Ranking Results of Techniques According to VIKOR
Method

Sj

RFID

Rj

Oj

0,35
0,287 -0,25
8

Barcode 0,55
0,44
0,375
s
6
2
GSM

0,74
0,506
4

1

Evaluatio Evaluatio
Evaluation
n
n
according
according according
to SJ
to RJ
to OJ
RFID

RFID

RFID

Barcode

Barcode

Barcode

GSM

GSM

GSM

In Table 7, Sj, Rj and Qj calculated according to the VIKOR method
are ranked according to their alternative suppliers' priorities
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19.
RESULTS AND REVIEWS OF ACCEPTABILITY TEST
BY VIKOR METHOD
1- Acceptable Advantage Condition: Acceptable advantage condition
is provided for Q (AII) - Q (AI) ≥ DQ 0.438 - (-0.25) ≥ 0.5 inequality.
2- Acceptable stability condition: In order to achieve this condition, at
least two of the orders made according to Sj, Rj and Qj must have the
same priority order. When Table 7 is examined, it is assumed that the
order of Sj, Rj, and Qj has the same ranking priorities.
According to the VIKOR method, the acceptability test is checked
according to the above-mentioned conditions. These conditions seem
to have been met. For this reason, there is no need to try different
compromise
20.

RESULTS AND REVIEW

When the program is run, once the program has been transferred to the
Super Decision 2.7 program, the value of the decision matrix given in
Table 4 is calculated based on the comparing matrix and the
consistency analysis, which involves the mutual comparison of the
criteria set out in Table 3. By taking these values into consideration,
weighted alternatives are obtained according to the AHP method
(Table 5). Then, the worst values for each criterion based on the
decision matrix within the VIKOR method are expressed in Table 6.
Sj, Rj and Qj values were calculated for the best and worst criterion
values, respectively, and the order of alternatives according to these
values was obtained (Table 7).
When the alternatives according to the AHP method are listed in the
frame of these findings; 1- RFID
2- Barcode
3- GSM Result was found.
It is also seen that when the alternatives are sorted according to the
VIKOR method, the same order is again found. According to these
mutually supportive results, according to the criterions and weights
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determined by X automotive operator in the selection of technology,
RFID was the first choice, barcode in the second and GSM software in
the third
RESULT:
In the developing world, it is possible to follow technological changes
and integrate their processes into this change so that companies can
continue their existence. Successful management of supply chain
processes is also possible through the integration of supply chain
processes. This integration is possible with information technologies.
In addition, if storage processes are managed efficiently, it is an
important process that will allow the operator to make a difference to
their competitors. the options for increasing the storage efficiency of
the operator were set in this study, and as a result of the analysis made
for the X operation, it was concluded that the most suitable technology
for the company is the use of RFID technology. After the use of this
technology, when the vehicles were turned into empty parking spots
directly at the entrance to the parking area, 2000 kg fuel saving was
provided monthly and the number of parked creations per shift was
increased from 746 to 922.

The objectivity of the research team is most important thing effecting
result of the investigation. Taking into consideration the changes in
time of the enterprises involved in the study, the choice made for
using the appropriate technology can be improved in time and new
evaluations can be made over time. However, non-quantitative factors
such as market position, adaptability, required eligibility, and
satisfaction of reference firms should be taken into consideration in
the decision-making process.
Thus, if the weights of alternatives used in the selection of technology
are determined to be close to each other, more objective decisions can
be made by evaluating such elements.
-------
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ÖZ
Bu makalenin amacı; Antik Yunan’ın eril atmosferinin hakim olduğu
toplum şartlarında, düşünsel alanda kendi emekleriyle yer edinebilmiş
kadın filozofların irdelenmesidir. Antik Yunan toplumunda kadının
ailesi ve kadın arkadaşlarıyla sınırlı bir çevresi vardı. Antik dönemde
kadınların erkeklerle eşit eğitim şartlarına sahip olmadığını buna
rağmen kadın filozofların var olduğunu görüyoruz. Bu sıra dışı
kadınların bir kısmı iyi eğitim görmüş babaların kızları veya kocaların
eşleri (Theano, Damo, Arete, Hipparchia, Hypatia); bir kısmı ise
(Lais, Lasthenia, Leontion…) hetairaydı. Kızların eğitildiği yegane
okulun hetairaların yetiştiği okulların olmasından dolayı kadın
filozofların bir kısmının bu okullardan çıkması pek de şaşırtıcı olmasa
gerek.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Filozof, Antik, Yunan, Özgür, Sıra dışı

ABSTRACT
The purpose of this article is to examine the female philosophers who
could manage to gain a place in the intellectual area despite the
masculine atmosphere of Ancient Greece and the difficult condition of
society in that time. It was just the family and some friends that a
woman could have in the ancient Greek society. But we know that in
spite of the unequal education conditions with men, there exited quite
a few female philosophers. Some of these women were either the
children of some educated fathers or wife of some educated husbands
(Theano, Damo, Arete, Hipparchia, Hypatia); the others were Hetairas
(Lais, Lasthenia, Leontion…). It is not surprising that these women
philosophers were educated also in Hetairas the only exited schools
where the girls could take education.
Keywords: Woman,
Extraordinary

Philosopher,

Antique,

Greek,

Free,
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1.GİRİŞ
Antik dönemde felsefe ile meslek olarak uğraşan çok sayıda
kadın filozof bilinmektedir. Felsefe disiplininin ilk kadın temsilcileri
doğa filozoflarıydı. Onlar insandan bağımsız olan “kosmos” üzerinde
düşünüyorlardı ve onu organik bir bütünlük olarak görüyorlardı
(Rullmann vd.,1996: 29).
Antik dönemde kadın filozofların bir kısmının iyi eğitim
görmüş babaların kızları veya kocaların eşleri (Theano, Damo, Arete,
Hipparchia, Hypatia); bir kısmının ise hetairalar (Lais, Lasthenia,
Leontion…) arasından çıkmış olduğunu görüyoruz. Çünkü Antik
dönemde kızların eğitim görebilecekleri tek yer hetairaların
okullarıydı; bundan dolayı Aspasia, kızlar için de okullar açılmasını
istiyordu (Rullmann vd.,1996: 24).
Antik dönem kadın filozofların günümüze az sayıda gelen
fragmentleri ve mektuplarına rağmen; yaygın kanının tersine,
kadınların yaptığı felsefenin uzun bir geleneği olduğu görülür.
“Bilgelik Tanrıçası”, bereket tanrıçalarının bulunduğu eski kültürlerin
bir işaretidir. Birçok buluntu anaerkil toplumların yaşamış olduğunu
göstermektedir; ayrıca antik dönemden Rönesans’a kadar “felsefe”nin
bir kadın olarak betimlendiğini görüyoruz. Yahudilik ve Hıristiyanlık
gibi tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla bu dinlerin ortaya koyduğu
yeni simgeler sisteminde kadının dışlandığını görüyoruz. Ayrıca antik
dönemde sadece kadın filozofları ele alan Stoalı Apollonias (MÖ 1.
yy.) ve Philochorus tarafından yazılan iki yazının da kayıp olduğunu
belirtmek gerekir (Lerner, 1991: 44; Rullmann vd,1996: 37). Bu
dönemdeki birkaç kitabe ve mektup dışında, yazınsal-felsefi hiçbir
yapıtın orijinali ele geçmemiştir. Ele geçen yazmaların çoğunun
yüzyıllar sonra yeniden yazılmış; ayrıca metinler kopya edilirken hem
değiştirilmiş hem de bilinçli olarak silinmiştir (Rullmann vd,1996:
15).
Günümüze gelen bilgilere göre, bilinen kadın filozofların
yaşamları ve felsefi görüşleri şunlardır:
1.1. Theano, Damo, Mya, Timycha,
(Pythagorasçı Kadınlar MÖ 5. yüzyıl)

Phintys,

Periktyone

Krotonlu Theano, bilinen ilk kadın filozoftur (Lerner, 1991:
44; Rullmann vd,1996: 24) Orpheusçu tapınım üyesi olan
Brontinus'un kızı ve Pythagoras’ın eşi Theano, aynı zamanda iyi bir
matematikçiydi (Akkaya, 2015; 7-20). Pythagoras’ın dinleyicisi olan
Theano, daha sonra erdemi ve bilgisiyle filozofu etkileyerek onunla
evlenmiştir. Bir yandan Pythagoras’ın diğer yandan da kendi

176
düşüncelerini yazdı, Pythagoras öldürüldükten sonra dağılan tarikat
üyelerini, tekrar bir araya getirdi; kızları Damo, Mya ve Arignote ile
topluluğu tinsel yönden bir arada tutmaya çalıştı. Bu dönemde
Pythagorasçı öğreti, Yunanistan ve Mısır’a kadar yayıldı (Rullmann
vd,1996: 36).
Theano’dan anlamlı kısa sözler ve ahlak öğütlerinden oluşan
toplu anlatılar kalmıştır. Ona göre; bir kadının görevi, mutlak surette
kocasına sadık kalmasıydı; bu görüşüyle çağının bakış açısıyla
çakışıyordu. Çağıyla çakışan bir başka görüşü ise; erkek kendisini
değiştirmemeli, kadın ona uyum göstermelidir (Rullmann vd,1996:
37). Çağının en ünlü kadınlarından biri olan Theano (Poestion, 1885:
71 d), toplumun bazı kesimleri tarafından önemseniyor ve onları
yönlendiriyordu. Yukarıda kendisine atfedilen sözlerin, toplumun
ataerkil yapısına hizmet etmesini sağlamak amacıyla değiştirilmiş,
çarpıtılmış veya erkek bir düşünürün sözleri olabileceğini
söyleyebiliriz. Bu sözler, Theano gibi bir kadının sözleri olamazdı;
çünkü o, birçok erkekten daha bilgiliydi ve kadınların eğitimine önem
veriyordu. Bunu onun yaşamından ve çalışmalarından da
anlayabiliyoruz.
Theano’dan “Felsefi bir Araştırma”, “Dindarlık Hakkında” bir
kitap ve birkaç mektup kalmış ve bu yazılarından günümüze çok azı
gelebilmiştir. Örneğin, “Dindarlık Hakkında”ki bir yazıda: “Bir şey
hakkında konuşmak güzelse, susmak çirkindir; ve hakkında
konuşmanın çirkin olduğu yerde, susmak daha iyidir (Poestion, 1885:
78 d; Rullmann vd,1996: 37).” İnsan ruhunun ölümsüzlüğü hakkında
da şunları söylemiştir: “ Eğer ruh ölümsüz olmasaydı, tanrı
tanımayanlara hayat gerçek bir şölen; ve eğer her türlü rezilliği
yaptıktan sonra ölselerdi, ölüm de ancak bir kazanç olurdu.”
(Poestion, 1885: 71 d). Öğrencilerine yazdığı yedi mektuptan sadece
üç tanesinin sahte olmadığı kanıtlandı (Rullmann vd,1996: 37).
Theano ve Pythagoras’ın kızları Damo, Mya ve Arignote hakkında ise
ne yazık ki çok az bilgiye sahibiz. Theano’nun kızları da anneleri gibi
iyi birer sağaltıcıydılar. Pythagorasçı kadınlar sağlığı; beden, ruh ve
tinin bir uyumu olarak tanımlıyorlardı. Onlara göre, bunu sağlayan da
erdemli bir hayattı (Rullmann vd.,1996: 38).
Pythagoras, kızı Damo’ya gizli yazılarını, hiçbir şekilde
yayınlamaması kaidesiyle emanet etmiştir (Rullmann vd.,1996: 36)
“ve o, yazıları büyük paralara karşılık satma olanağına sahip olduğu
halde, bunu yapmamış. Çünkü o, fakirliğe ve babasına verdiği söze,
altından daha çok değer veriyordu; hem de kadın olduğu halde
(Laertios, 2015:VIII,43).” Damo da yazıları, -tıpkı babasının yaptığı
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gibi- gizli tutulması kaidesiyle kızı Bitale’ye miras bırakmıştır
(Iamblichos, 1963:146; Rullman vd. 36).
Mya da annesi ve kız kardeşleri gibi erdemli bir kadın olarak
bilinir. O, “evli bir kadın olarak, Kroton’un kadınlar korosunu
yönetmiş” ve “ tanrıların mihrabına çıkmakta, ötekilerin önüne
geçmiştir (Poestion, 1885: 92).” Mya çeşitli yazılar yazmasına
rağmen, bunlardan sadece “bebek bakımı” konusunda bir arkadaşına
yazdığı yazı günümüze gelmiştir (Rullman vd., 1996: 38).
Diğer bir Pythagorasçı kadın filozof Kroton’da doğmuş
Spartalı Timycha’ydı. O, kocasıyla birlikte tarikatlarının sırlarını
vermemek için Syracusa Tiranı Dionysos’a karşı direnmiş ve hamile
olmasına karşın yapılan işkencelere katlanmış ve konuşmamak için
dilini ısırıp tiranın yüzüne tükürmüştür. Bir başka kadın Pythagorasçı
Kral Kallikrates’in kızı Phintys, bir parçası günümüze gelen “
Kadınların Sophrosyne’si Hakkında” bir yazı yazmıştır. Bu yazıda her
şeyde “bilgece ölçülü” olmayı, “kadınların birinci erdemi” olarak
göstermiştir. “Kadın bu erdemlere sahip olduğu ölçüde kocasına saygı
duyabilir ve onu sevebilir.” demiştir (Rullman vd., 1996: 38). Ayrıca
bu yazıda Phintys, o dönemde yaygın olan kadınların ata binmesi,
felsefe yapması ya da bir halk toplantısına katılmasının yakışıksız
olması görüşüne karşı çıkarak, kadınların sahip oldukları ve
kullanmaları gereken adil, cesur ve akıllı olma gibi yetenekleri
tanımlamıştır (Poestion, 1885: 102; Rullman vd., 1996: 38).
“Her iki cins de aynı bedensel ve tinsel erdemlere sahip
olmalı; çünkü hayat ancak bu sayede uyumlu bir şekilde akabilir
(Poestion, 1885: 102; Rullman vd., 1996: 39).” diyerek kadınve erkek
hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. Bu görüşleriyle her iki cinsi de
eşit gördüğünü söyleyebiliriz. Yaşadığı dönemin görüşlerinin aksine
kendi oluşturduğu doğrularla bir yaşam sürdürmüştür.
Pythagorasçı Periktyone ise Platon’un annesiyle karıştırılır.
Bundan dolayı yazılarının sahte olduğu düşünüldü. “Bilgelik Üzerine”
adlı yapısından bazı parçalar günümüze gelmiştir. Poestion’da,
Aristoteles’in “Varlığın Yapısı ve Rastlantısal Özellikleri Hakkında
Düşünceler” adlı yazısında Periktyone’den alıntı yaptığını belirtmiştir
(Poestion, 1885: 102). Ayrıca Periktyone’nin “Kadının Uyumu
Üzerine” adlı bir yazısı daha olduğu ve bu yazıda; diğer Pythagorasçı
kadınlar gibi, kadının ölçülü ve sade bir hayat sürmesini istiyor:
“Akıllı ve ölçülü olan bir kadını, cesur ve uyumlu bir kadın olarak
görüyorum. Böyle birisi, yalnız kocasına karşı değil, çocuklarına,
akrabalarına, hizmetçilere ve bütün eve karşı iyilik dolu olur… Onları
lükse yöneltmez, sadece edepli sözler söyler ve işitir… En sonunda,
zevci neyi hoş buluyor, neyi hoş bulmuyorsa, o da öyle bulacaktır;
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yoksa onun tümden anlamsız bir kadın olması gerekirdi (Poestion,
1885: 112; Rullman vd., 1996: 40)…”
Pythagorasçı kadınların görüşlerine bakıldığında dönemlerinin
kadın anlayışının önünde oldukları; fakat Tielsch, bu kadınların çok
akıllı ve eğitimli olduklarını; aynı zamanda “çok dindar ev kadınları”
oldukları için belki de geleneksel kadın anlayışını ciddi şekilde
sorgulamadıklarını belirtmiştir (Tielsch, 1983: 154; Rullman vd, 1996:
40). Fakat yine de Pythagorasçı kadınların eğitimleri ve öğretileriyle
yaşadıkları dönemin önünde olduklarını söyleyebiliriz. Daha sonraki
dönemlerde yazılarının silindiği veya değiştirildiğini göz önünde
bulundurduğumuzda ancak tarihin sisleri içinde gerçek düşüncelerini
ne yazık ki tam olarak öğrenemeyeceğiz.
1.2. Aspasia (MÖ 460-401)
Platon, Aristhophanes ve Xenophon ile dönemin diğer
yazarlarının eserlerinde Aspasia’dan söz edilmiştir (Nails, 2002: 5758); ayrıca Platon’un diyaloglarında adı geçen kadın filozoflardan biri
Aspasia’dır. Miletli Aspasia, Axiochus’un çok iyi eğitim görmüş kızı
ve Perikles’in yasal olmayan ikinci karısıydı. MÖ 401 yılında
Atina’da öldü (Rullman vd, 1996: 43).
Güzellik ve zeka timsali olan Aspasia, Miletoslu bir hetairadır
(Friedell, 2011; 174). Babasının adının Axiochus olduğu dışında ailesi
hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır; ancak aldığı iyi düzeydeki
eğitimi göz önünde bulundurulduğunda onun zengin, soylu bir aileden
geldiğini söyleyebiliriz. Bazı antik kaynaklar Aspasia’nın Karyalı bir
savaş esiri olduğunu söyler fakat bunun doğru olmadığı kabul edilir1.
Aspasia, antik ve bazı modern yazarlara göre Atina’ya geldikten sonra
üst düzeye hitap eden bir hetaire oldu (Just, 1993; 144). Aspasia’nın
Atina’ya nasıl geldiği bilinmemekle birlikte MÖ 4. yüzyıla ait ve
üzerinde Axiochus ile Aspasius’un adlarının bulunduğu bir mezar
taşının bulunması, tarihçi P.K. Bicnell, Aspasia’nın aile geçmişini ve
Atina ile olan bağlantılarını yeniden ortaya atmıştır (Bicnell, 1982:
240-250). Bicnell’in kuramı, Aspasia ile MÖ 460 yılında Atina’dan
sürgün edilen ve bu dönemi Milet’te geçirdiği var sayılan
Scambonidaeli II. Alkibiades’i birbirine bağlar (Nails, 2002: 58-59).
Bicnell, Alkibiades’in sürgün edilerek Milet’e gittiği ve burada
Axiochus adında birinin kızıyla evlendiğini var sayar. Daha sonra
Alkibiades, yeni karısı ve onun kız kardeşi Aspasia ile Atina’ya geri
1

Michigan Eyalet Üniversitesinde felsefe profesörü Debra Nails’e göre, eğer Aspasia
özgür bir kadın olmasaydı Perikles’ten olan oğlunu varis kılan karar ve daha sonra
Lysikles ile evlenmesi mümkün olmazdı.
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döner. Bicnell, aynı zamanda bu evlilikten doğan ilk çocuğun adının
Axiochus, ikincisinin ise Aspasios olduğunu söyler. Ayrıca Perikles’in
Aspasia ile tanışmasının Alkibiades’in ev halkı ile olan yakın ilişkileri
sayesinde olduğunu iddia eder (Bicnell, 1982: 240-250). Perikles’le
olan ilişkisi Zeus ile Hera veya Omphale ile Herakles’in ilişkisine
benzetilirdi. Aspasia’nın yabancı ve “hetaire” olması onu, geleneksel
olarak evli kadınları evine bağlayan yasal zorunluluklardan muaf
kılmış ve toplumsal etkinliklere katılmasını sağlamıştır. Plutarkhos,
Aspasia’yı ünlü bir İonyalı hetaire olan Thargelia ile kıyaslamış ve
onu örnek aldığını söylemiştir. Aspasia, sosyal çevrelerde fiziksel
görüntüsünden çok güzel konuşma yeteneği ve akıl hocalığıyla dikkat
çekmiştir. Plutarkhos, ayrıca Aspasia’nın Atina’daki evinin, içinde
Sokrates’in de bulunduğu, önde gelen birçok yazar ve düşünürü çeken
entelektüel bir merkez olduğunu söylemektedir ve Atinalı erkeklerin,
Aspasia’nın bir hetaire olmasına rağmen, eşlerini de konuşmasını
dinlemek için evine getirdiğini yazar (Plutarch, Perikles, XXIV).
Aralarında sanatçılar, devlet adamlarının da bulunduğu ve
Anaxagoras, Archimedes, Sophokles, Sokrates gibi birçok filozof da
buranın daimi konuklarındandı. Atina’da ilk kez bir kadın -özellikle
yabancı bir kadın- bu şekilde serbest hareket etme cesaretini
gösteriyordu. Sokrates, Platon’un diyaloglarında, Diotima dışında
Aspasia’nın da kendisine hocalık ettiğinden söz eder (Rullman, 2015:
43-45). Demokratik Atina’da mutlak idare olmadığından Perikles,
Aspasia ve arkadaşları gibi önde gelenler bile saldırılara maruz
kalmışlardır (Fornara, 1991: 31). Perikles’in düşmanları, Aspasia’yı
çöpçatanlık ve tanrıtanımazlıkla suçlamışlardı (Friedell, 2011: 174).
Plutarkhos ve Aristophanes gibi antik dönem yazarları Aspasia’yı,
Atina ile Sisamlılar arasındaki savaştan sorumlu tutmuşlardı.
Plutarkhos’a göre Perikles, Aspasia’yı memnun etmek için Sisam’a
saldırmıştı (Plutarch, Perikles, XXIV). Aristophanes ise (523-533)
“Aharniyalılar” adlı komedisinde: “Şimdilik bela ciddi değildi ve
bunu çekenler yalnız bizdik. Ama şimdi bazı genç sarhoşlar
Megara’ya gidip fahişe Simaetha’yı kaldırdı; bundan hemen etkilenen
Megaralılar, karşılık olarak Aspasia’nın evinden iki fahişeyi kaldırdı,
sonunda üç fahişe için tüm Yunanistan’ı alevler sardı. Sonra Olympia
kadar öfkesiyle Perikles şimşekleri saldı, yıldırımı başıboş bıraktı,
Yunanistan’ı altüst etti ve şarkı gibi şu kararı çıkarttı: Megaralılar hem
şehrimizden hem pazarlarımızdan, hem denizden hem de karadan
sürülmelidir (Aristophanes, 2015).” diyerek Aristophanes, Aspasia’yı
önemseyen Perikles’i eleştirmiştir.
Sokratik Antisthenes’in yazmış olduğu Aspasia diyaloğunda
“cinsler arasındaki sevgi üzerinde yaptığı bozucu etkiye karşı bir
uyarı” diyen Antisthenes’in Aspasia hakkındaki düşüncesi komedi
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yazarlarının düşüncesiyle çakışıyordu. Öteki Sokratiklerde ise Aspasia
tamamıyla başka gösterilmiştir. Genellikle filozofların Aspasia
hakkındaki düşünceleri, komedi yazarlarınkine göre daha olumlu
olmuştur. Kornemann, 1952’de Aspasia hakkında şunları söylemiştir:
“Aspasia’nın tinsel olduğu kadar, ahlak bakımından da olağanüstü bir
kadın olduğunun dünyaya anlatılması için, onun namusunun
kurtarılmasına gerek yoktur. Onun talihsizliği, Attika devletinin en
yüksek, tehlikeye en açık bir yerinde olması, kendileriyle savaşılan
“Olimpliler” gibi, kötü dillerin, özellikle kadınlar dünyasının ve
komedi şairlerinin alaycı oklarının hedef noktası olmasıdır
(Kornemann, 1952: 73).”
Aischines ona, en iyi felsefe hocası olmakla yücelttiği, kendi
adını taşıyan bir diyalog sunar. Ksenophon “Sokrates’ten Anılar” adlı
kitabında, ondan saygı ile söz eder. Platon Menexenos diyaloğu ile
ona bir “Epitaph” yazar. Ayrıca kaynaklar Sokrates’in Aspasia ile çok
sık felsefi konuşma yaptığını bildirmektedir (Rullmann vd.,1996: 49).
Schmidt, “Sokrates, özellikle Aspasia ile düşünce alışverişi yapması
sayesinde bugün bizim de onu saydığımız gibi, büyük bir filozof
olmaya ulaştı” diye yazmıştır; ayrıca “Felsefe yapmada ‘Sokratik
Yöntem’ olarak bildiğimiz yöntemin, hakikatte ‘Aspasia’nın Yöntemi’
olduğu ve onun öğrencisi olan Sokrates’in gençlik yıllarında ondan
öğrendiğini söylemektedir (Schmidt, 1877: 100; Rullmann vd.,1996:
49).
Aspasia, Perikles’in ölümünden sonra dostu Lysikles ile
evlendi. Lysikles bir yıl sonra savaşta öldü. Bu süre içerisinde
Aspasia’nın salonu hala açıktı ve o, “Üst düzeyde diyalektik ve retorik
hocası” olarak aranan bir kişiydi. Aspasia özellikle Sokrates
tarafından önerilen bir kişiydi (Rullmann vd.,1996: 46). Gerçekten de
Aspasia’nın o dönemin siyasi çalkantılarının ve birçok düşmanı
arasında hem Perikles’le birlikteyken hem de onun ölümünden sonra
ayakta kalabilmesi ve saygınlığını koruması ne kadar yetkin ve önemli
bir şahsiyet olduğunu ve hetairalık yönüne rağmen filozofluk yönünün
ağır bastığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
1.3. Mantinealı Diotima (MÖ 430)
Diotima, Poestion’a göre, “Lykaeon dağının çok kutsal Zeus
tapınağında” bir rahibe olmuş olmalı (Poestion, 1885: 132). Platon’un
“Symposion” adlı diyaloğunda; Sokrates’in onun bilgeliğinin
çağrısına kapılarak, onu aradığı ve bulduğu anlatılır (Platon, Şölen,
2006: 202 a-212 c). Diotima’nın gerçek bir kişi mi yoksa Sokrates ve
Platon’da “sanatsal bir imge” mi olduğu, yüzyıllardan beri tartışma
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konusu olmuştur. Fakat Poestion, antik yazarların onun varlığından
kuşku duymadıklarını söylemiştir. Kanıt olarak da Lukian’ın Diotima
hakkındaki bir sözünü alıntılıyor: “Diotima sadece Sokrates’in onda
övdüğü şeylerde değil, bunlardan başka anlayış ve akıllılıkta da ona
benziyordu (Poestion, 1885:134).
Platon, “Symposion” adlı eserinde Diotima, felsefeyi erkek
ruhunun doğuşu olarak nitelemiştir. Fakat Diotima’nın felsefeyi
“erkek ruhunun doğuşu” olarak betimlemesi, onun “erkekler
arasındaki aşka bağlı” olduğunu ve böylece felsefenin, kadına
yasaklandığını (Platon, 2006: 202 a-212 c; Cavarero, 1992: 154;
Rullmann vd., 1996: 51) söylemesi bir çelişki oluşturmaktadır. Çünkü
Diotima hem bir kadın hem de bir filozoftur. Bu düşünce doğruysa
onun da felsefeyle ilgilenmemesi gerekir. Bu savdan yola çıkarak,
Platon’un kendi düşüncelerini Diotima’nın ağzından söylettiği
olasıdır. Ayrıca bir rahibe ve filozof olması, dolayısıyla döneminin
etkin kadınlarından olması, onun Platon’un diyaloglarında yer
almasında rol oynamış olabilir.
Sokrates “Şölen”de geçen bir konuşmasında, Diotima için
şunları söylemiştir: “…bir keresinde Diotima adında, Mantinealı bir
kadından duyduğum bir konuşmayı anlatmak istiyorum. O, çok bilge
bir kadındı. Bir kez vebaya karşı yapılan bir kurban töreni ile onu on
yıl geriye itmişti ve bana aşk konusunda dersler vermişti (Platon,
2006: 201 d)…” yukarıdaki sözler de Diotima’nın bilge ve sağaltıcı
yanını vurgulamaktadır.
1.4. Axiothea ve Lasthenia (MÖ 4. yy.)
Platon, kendisinin kurduğu “Akademi”de verdiği derslere,
erkeklerin dışında, bazı kadınların da katıldığından; Laertos ise
kadınların bu derslere katılamadığından, ancak erkek kılığına girmiş
kadınların katıldığından söz etmiştir (Laertios, 2015: IV, 112).
Platon’u dinleyenler arasında, sonradan felsefesinin takipçisi olan
Speusippos’un annesi ve kendi kız kardeşi Potone; sonraları ise,
Peloponnesos’ta Phleius’tan gelen Axiothea ve Lasthenia, onun
öğrencisi olmuştur (Rullmann vd., 1996: 41).
Axiothea hakkında çok az şey biliniyor. O, Platon’un “Devlet”
diyaloğuna o kadar hayran olmuş ki iyi bir eğitim alarak kendisi de
felsefe hocası olmuş, aynı zamanda doğa bilimleriyle de uğraşmıştır
(Poestion, 1885: 152).
Lasthenia da Platon okulundan olup aynı zamanda bir
“hetaira”ydı. Lasthenia, filozof Speusippos ile yaşadığı aşk
maceralarıyla tanınıyordu. Fakat onun hetaira olması ve Speusippos’la
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olan ilişkisi filozof kişiliğinin önüne geçmiştir (Rullmann vd., 1996:
42).
1.5. Hipparchia (MÖ 360-280)
Diogenes Laertos’un “Ünlü Filozofların Yaşamları ve
Öğretileri” adlı eserinde, Hipparchia’nın bir “kynik” olduğu;
kendisinin yüksek düzeyli bir felsefe sergilediği; anlatımının ise
Platon’a yakın olduğu anlatılmaktadır. Antisthenes’in Kynik
okulundan olan Hipparchia Trakya’da Maroneialı soylu ve zengin bir
aileye mensuptu. Erkek kardeşi Metrokles aracılığı ile Kynik filozof
Krates’i tanıdı ve öğretisine o kadar hayran oldu ki ailesinin karşı
çıkmasına rağmen onunla evlendi (Laertios, 2015; 96-98; Rullmann
vd., 1996; 56).
Hipparchia, Krates’in yoksul ve gezgin hayatına katıldı. Sade
bir giysi ile kocası gibi açıkta yaşamaya başladı, hatta herkesin
önünde çekinmeden karı-koca ilişkisi yaşıyorlardı. Oldukça mutlu bir
evlilikleri vardı; fakat geleneksel bir toplumda geleneklerin bu kadar
hiçe sayılması, birçok kimse tarafından eleştirildi ve toplum kendisini
hakarete uğramış gibi hissediyordu; bu durum birçok kişinin onlara
düşman olmasına neden oldu. Hipparchia, yapılan eleştirileri ve
düşmanlıkları keskin ve Kynik anlamlı sözlerle yanıtlıyordu (Poestion,
1885: 183; Rullmann vd., 1996; 57). Kynikler, Toplumsal bağlara
karşı çıkmaları ve bireysel bağımsızlıklarına düşkünlükleri ile dikkat
çekmişlerdir. Hipparchia, özellikle kadınların geleneksel kadın
rollerinden kurtulmaları için çabalamaktaydı (Rullmann vd., 1996:
57).
Theodorus’un “Kim bu dokuma tezgahından kaçan?”
sorusuna cevap olarak: “O, benim Theodorus; ama herhalde benim
dokuma tezgahı başında geçireceğim zamanı; daha yararlı bir tinsel
eğitim çalışmasına harcadığım için, kötülük görmeyi hak ettiğimi
sanmıyorsundur (Laertios, 2015, VI, 96).”
Dokuma Antik Yunan toplumunda önemli bir uğraştı ve
kadınların yaptığı işlerin başında gelirdi. İster aristokrat2 (Penelope
gibi) ister halktan ya da köle kadınlar olsun hepsi dokumacılıkla
uğraşırlardı. Hyparcia’nın dokuma yapmayı reddetmesi aslında onun
geleneksel kadın rolünü reddetmesi anlamına gelmektedir. Çünkü o,
kadınların da erkekler gibi felsefe ile uğraşabileceklerini onlara bu
fırsat verildiğinde bunu başarabileceklerini kanıtlamak istemiştir.
2

Antik Yunan’ın aristokrat kadınlarından Penelope, Kocası Odysseus’u beklerken
yaptığı dokumayla betimlenmiştir.
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1.6. Arete ve Lais (MÖ 4.yy)
Arete ve Lais, Kyrene okulundandırlar. Kyrene Okulu’ndan
olanlar, sadece duyular yoluyla algılanabilen şeyleri gerçek dünya
olarak görüyor ve Platonik idealar teorisiyle çelişiyorlardı. Onlara
göre zevk, en yüksek iyiydi; zevk almaktan kaçan değil -Kyniklerde
olduğu gibi- onun için çabalayan ve ona ulaşan özgürdür. Amaç zevke
ulaşmak olsa da ona birtakım bağlarla bağlanmamak; bunun için de
ölçülü ve iradeli olmak gerekliydi (Rullmann, 1996: 59).
Kyrene okuluna mensup Arete, Aristippos’un kızıydı. Babası
sayesinde “felsefe, doğa öğretisi ve doğa tarihi” eğitimi görmüştü
(Poestion, 1885: 175; Rullmann vd., 1996: 59). Bu eğitimlerin yanı
sıra babası, ona “en iyi temel ilkeleri” de öğretmişti. Onu
“ölçüsüzlüğü aşağılama”ya alıştırmıştır (Laertios, 2015: II, 72;
Rullmann vd., 1996: 59). Arete’nin kelime anlamı da kendi öğretisiyle
çakışıyordu; çünkü Arete, Grekçe’de “erdem” demektir. Fakat ölçülü
ve ahlaklı hayat tarzlarına rağmen, sonraları Kyrenik düşüncesinin
şehvetle bir tutulmasını ve aşağılamasını engelleyememişlerdir
(Poestion, 1885: 175; Rullmann vd., 1996: 60). Babası ölünce, onun
öğretisini oğlu Aristippos’a öğretti. Bundan dolayı ona, annesi
tarafından eğitilmiş anlamına gelen “metrodidaktus” adı verilmiştir.
Arete, uzun yıllar Atina’da dersler vermiş ve bazı yazıları günümüze
gelmiştir. Bunlardan birkaçının başlığı veya konusu şunlardır:
“Sokratik Hayat, Çocukların Disiplin Altına Alınması Üzerine,
Atinalıların Savaşı Üzerine, Kadınların Mutsuzluğu Üzerine, Olimp
Dağı’nın Tanıkları Üzerine, Arılar Üzerine, Gençliğin Kendini
Beğenmişliği Üzerine, Yaşlılığın Zorluğu Üzerine” vb. birçok konuda
yazı yazdığı anlaşılmaktadır (Rullmann vd., 1996: 60).
Arete’nin 77 yaşında öldüğü kabul edilir ve mezar taşında ise
“Hellas’ın Işığı” olarak nitelendirilmiştir. Gemmeler üzerinde
betimlenmiş resimleri ve Berlin Müzesi’nde bir heykelinin bulunması
onun ne kadar ünlü olduğunu kanıtlamaktadır (Rullmann vd., 1996:
60).
Lais ise bir hetairaydı ve Aristippos’un dostuydu. Onun
hakkında günümüze birçok dedikodu gelmiş, ancak bu dedikodulardan
hangisinin doğru olduğu bilinmemektedir. Aristippos geçirdiği zaman
içinde önemli felsefi bilgileri öğrenmiştir. Rullmann, Kynik
Diogenes’in, Lais’i kendi okuluna çekmeye çalıştığını ve Aristippos’a
rakip olduğunu belirtmiştir (Rullmann vd., 1996: 60). Ayrıca
günümüze gelen bilgilere göre, Yunanistan’ın en güzel kadını olduğu
ve kadın güzelliğinin örneği olduğu söylenmiştir. “Lais güzelliği”
deyimi de onun güzelliğinden geldiği söylenir (Poestion, 1885: 162;
Rullmann vd., 1996: 60).
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1.7. Themista ve Leontion (MÖ 342-271/ MÖ 300)
Epikur, mutlu yaşamayı ulaşılacak en yüksek amaç olarak
gören felsefe görüşünün en ünlü temsilcisidir. Epikurculuk’ta,
Hedonizm’de olduğu gibi, amaç zevk olduğu için Hedonizm’le
karıştırılmış ve bu durum geleneksel Yunan toplumuna aykırı olduğu
için kötülenmiştir (Rullmann vd., 1996: 62). Boidion, Hedeia ve
Nikidion gibi bazı hetairalar vardı. Bundan dolayı bazı yazarlar Epikur
felsefesini düşük ve hafif meşrep olduğunu düşünmüşlerdi (Poestion,
1885: 205; Rullmann vd., 1996: 63).
Themista, Lampsakos’lu Leonteus’un karısıydı ve Epikur’un
felsefesini benimsemiş ve onun dostu olmuşlardı. Epikur oradan
ayrıldıktan sonra iletişimleri devam etmiş ve yazdığı mektupları daha
çok Themista’nın adresine göndermiştir. Epikur’un onlara karşı
duyduğu saygı şu sözlerden anlaşılmaktadır: “ Eğer siz bana
gelmezseniz, ben, üç katı daha büyük bir çabuklukla size koşarım, siz
ve Themista, beni nereye çağırırsanız çağırın (Laertios, 2015: X, 5).”
Ayrıca Cicero da: “Themista’dan daha bilge” sözüyle Themista’nın
bilgeliğini vurgulamıştır. Fakat buna rağmen Cicero; Themista
hakkında yazılan ayrıntılı kitapları küçümsemiştir. Solon ya da
Themistokles gibi erkekler hakkında yazmanın, Themista hakkında
yazılan kalın kitaplardan daha iyi olacağını söylemiştir (Rullmann vd.,
1996: 63). Ne yazık ki onun hakkındaki bilgiler günümüze kadar
gelmediğinden, hayatı hakkında pek bilgiye sahip değiliz.
Leontion, Epikur’un öğrencileri arasında en ünlü hetairaydı,
aynı zamanda Epikur’un sevgilisiydi. Günümüze bir fragman ve ona
yazılmış bir mektup gelmiştir. Mektupta: “Kurtarıcım, Sultanım,
sevgili varlığım Leontion, mektubunla nasıl bir sevinç fırtınası
kopardın, onu okuyunca nasıl coştum ( Laertios, 2015: X., 5) …”
Mektuptan Epikur’un ona değer verdiği ve büyük bir sevgi beslediği
anlaşılmaktadır. Leontion’un zaman zaman bir filozof topluluğuna
başkanlık ettiği söylenir. O, aynı zamanda bir yazardı (Rullmann vd.
1996: 64).
Leontion’un asıl ünü filozof Theophrast’la girdiği yazılı
çatışmadır. Theoprast ünlü bir filozoftu ve Aristoteles’in ardından
onun felsefe okulu “Peripatos”un yöneticisi olmuştu; tam bir kadın
düşmanıydı ve bununla ilgili “Evlilik Hakkında” adlı bir yazı yazdı.
Bu yazısında erkekleri özellikle de filozofları uyarmaktaydı. Buna
karşılık Leontion, yanıt olarak yazdığı yazıda onun “kadını kötüleme”
düşüncelerine karşı çıkar. O dönemde bir kadının özellikle bir
hetairanın böyle davranması cesaret gerektiren sıra dışı bir olaydı.
Plinius olayı şöyle aktarmıştır: “Theoprast’a karşı, konuşma sanatında
o kadar büyük olan hatta “tanrısal” adını kazanmış bir erkeğe karşı
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hem de bir kadın (Poestion, 1885: 224).” Kadın-erkek eşitliği
konusunda yapılan bu tartışmanın yazısı ne yazık ki günümüze kadar
gelmemiştir.
1.8. İskenderiyeli Hypatia (MS 370-415)
MS 370 yıllarında İskenderiye’de doğmuş olan Hypatia Yeni
Platoncuydu. İskenderiye’nin Museion’da MS 400 yıllarında
matematik, felsefe ve astronomi derslerini veriyordu (Rullmann vd.,
1996: 66). O dönemde yaşamış Sokrates Scholasticus’un yazmış
olduğu “Kiliseler Tarihi” Hypatia hakkında bilgi vermektedir:
“İskenderiye’de filozof Theon’un kızı olan Hypatia adlı bir kadın
yaşıyordu. O, yüce bir bilgiye sahipti ki, zamanın bütün filozofları onu
çekemiyordu. Onun hocalığı, onu, Plotin’in kurmuş olduğu ve
Platoncu okulun zirvesine çıkarmıştı. O, bütün alanlarda ve herkese
hangi alanda dersler veriyordu. Yüksek bilgisinin kendisine sağladığı
benlik bilinci ile yöneticilere karşı korkusuz davranıyor, erkeklerin
toplantılarına katılmaktan hiç çekinmiyordu. Onun olağanüstü zekası
ve sağlam karakteri karşısında herkes saygı ve hayranlık duyuyordu.
Bu kadın, o zamanki bazı entrikaların kurbanı oldu. Kayzer’in kent
temsilcisi Orestes ile sık sık beraber görüldüğünden, Orestes’in kentin
Piskoposu Kyrill ile iyi ilişkiler içinde olmasını engelleyen kişinin
Hypatia olduğu iftirası, halk arasında dedikodu olarak yayıldı.
Düşüncesizce kışkırtılan bazı kimseler, Kilisede okuyucu olan Petrus
yönetimine, aralarında and içiyorlar ve kadın evine geldiği sırada,
arkadan saldırıyorlar. Erkekler onu tahtırevandan çıkarıp Kaiserion
adlı kiliseye sürüklüyorlar. Orada elbiselerini soyuyorlar, bedenini
paramparça edip, etlerini didik didik ediyorlar. Sonra bütün bunları
Kinaron denen yere taşıyorlar ve yakıyorlar. Bu olay, Kyrill’e ve
İskenderiye kilisesine büyük bir leke oldu. Çünkü İsa’nın yolunda
olan kimselere, öldürme ve kan dökmeden daha uzak ne olabilir ki
(Zitelmann, 1988, 269 d; Rullmann, 1996: 67).”
Hypatia, babası tarafından “yetkin bir insan” olarak
yetiştirildi; hiç evlenmedi ve kendini bilime adadı (Alic, 1991: 56;
Rullmann vd.,1996: 67). Palladas, Hypatia’ya yazdığı bir şiirde:
“Sana saygıyla bakıyorum, söylediklerini Bakire Yıldız kümesinde
görüyorum (Zitelmann, 1988: 270; Rullmann vd., 68)…” diyerek ona
duyduğu saygıyı ve hayranlığı dile getirmiştir. Hypatia, Museion’daki
bütün dinlerin mensuplarına dersler veriyordu. Rullmann’ın
aktarımına göre Suidas, “Platon, Aristoteles ve onları izleyenleri
tanıtmak için resmen görevlendirilmişti (Rullmann vd., 68).”
Öğrencisi Kyreneli Synesios, ona yazdığı mektuplarda ondan saygıyla
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söz etmiş ve bu mektuplarda yazılanlardan, dönemin politikasında
etkin rol aldığı anlaşılmaktadır.
Cebir’in
babası
sayılan
Yunanlı
Diophantus’un
“Aritmetica”sına yaptığı on üç ciltlik yorum, en önemli yapıtı
sayılıyor. Ayrıca Apollonios’un elips kesitleri hakkında sekiz ciltlik
bir çalışması vardır. Fakat derslerindeki felsefi görüş hakkında hiçbir
bilgi kalmamıştır. Muhtemelen onu linç eden kişiler tarafından yok
edilmiştir. Yine de onun Yeni Platoncu felsefi görüşünün metafiziğe Atina’dakinden farklı olarak- daha az yer verdiği bilinmektedir. Bu
durum onun matematik ve astronomide eğitim görmüş olmasına
bağlanabilir ve bu yönüyle de İskenderiye felsefesiyle çakışmaktadır
(Rullmann vd., 1996: 68).
Hypatia MS 415 yıllarında, Paskalya öncesi, bağnaz
Hıristiyan bir grup tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü. Çünkü
Hıristiyanlara göre Hypatia’nın eğitim verdiği okul ile diğer okullar
pagan okullarıydı ve Hıristiyan inancına ters düşüyordu. Bundan
dolayı Hypatia dinsizlikle suçlanarak, kendisinden sonraki aynı
akıbete uğrayan kadın filozoflarının ilk kurbanı oldu (Zitelmann,
1988: 277; Rullmann vd., 1996: 69). Hypatia, Antikçağ sonlarında
yaşamış en etkili ve önemli bilgin olmasına rağmen -ondan önceki
kadın filozoflarda olduğu gibi- ondan yapılan alıntılar çok yetersizdir.
Ayrıca ansiklopedi ve felsefe tarihlerinde neredeyse hiç söz
edilmemiştir (Rullmann vd., 1996: 69).
Yukarıdaki bilgiler ışığında kadın filozofların antik dönemde
erkek filozofların hiç de gerisinde kalmadığını, kadınlara eğitim hakkı
tanındığında, onların da filozofluk derecesine çıktıklarını görüyoruz.
Hatta erkek filozofların onların etkisinde kalarak -Pythagoras,
Sokrates gibi- kendi felsefelerini düzenledikleri ve geliştirdikleri
görülmektedir. Böyle büyük filozofların sanatçılar tarafından yapılmış
çeşitli betimleri de yapılmış olmalı. Fakat özellikle Aristoteles’le
birlikte gelen kadın düşmanlığının etkisiyle olacak ki kadınların gerek
yapıtları olsun gerek betimleri yok edilmiş olmalı. Yine de ataerkil
düzene rağmen kadın filozofların düşünceleri, günümüze az da olsa
gelen fragmentleri ve mektuplarıyla bilim ve felsefe ile uğraşan sıra
dışı kadınların varlıklarını görüyoruz.
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ABSTRACT
Participation in political decisions, in other words, expressing the
political preferences of the individual, is closely related to the position
of a person as a social entity in society. In fact, there are many
different ways of political participation, but it is the first to come to
mind that is associated with classical democracy. Voting as a
subordinate act of political behavior is shaped by political culture and
political socialization process. There are a variety of factors that affect
the political participation and voting behavior, but gender and
education are prominent factors. Today, it has become almost
impossible to think independently about the participation of political
preferences in mass media. In the democratic regimes, the mass
media, which have intensified the public interest during the election
periods, have the power to influence and direct, as well as to provide
information and give information in this process. The aim of this study
is to understand the effect of gender on voting behavior of
communication faculty students who have the same education level
and are likely to work in the field of political communication in the
future on the example of the 16th April Constitutional Referendum. A
questionnaire of 13 questions was applied to 396 students of two
school of communication. The percentage of students who say that
the news they watch/read during the election campaign is effective on
the voting does not differ between the sexes. There is no significant
difference between the genders in terms of the results of evaluating
the effect of the news on the students who have changed the decision.
Research results indicate that there is no difference in voting behavior
between male and female students with the same level of education.
Keywords: Gender, voting, referendum, politic agenda following
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INTRODUCTION
Participation in political decisions, in other words, expressing the
political preferences of the individual, is closely related to the position
of a person as a social entity in society. The inner circle of the
individual and the way he communicates with this social environment
influences the choice of participation in past experiences, lifestyle,
family structure and educational process political decisions. Among
these, gender appears to be an important variable.
This study is for understanding the effect of gender on the voting and
political agenda of faculty student's communication with the same
educational level and who are likely to work in the field of political
communication in the future.

POLITICAL PARTICIPATION AND GENDER
The concept of political participation has always been a popular topic
for political scientists and has been subject to many pieces of research.
According to Kalaycıoğlu (1983: 9), who regards political
participation as a political behavior, political participation refers to the
behaviors and activities that individuals in the political system exhibit
in order to influence the qualifications of decisions made by political
decision makers. According to Aydın (2006: 172), political
participation can be understood as “the effects of the rulers on the
management process”.
Turan (1986: 67) says that in order to better understand politics and
political participation, people should take into account their interest in
political, their level of knowledge of political and their political
attitudes.
In fact, there are many different ways of political participation, but it
is the first to come to mind that is associated with classical
democracy. Voting as a subordinate act of political behavior is shaped
by political culture and political socialization, influenced by
socioeconomic (age, income, occupation, sex, education, settlement)
and psychological factors. Gender and education stand out as effective
factors in voting political participation and voting face.
The fact that women were late to obtain political rights such as
election and election in many countries of the world, that there is a
widespread belief that politics is male business in the society and that
this opinion is mostly adopted by women, education about the vital
role that men and women have taken from society, caused women to
be ineffective in political life for a long time.
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Burns et al. (2001) point out that the main reason for the gender gap in
political participation is the lack of attendance requirements and
emphasizes that one has to have some resources to make this claim.
Brady and his friends (1995: 271) count these resources as time,
money, and skill. To have leisure/available time to participate in
political action and meetings; money, political participation can be
found in financial support; skills describe the mental capacity needed
for participation, such as understanding the political process or
communicating for political purposes. The status of these sources,
which point to personal characteristics, is closely linked to education
and income levels in general. A study in Italy, for example, shows that
the level of interest in political issues in young people aged 15-18 is
similar, but that significant gender differences between the ages of 19
and 21 appear. There is also evidence that this difference is due to
socialization and education.
Various pieces of research have been conducted on the nature and
reasons of voting, political interest, and level of knowledge, gender
differences in political participation. While some studies, mainly in
political voting, shows that no gender difference in political behavior,
some point out differences in behaviors such as joining a party.
However, there are still important differences between countries in
terms of interest level. Women generally have less knowledge of
politics and are less interested in politics.
From the data collected from 18 countries, Coffé and Bolzendahl
(2010) find fewer acts of donation and boycotting, even though there
is no big difference between men and women in voting. The survey
results indicate that there is no gender difference in participation in the
elections in advanced democracies. However, the point that should not
be overlooked here; is closing the gap depending on whether the
difference in women's participation in elections is rising or not, or
depending on whether the participation rate of men has decreased.
Research in our country also shows that women generally show less
political participation than men. Besides this, Özyurt (2010) reaches
the conclusion in a study conducted upon college students that voting
behavior is not a difference between male and female students.
Today, it has become almost impossible to think independently about
the participation of political preferences in mass media. Mass media
have various social functions, such as giving news, teaching, or
building public opinion. While media fulfilling these functions, also
affect some social processes depending on their form and contents.
Political preferences emerge as an important phenomenon, which has
been occasionally involved in the agenda of most of the society. In the
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democratic regimes, the mass media, which have intensified the public
interest during the election periods, have the power to influence and
direct, as well as to provide information and give information in this
process. In terms of political communication, Trent and Friedenberg
(1983), who emphasize the importance and value of communicating
effective and usable information to candidates or voters who
sympathize with the party, argue that mass communication plays an
important role in directing the communication process. While there is
not much research on the relationship between gender and political
participation and media use, Owen and Dennis (1992) and Hayes and
Makkai (1996) show that gender differences in the level of media
messages are also the main reason. Men and women prefer different
media for political information, while men prefer newspapers mostly
women prefer television. Person who is interested in political
information also has been expected that as a voter will vote in a
election (Atkin & Heald, 1976).

METHOD
In this research, which is the study of understanding the effect of
gender on voting behaviors and following the news about the political
agenda in the example of communication faculty students, a
questionnaire was applied to the communication faculty students who
had the same educational level before and after the constitutional
amendment referendum on April 16, 2017 and who are likely to work
in the field of political communication in the future. The students of
the faculty of communication take political science and political
communication courses as well as mass media. In this regard, political
communication has a basic knowledge of political science, such as
mass communication, which can no longer be thought of without it.
Only communication faculty students have been taken into
consideration for the purposes of the research. According to the
Council of Higher Education (YÖK), there are more than 50
communication faculties in our country (including the TRNC), but
some of these faculties are not yet opened or education/training has
not started. According to the Higher Education Statistics of 2016-2017
announced by YÖK, approximately 50 thousand students are actively
educated at the faculties of 47 communication and 1 communication
sciences at 48 universities. The study population is students from
communication faculties in Turkey. Nigde Omer Halisdemir
University communication faculty was preferred because of the
accessibility of researchers in order to reach all communication
faculties in terms of time, cost and labor.
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The data were collected by the survey method. There were 409
students in the pre-referendum section of the questionnaire and 402
students in the post-referendum section of the questionnaire. Seven
students who did not participate in the previous division and 6
students who could not vote because they were younger than voting
age were not included in the evaluation. In the evaluation of the data
collected from 396 students, frequency analysis in SPSS 19.0
statistical program was used. According to the figures of universe
quantities that can be represented with 0,95 reliability and 0,05 sample
error suggested by Yazicioglu and Erdogan (2004: 49), a sample of
384 people can represent 1 million universes.
Before the questionnaire forms were applied to the field, a preliminary
test was carried out on a sample group of 10 persons, by determining
the level of clarity and compliance with analysis, necessary
arrangements were made and the questionnaire forms were finalized.
The final questionnaire consists of a total of 13 questions and asked
questions about the referendum on the referendum based on the 5Likert scale ranging from "always" to "never" followed by
demographic information on age and gender.

FINDINGS AND DISCUSSION
When the gender and age of the students participating in the survey
are considered, approximately 55% are female and 45% are male.
Approximately 46% of the students are in the 18-20 age range. 37,1%
of the participants were between the ages of 20-22 and 10% of the
participants were between the ages of 22-25. 5,1% of the students are
over 25 years old.
In the rankings, students follow news about the country's agenda and
the developments, in terms of both genders, the internet ranks first
with approximately 80%, television second. The Internet is the first
media that 72% of male students have learned the referendum date,
but most of the female students learned the date of the referendum on
television.
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Table 1. The pursuit of the agenda and date of the referendum
The Pursuit of the Agenda

The Referendum Date

Female

Male

Female

Male

Internet

169 (%77,9)

123 (%68,7)

81 (%37,3)

74 (%41,3)

Television

37 (%17,1)

46 (%25,7)

103 (%47,5)

82 (%45,8)

Newspaper

2 (%0,9)

2 (%1,1)

0

2 (%1,1)

Radio

3 (%1,3)

0

0

0

6 (%2,8)

8 (%4,5)

33 (%15,2)

21 (%11,8)

217

179

217

179

Family/
friends
TOTAL

According to Table 1, in the rankings of media that students follow
the news and developments about the country's agenda, in terms of
both genders, the internet is the first with 78% in the women and 69%
in the men and television is in the second place. However, the media
that students first learn about the date of the referendum is not the
internet but the television.

Table 2. News and social media follow-up
Every day

Frequently

Sometimes

Not much

Never

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

Newsfollowing
frequency

Before

71

65

50

63

73

33

20

15

3

3

After

41

16

59

73

97

62

15

13

5

15

Social
media
sharings

Before

64

57

68

66

55

40

19

6

11

10

After

56

35

82

95

58

24

11

11

10

14

According to Table 2 regarding the frequency of follow up of students'
referendum news, discussion programs, and social media, 71 students
(32.7%) and 64 students (29.5%) among female students and 65
students (36.3%) and 57 students (31.8%) among male students
answered respectively “I follow almost every day” related news and
social media sharings in pre-referendum.
The rate of those who say that they follow “frequently” is 50 students
(23%) and 68 students (31.3%) in women while 63 students (35,1%)
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and 66 students (36,8%) in men. The ratios indicate that news and
social media sharings related to the referendum were largely being
watched or read by the students before the referendum. When we look
at the figures following the referendum, 5 of the women who say
“never follow” is women and 15 of them are men. Of those who say
that they do not follow that much, 15 are women and 13 are men. The
figures show that the rate of those who say “almost every day” is
falling. The number of female students who say that they follow the
news after the referendum every day is 41 (18.9%) and the number of
male students is 16 (8.9%). Following the social media sharing, there
is a decrease in both groups. On the other hand, in both groups, the
number of people who said that they frequently followed up increased.

Table 3. Voting
BEFORE

AFTER

Female

Male

Female

Male

Yes, I think I will /
I voted

170
(%78,3)

146
(%81,7)

167
(%76,9)

138
(%77,1)

No, I don't think I will /
I didn't vote

15
(%6,9)

16
(%8,9)

50
(%23,1)

41
(%22,9)

I haven't decided yet

32
(%14,8)

17
(%9,4)

X

X

217

179

217

179

TOTAL

According to Table 3 on planning-to-vote/voting rates, before the
referendum, 170 women (%78.3) and 146 male (81.7%) students
thought that they would vote and 167 women (76.9%) and 138 men
(77.1%) voted in the referendum. There are 15 female students (6.9%)
who say they do not plan to vote before the referendum, and there are
50 female students (23.1%) who say they did not vote afterward.
There are 16 male students (8.9%) who do not consider voting in
advance. After the referendum, 41 male students (22.9%) did not vote.
In the beginning, the rate of hesitant female students is higher.
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Table 4. Impact of news on voting decision

News
Effect

Very
effective

Highly
effective

Effective

Slightly
effective

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

23

14

38

37

54

41

39

39

63

48

217

179

Ineffective

TOTAL

After the referendum, students who indicated that they voted in the
referendum were asked to evaluate the influence of the news they
watched/read during the election campaign on the vote. It stands out
that the rates of female students who say that they are “very effective”
and “highly effective” as shown in Table 4 on the answer to this
question are 10.5% (23 people) and 17.5% (38 people) respectively,
and for male students, these rates are 7.8% (14 people) and 20.7% (37
people). 29% of female students (63 people) and 26.8% of male
students (48 people) rated the news as “ineffective”. The proportion of
students who found the news “effective” was 24.9% for females (54
people) and 22.9% for males (41 people), and when the figures are
evaluated together, it seems that there is no difference between men
(%28.5) and women (%28) in influencing news decisions.
Of the 104 students who said that they changed their decision in the
post-referendum part of the questionnaire before the election
campaign process, 57 were female and 47 were male. That is, the
students (104 students) who say that they have changed their decision
correspond to 26.3% of all students (396 students), while 54.8% of
these students are female and 45.2% are male. However, 73.7% (292
students) of all students said there was no change. Of these students,
160 are female (54.8%) and 132 are male (45.2%). It is understood
that the students have decided before the referendum in large measure.

Table 5. Impact of news on opinion change

Impact
of News
on
Change

Very
effecti
ve

Highly
effectiv
e

Almost
effectiv
e

Slightly
effectiv
e

Ineffecti
ve

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

0

2

5

11

47

29

5

5

0

0

57

47

TOTAL
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It can be seen that 47 female (82.4%) and 29 male (61.7%) students
can be considered as “very effective” when considering the evaluation
of the effects of the news that they watched/read during the campaign
during this change (Table 5). As 5 female and 11 male students say
“highly effective”, there is only 2 male students who say effective. In
other words, among the students who changed their mind, the rate of
those whose news is influential in this change is quite high with 91%
for women and 89% for men. From here, the proportion of students
who change their minds during the campaign (26%) is not high, but
the rate of those who change their minds is very high.
CONCLUSION
This research on the effects of the 16 April Constitutional Amendment
Referendum on the behavior of voting gender and following political
news was conducted on communication faculty students. In fact
political participation is a much broader and multi-factor phenomenon
than elections but voting is an important sign of political participation.
Voting behavior is influenced by several personal or social factors.
One of these factors is gender. Gender is a personal factor that is
affected by both cultural and social differences. In the study, in order
to reduce the effect of education and age, university students are
preferred because they are at the same educational level and at an
early age.
The percentage of students who say that the news they watch/read
during the election campaign is effective on the voting does not differ
between the sexes. There is no significant difference between the
genders in terms of the results of evaluating the effect of the news on
the students who have changed the decision. In the following of the
news related to political agenda and sharings, the internet is the first
mass media tool for both genders.
Research results indicate that there is no difference in voting behavior
between male and female students with the same level of education. In
order to be able to obtain more data on the influence of
communication channels on voter behavior in our country and to be
able to identify variables affecting participation, it would be useful to
apply the research to voters who have different characteristics such as
education, age, and socioeconomic status.

201
REFERENCES
Alozie, N. O., Simon, J., & Merrill, B. D. (2003) Gender and
Political Orientation in Childhood. The Social Science Journal, 40, 118.
Aydın, M. (2006) Siyasetin Sosyolojisi; Bir Sosyal Kurum Olarak
Siyaset, İstanbul: Açılım Kitap.
Brady, H., Verba, S. & Schlozman, K. L. (1995) Beyond SES: A
Resource Model of Political Participation, The American Political
Science Review 89(2), 271-294.
Burns, N., Schlozman, K.L. & Verba, S. (2001) The Private Roots
of Public Action: Gender, Equality and Political Participation,
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Cicognani, E., Zani, B., Fournier, B., Gavray, C. & Born, M.
(2012) Gender Differences in Youths’ Political Engagement and
Participation. The Role of Parents and of Adolescents’ Social and
Civic Participation, Journal of Adolescence, 35 (3), 561-576.
Coffé, H. & Bolzendahl, C. (2010) Same Game, Different Rules?
Gender Differences in Political Participation, Sex Roles, 62 (5), 318333.
Delli Carpini, M. X. & Keeter, S. (1996) What Americans Know
About Politics and Why it Matters, New Haven, CT: Yale University
Press.
Desposato, S. & Norrander, B. (2009) The Gender Gap in Latin
America: Contextual and Individual Influences on Gender and
Political Participation. British Journal of Political Science 39 (1),141–
62.
Evans, J. (1980) Women and Politics: A Re-Appraisal, Political
Studies 28 (2), 210-221.
Gilligan, C. (1982) In a Different Voice: Psychological Theory and
Women’s Development, Cambridge: Harvard University Press.
Hayes, B. C., & Makkai, T. (1996) Politics and the Mass Media:
The Differential Impact of Gender, Women and Politics, 16, 45-74.
Inglehart, R. & Norris, P. (2003) Rising Tide: Gender Equality and
Cultural Change Around the World. Cambridge: Cambridge
University Press.
Kahraman, L. (2012) 23. Dönem Kadın Milletvekilleri Üzerinden
Türk Kadınının Siyasal Alandaki Konumu Üzerine Bir Analiz, N.
Altuntaş (Der.), Türkiye’de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar: Post

202
Feminist Çağda Türkiye’de Farklı Kadın Konumları, Ankara: Orion
Kitabevi.
Kalaycıoğlu, E. (1983) Karşılaştırmalı Siyasal Katılma Siyasal
Eylemin Kökenleri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları No:10
Lips, H. (1995) Gender-role Socialization. In J. Freeman (Ed.),
Women: A Feminist Perspective (pp. 128-148). Palo Alto, CA:
Mayfield.
Owen, D. & Dennis, J. (1992). Sex Differences in Politicization:
The Influence of Mass Media, Women and Politics, 12, 19-41.
Özyurt, C. (2010) Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım
Davranışları: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Balıkesir Örneği,
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 289-320.
Sarıbay, A. Y. (1994) Siyasal Sosyoloji, İstanbul: Der Yayınları.
Schlozman, K. L., Burns, N., Verba, S. & Donahue, J. (1995)
Gender and Citizen Participation: Is There a Different Voice?
American Journal of Political Science 39 (2), 267-93.
Tekeli, Ş. (1982) Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat, İstanbul:
Birikim Yayınları.
Trent, J. & Friedenberg, R.
Communication. New York: Preager.

(1983)

Political

Campaign

Turan, İ. (1986) Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, İstanbul: Der
Yayınları.
van Deth, J. (2000) Political Interest and Apathy:The Decline of a
Gender Gap? Acta Politica 35(2): 247-274.
Verba, S., Schlozman, K.L. & Brady, H.E. (1995) Voice and
Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Cambridge, MA:
Harvard University Press.

203
İÇ (KURUMSAL) GİRİŞİMCİLİK İLE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
SİNİZMİ İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEK ÜZERE BİR
ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN INTRAPRENEURSHIP AND ORGANIZATIONAL
CHANGE CYNICISM

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ* - Arş. Gör. Serap KALFAOĞLU**
*Selçuk Üniversitesi, takgemci@selcuk.edu.tr
**Selçuk Üniversitesi, serapkalfaoglu@selcuk.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmada, hasta kayıt görevlilerinin iç girişimcilik davranışları
ile örgütsel değişim sinizmi tutumları arasındaki ilişkinin tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Konya Selçuklu
Bölgesi’nde bulunan özel hastanelerde görev yapmakta olan 112 hasta
kayıt görevlisi üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Anketin
oluşturulmasında, iç girişimciliğe ilişkin Durmaz (2011)’ın ve örgütsel
değişim sinizmine ilişkin Tolay vd. (2017)’nin ölçeğinden
yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için Spss programı tercih
edilmiş olup, kullanılan her bir ölçeğin geçerlik ve güvenirlik testi,
değişkenler arası ilişki analizi yapılmak istenmiştir. İç girişimcilik
ölçeğinin üç boyutlu ve örgütsel değişim sinizmi ölçeğinin tek boyutlu
yapısı doğrulanmış ve yararlanılan tüm ölçeklerin yeterli ölçüde
güvenilir olduğu saptanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, hasta kayıt
görevlilerinin iç girişimcilik davranışları ile örgütsel değişim sinizmi
tutumları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İç Girişimcilik, Sinizm, Örgütsel Değişim
Sinizmi

ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the relationships between the
hospital receptionists’ intrapreneurship behaviors and organizational
change cynicism. In this context, a survey was conducted on 112
hospital receptionist in Selçuklu, Konya. In the creation of the
questionnaire, the one scale on intrapreneurship from Durmaz (2011)
and the other scale on organizational change cynicism from Tolay et
al. (2017) were used. The Spss program was preferred for the analysis
of the data obtained, the validity and reliability test of each scales used
and the correlation analysis among the variables were requested. The
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three-dimensional structure of the intrapreneurship scale and onedimensional structure of the scale of organizational change cynicism
was verified and all the scales utilized were found to be sufficiently
reliable. SPSS 23.0 was used to analyze the results. According to
results; it has been concluded that there is no significant relationship
between intrapreneurship behaviors and organizational change
cynicism.
Keywords: Intrapreneurship, Cynicism, Organizational Change
Cynicism
GİRİŞ
Küreselleşme ile hızlı bir değişim ve dönüşümün meydana
gelmesiyle, bilişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler, uluslar ve
örgütler arası yoğun bir rekabete neden olmaktadır. Hem iç, hem de
dış çevreyle devamlı etkileşim halinde olan örgütlerin de, bu
değişimlerin etkisi altında kalmadan varlıklarını devam ettirme
olanağı bulmaları mümkün değildir (Yazıcıoğlu vd., 2011: 274).
Böylesine bir ortamda, örgütlerin amaçlarına ulaşmak adına geçmişe
nazaran farklılaşmış yöntemleri kullanması ve yaşanan değişikliklere
çok daha çabuk cevap vermesi zorunludur. Bu noktada iç girişimcilik,
örgütler açısından önemli bir teknik araç olma özelliği taşımaktadır
(Özer vd., 2017: 26). İç girişimciliğin temel amacı,
hızla değişen piyasa koşullarına yönelik çevredeki avantajları değere
evriltebilen, yeni rekabet sahalarına ulaşan, dinamik, esnek ve yeniliğe
bağlı bir örgüt davranışı oluşturmaktır. Bu durumda örgüt
çalışanlarının da değişim hareketine katılmaları, üstlendikleri
görevleri devamlı geliştirmeleri, yeniliğe ve değişime karşı istekli bir
tutum sergilemeleri gerekir (Demirel ve Özbezek, 2015: 113).
Örgütsel değişim olgusundan bahsedilen bir ortamda şüphesiz
irdelenmesi gereken bir diğer kavram değişime karşı dirençtir.
Değişime karşı direnç çalışanların sinik tutumları ile kendini
gösterirken bu sinik tutumlar örgütsel sinizmin örgüt çatısı altında
yaşanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda örgütsel sinizm
günümüz iş yaşamının bir hastalığı olan, örgütleri etkisi altına alan ve
özellikle çalışanlar tarafından sergilenen bir tutumdur. Sinizm
muhatapların söylemlerine ve eylemlerine kuşku ile bakma ve
karşıdakilerin gerçek benliklerini yansıtmıyor oldukları inancı ile
açıklanabilir (Balay vd., 2013: 124). Bununla birlikte örgütsel değişim
söz konusu olduğunda örgütün bir parçası olan çalışanlardan bağımsız
olarak düşünülmesi, kavramın bütünlüğü ve doğru anlaşılması adına
örgütsel sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu konu ile ilgili
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yapılan araştırmalar gösteriyor ki çalışanların değişimi içeren eylemler
karşısında direnç göstermelerinin kaynağı, sahip oldukları sinik
tutumlardır. Bu yüzden örgütsel değişim sinizmi şeklinde ifade edilen
bu kavramın analiz edilmesi, öncüllerinin ve neticelerinin incelenmesi
oldukça önemlidir (Sezgin vd.,2016: 412).
Bu bağlamda çalışmada, öncelikle iç (kurumsal) girişimcilik ve
örgütsel değişim sinizmi kavramlarına ilişkin kuramsal bir çerçeve
ortaya konulmuş ve daha sonra konu üzerine yapılan saha
araştırmasının bulgularına yer verilmiştir.
1. KURAMSAL ÇERÇEVE
1.1. İÇ GİRİŞİMCİLİK
2000’li yılların başarılı örgütleri, hızla artış gösteren küresel
rekabet ortamına adapte olabilmek için ilk adım olarak kurumsal
kimliklerini kazanmakta sonraki adımda ise, girişimci atılımlar ile
hızla değişen piyasa koşulları etrafında rekabet avantajı sağlamaya ve
bu avantajlarını devamlı kılmaya çalışmaktadırlar. Bilhassa, kurumsal
örgütlerin dışarıdaki rekabet avantajlarını değerlendirmek adına
girişimci bir kimlik kazanmasının tüm yönleri ile değerlendirilmesinin
araştırılması, son zamanlardaki yönetim bilimleri alanında
kıymetlenen bir araştırma ve çalışma konusu haline gelmiştir (Bulut
vd., 2008: 1391).
Girişimci kavramı, Latince’ de intrare “yolun içinden geçerek”,
Yunanca’ da enteron “bağırsak”, İngilizce’ de enter “giriş”,
entrepreneur “girişimci”, Arapça’ da ise müteşebbis manasında
kullanılmaktadır. Girişimci, bireyi temel alan ve bireye has kabiliyet,
beceri ve düşünsel algısını gösterirken, girişimcilik kavramı,
girişimcinin gerçekleştirdiği fiilin, davranışın, örgütün ve meydana
getirdiği yeni neticelerin genel ifadesi biçiminde açıklanmaktadır
(Yazıcıoğlu vd., 2011: 274). Say Cantillon’ un girişimcilik tanımı
esasen üretim faktörlerini de içermektedir, buna göre; girişimcinin
riski üstlenmesi beraberinde üretim faktörlerini organize etme ve
yönetebilme özelliklerine de sahip olması gerektirmektedir. Richard
Cantillon girişimciliği, kar elde edebilmek için, henüz belirlenmiş bir
değerle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın
alan diğer bir deyişle kesinliği olmayan riski üstlenen birey olarak
ifade etmiştir. Girişimcilik teorisine önemli katkıları bilinen Hisrich
ve Peters ise girişimciyi; emek, hammadde ve diğer varlıkları daha
büyük değer yaratacak şekilde bir araya getiren kişi biçimde ifade
etmektedirler (Demirel ve Özbek, 2015: 114-115). Hali hazırda
işlerlik gösteren örgütler içinde girişimcilik faaliyetlerinde
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bulunabilme kabiliyeti ise, iç veya kurum içi girişimcilik kavramıyla
ifade edilmektedir. Bu kavramın özünde, girişimcilik fikrinin örgüt
içine çekilmesi bulunmaktadır (Yazıcıoğlu vd., 2011: 274).
İç girişimcilik sürecinin merkezinde iç girişimci bulunmaktadır.
İç girişimci girişimcilik sürecinde, girişimcilik dünyası ile
organizasyon
dünyasını
bir
araya getirmektedir. Drucker, iç girişimcileri, “örgüt bünyesinde
girişimsel nitelikler sergileyen bireyler”, Miner, kar maksatlı
örgütlerde
içeriği
yeniden
belirlenmiş
bir stratejinin ögesi olarak yeni fonksiyonlar geliştiren ya da yeni
imkânları zorlayan “yenilikçi yöneticiler”, Mesconda, “örgüt içinde
her anlamda yenilik meydana getiren bireyler” olarak
tanımlamaktadır. Pinchot ise iç girişimciyi, “herhangi bir iç fikrini
uygulama mesuliyetini örgüt içinde üstlenen birey” şeklinde ifade
etmektedir (Ağca ve Kurt, 2007: 85-86).
Yazın taraması yapıldığında, iç girişimciliği ifade etmek için
birçok
kavram
kullanıldığı görülmektedir. Bu kavramların başlıcaları; kuramsal
girişimcilik, yeni kurumsal girişimcilik, girişimci organizasyon,
işletme düzeyli girişimciliktir. İç girişimcilik, yeniliği temel alan ve
örgütün pazar kaynak konumlandırmasına ve yeni kabiliyet sahaları
oluşturmasına yönelik düşünülen, tüm gerçekleştirilen ya da
gerçekleştirmek istenen faaliyetleri kapsar (Papatya vd., 2006: 22-23).
İç girişimcilik, “mevcut bir örgüt bünyesindeki girişimcilik
faaliyetlerinin
tamamı”
olarak
tanımlanmaktadır (Antoncic ve Zorn, 2004: 6). Zahra iç girişimciliği,
örgüt bünyesinde yeni ürün, süreç ve pazar geliştirmeye; yeni iş
sahaları oluşturmaya ilişkin biçimsel ve biçimsel olmayan faaliyetlerin
tamamı olarak ifade ederken; Teng, iç girişimcilik yönelimlerinin
daha çok örgütlerin büyümeyi odak noktası yaptığı durumlarda,
imkânları aktif olarak araştırması ve kullanması zorunluluğunu
vurgulamaktadır. Bu doğrultuda, Covin ise, örgütün hızla gelişen
sektörlerde oluşan avantajlardan yararlanabilmesini ve bilhassa
rekabet çevresini anlamlandıracak güçte dinamik, esnek, yenilikçi bir
örgüt yapısı meydana getirilmesini iç girişimcilik olarak
açıklamaktadır (Özer vd., 2017: 27-28).
İç girişimciliğin tanımında ortak bir görüşün sağlanamaması
hususu gibi iç girişimciliği meydana getiren boyutlar hususunda da
ortak bir görüş bulunmamaktadır ve iç girişimcilik boyutlarının
gruplandırılmasında
esas
olarak
iki
akım
görülmektedir. Bunlardan ilki yeni iş girişimi başlatma, yenilikçilik ve
stratejik yenilenme boyutlarından oluşan iç girişimcilik yaklaşımıdır.
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İkincisi ise yenilikçilik, proaktiﬂik, risk alma, özerklik ve rekabetçi
saldırganlık boyutlarını içeren girişimci eğilim veya girişimci duruş
yaklaşımıdır (Ocak ve Basım, 2017: 133). Bu çalışmada Lumpkin ve
Dess tarafından yazına kazandırılan sınıflandırma kapsamında iç
girişimcilik boyutları “risk alma, inovasyon, proaktivite ve agresif
rekabetçilik” olarak dört boyutta incelenmiştir.
Risk Alma; en baştan getirisinin belirsiz olmasına karşın
örgütün
inovatif
projelere destek olan örgütsel fikir, davranış ve inançların bir
bütünüdür (Bulut vd., 2008: 506). Risk alma ve diğer iç girişimcilik
boyutları arasında güçlü bir bağlantı olmasına karşın, önceki
dönemlerde bazı araştırmacılar tarafından bu boyutun örgüt
düzeyindeki girişimciliğin diğer niteliklerinden farklılaşan bir kavram
olarak değerlendirildiği görülmektedir (Antoncic ve Hisrich, 2003:
17). Çünkü örgüt düzeyinde risk alma, sektördeki imkânları
değerlendirmede çabuk eyleme geçme, hızlıca kaynakları bir araya
getirme ve korkusuz atılımlarda bulunmayı gerektirmektedir (Demirel
ve Özbezek, 2015: 120).
İnovasyon; örgütlere rekabet avantajı sunmak; yeni düşünce,
ürün ve teknolojiler ortaya koymak için yenilikçi ve kendine has
çözümler bulma çabalarını açıklamaktadır (Özer vd., 2017: 29).
Yenilik, yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması, hali hazırda bulunan
ürün ve hizmetlerin niteliğinin arttırılmasını, yeni yöntemlerin
uygulanmasını ve yeni prosedürlerin benimsenmesini içermektedir
(Antoncic ve Hisrich, 2001: 498).
Proaktivite; gelecekte meydana gelebilecek problemlere,
gereksinimlere ve değişimlere karşı bugünden eyleme geçme ya da
gereken önlemleri alma şeklinde tanımlanmaktadır (Lumpkin ve Dess,
1996: 147). Çağımızın giderek hiddetlenen dünya çapında rekabet
koşullarında inovasyonlar yapmada lider olma, örgütlerin varlıklarını
sürdürmeleri ve üstün başarı elde etmeleri için mühim bir araç olarak
kabul görmektedir (Knight, 1997: 214). İç girişimcilerin avantajların
peşinde olmaları ve odaklanmaları, avantajları henüz giderilmemiş
istekler olarak görebilmeleri, sektördeki boşlukları fark etmeleri ve de
bu bakış açısını sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için kullanmaları
proaktif davranmaları anlamına gelmektedir (Demirel ve Özbezek,
2015: 121).
Agresif Rekabetçilik; bir örgütün içinde bulunduğu sektörde
rekabet üstünlüğünü sağlamak, güçlendirmek, korumak veya pazar
payını artırmak maksadı ile rakiplerine karşı sergilediği saldırgan ve
düşmanca tavırlar ve tutumlardır (Bulut vd., 2008: 509). Certo, Moss
ve Short’ a göre, genelde yeni kurulmuş olan örgütlerin mevcut
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olanlara oranla sektörde başarısızlık olasılığı yüksek olduğundan yeni
örgütler varlıklarını sürdürebilmek için daha agresif davranmak
mecburiyetindedir. Fakat, Smith, Ferrier ve Grimm tam aksine, yaşlı
örgütlerin de sektördeki konumlarını korumak ve varlıklarını
sürdürebilmek için yeni agresif tutum sergilediklerine vurgu
yapmaktadır (Özer vd., 2017: 30).
1.2. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ
Bir düşünce biçimi ve hayat anlayışı olan sinizm, Antik
Yunan’da ortaya çıkmıştır ve Sinoplu Diyojen ve Anisthenes’e
uzanmaktadır. M.Ö. 5. Yüzyılda var olan sinik okulunu Sokrates’in
öğrencisi Anisthenes, Atina çevresinde ki Kynosarges’da kurmuştur.
Okul Yunanca ’da “kyon” adı verilen ve manası köpek olan sözcükten
türemiştir ve bu okula giden bireylere göre toplumsallık, önemli
ölçüde anlamsızdır. Bu düşünceye göre sinikler ahlaki değerleri ve
toplumsal normları kabul etmeyerek doğal hayatı benimsemenin
gerekli olduğu savına inanmışlardır. (Yücel ve Çetinkaya, 2015: 248).
Bateman ve arkadaşları sinizmi, “otorite ve örgütlere karşı olumsuz ve
güvensiz tavırlar” olarak, Anderson, “engellenme, ümitsizlik ve hayal
kırıklığıyla belirtilen genel ve özel bir tavır olduğu gibi bir birey,
grup, ideoloji, toplumsal inanış ya da örgütlere karşı olumsuz hisler ve
güvensizlik” olarak ifade etmiştir (Taslak ve Dalgın, 2015: 144).
Kanter ve Mirvis’ a göre, sinik bireyler hüsrana uğramış ve dünyaya
bakışı dar olan bireylerdir ve sosyal hayatta iletişimde oldukları
bireylerin yalnızca bireysel menfaatlerine hizmet eden, bencil bireyler
olduğunu savunmaktadırlar. Örgütsel sinizm kavramı ise, örgüt için
kritik neticeler meydana getiren durumlara sebep olan ve örgütün
güvenilirliğine gölge düşüren durumdur (Akatay vd. 2016: 487).
Andersson, örgütsel sinizmi ya da diğer adıyla işgören sinizmini,
işgörenin örgüte, üst yönetime veya örgüt ile ilişkili herhangi bir
değişkene karşı hissedilen umutsuzluk, güvensizlik, öfke, düş kırıklığı
gibi
tavırlar
şeklinde
tanımlamıştır. Örgütsel sinizm, örgüte dair “tenkitçi”, “hor görücü” ve
“negatif tavır” olarak da ifade edilebilmektedir (Gün, 2016: 33).
İşgörenlerin
sergilediği
bu
negatif
tavırların sebeplerinden biri olarak, bireyin, örgütünün menfaatleri göz
önünde bulundurulduğunda adalet, dürüstlük ve etik değerleri hiçe
sayabileceği
hususunda
bir inanışı benimsemiş olması söylenebilmektedir. Örgütsel sinizm
içinde bulunan işgörenler, üst yönetim ya da iş arkadaşları tarafından
sergilenen ılımlı ve pozitif tutumları bile kesin bir menfaat ilişkisi
olarak görebilmektedirler. Bu durum hem yönetimin yetersiz
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görülmesi ve suçlu bulunması hem de iş arkadaşlarını küçümsemesi
gibi tavırlara yol sebep olabilmektedir (Akdemir vd., 2016: 117).
Dean ve arkadaşlarına göre, örgütsel sinizmin üç boyutu vardır.
Bu boyutlar (Kökalan ve Anaş, 2016: 99);


Duyuşsal boyut, örgüte karşı oluşturulan olumsuz
hisleri ifade eder. Bu bireylerin, saygısızlık, kızgınlık,
stres ve utanma gibi güçlü manevi tepkilerini içerir.
 Bilişsel sinizm, doğruluktan yana olmama durumunu
içerir. Örgütlerinde sinik tavır sergileyen bireylerin
örgütsel ilke ve normlardan uzak, resmi işler ve
kaideleri önemsemeyen, dengesiz, yalan ve hile içeren
tutumlar gösteren, diğer bireylere itimat etmede sorunu
olan, bireysel menfaatleri öne çıkaran bireysel
niteliklerine sahip oldukları bilinmektedir.
 Davranışsal boyuta göre ise, örgütlerinde sinik tutuma
sahip işgörenler, örgüt bünyesinde ileriki zamanlar
hususunda
kötümser
tahminlerde
bulunma,
küçümseyici mizah gibi ögeleri ve örgütle ilgili hor
görme, kaba ve negatif tenkitçi davranışlar gösterirler.
Örgütler ekonomik, politik, toplumsal ve teknolojik faktörlere
bağlı olarak gelişen dış çevre koşullarına uyum sağlayabilmek adına
değişmeye mecbur kalmaktadır. Örgüt içerisinde gerçekleşen bu
değişim çabaları; işgörenlerin örgüte ve değişim fikrine karşı önyargılı
olmaları ve negatif tavırlar göstermesine sebep olmaktadır (Balay vd.,
2013: 126). Bu noktada ortaya çıkan düşünce ise “örgütsel değişim
sinizmi” kavramıdır. Örgütsel değişim sinizmi, örgütte bünyesindeki
değişim çabalarını amaç edinen sinizm türüdür ve değişimin üst
yönetimin negatif nitelikleriyle değişim çabalarının gereksizliğine
ilişkin fikirlerinin karması olan bir davranış biçimidir (Doğaç, 2017:
23). Wanous ve arkadaşlarına göre örgütsel değişim sinizmi, örgütsel
değişimleri ortaya koymaktan mesul olan bireylerin gönülsüz veya
yetkisi olmayan bireyler olarak düşünülmeleri nedeni ile değişim
gayretlerine karşı benimsenen kötümser bakış açısı şeklinde
tanımlanmaktadır (Wanous vd., 2000: 133). Reichers ve arkadaşları
ise, örgütte, değişimin öncüsü olan öndere güven eksikliği ve
işgörenler tarafınca başarılı görülmeyen ve tamamıyla olumlu
sonuçlanmayan örgütsel değişim hareketlerinin geçmişine ilişkin bir
tepki
şeklinde
örgütsel
değişim
sinizminin
ileri sürüldüğünü belirtmektedirler (Reichers vd., 1997: 49). Vance ve
arkadaşları örgütsel sinizmin örgütteki çözülebilir sorunların,
işgörenin denetimi dışındaki sebeplerden ötürü çözülemeyeceğini
fakat sinik bireylerin durumları daha olumlu algıladıklarını
savunmaktadırlar. Örgütsel değişim sinizmi, başarısız değişim
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gayretlerine gösterilen reaksiyon, gelecekteki gayretlerin başarısı
hususunda kötümser olma ve değişim faktörlerinin özveriden uzak ve
yetersiz olduklarına ilişkin düşünceden oluşmaktadır (Karadeniz,
2017: 78). Bommer ve arkadaşlarının çalışmalarında ifade ettiklerine
göre, işgörenlerin örgütsel değişim sinizmine girme ihtimali ile
örgütsel değişim çabalarının başarısızlıkla sonuçlanma durumu,
birbirlerinin neden ve sonucu olma niteliğindedir. Diğer bir açıdan
düşünsel
anlaşma
ihlallerinin, etkisiz liderlik yapılanmalarının ve işgörenlerin kararlara
katılımına imkan tanınmamasının da örgütsel değişim sinizmine neden
olduğu bilinmektedir (Bommer vd., 2005: 735).
Örgütsel değişim sinizmini yönetebilmek ve örgütte etkisinin
azaltılması için bazı öneriler sunulmaktadır. Bu öneriler (Reichers vd.,
1997: 53);











İşgörenlerin kendileri ile alakalı kararların verilmesine
katılmalarını olmalarını sağlamak.
Amirlerin ilişki odaklı olmasını umursamak ve bu
durumu ödüllendirmek.
İşgörenleri değişimin her anına dâhil etmek ve
bilgilendirmek.
Doğru zamanlamanın etkinliğini önemsemek.
Ani ve beklenmedik değişikliklerden kaçınmak
mümkünse en az seviyede tutmak.
İşgörenlerin üst yönetime güven duymasını sağlamak.
Şayet mevcut ise önceki dönemde yapılan hataları
kabullenmek ve ortadan kaldırmaya çalışmak.
Başarı sağlanan değişiklikler hususunda işgörenleri
bilgilendirme.
İşgörenlerin
bakış
açılarından
değişimi
değerlendirebilmek adına çift yönlü iletişim kurma.
İşgörenlerin hislerini aktarabilmesi, teyit sağlayabilmesi
ve güven duyabilmesi için imkânlar sunmak.

1.3. İÇ GİRİŞİMCİLİK İLE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
SİNİZMİ İLİŞKİSİ
İç girişimciler avantajları bilen, risk alabilen ve çevreyi iyi takip
eden bireyler olmanın yanı sıra sorunları yenilikçi ve yaratıcı bir
perspektiften değerlendirebilmektedirler. Bu doğrultuda iç ve dış
çevrede meydana gelen değişimlerin organizasyon süreçlerine
uyumlaştırılması için gerekli fikirlerin ortaya koyulması, değişim
gereksinimini karşılayacak kaynakların doğru bir biçimde belirlenmesi
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ve sağlanması gibi süreçler iç girişimciler vasıtasıyla yerine
getirilmektedir (Arat, 2013: 1). Dolayısıyla iç girişimcilik
faaliyetlerinin organizasyon içinde yer bulmasında temel etmen
değişim hareketi olmaktadır.
Organizasyonlarda pek çok süreçte hızla bir değişim
gerçekleşmesine karşın, değişmeyen ve kaçınılmaz olan tek durum
değişime karşı direncin yaşanmasıdır. Bir organizasyonda değişim baş
gösterdiğinde genelde değişim süreci içinde başlatılan değişime karşı
direnç meydana gelmektedir. Bu nedenle değişime gösterilen direnç,
gerek tek bir çalışanın davranışlarında gerekse organizasyonun
tamamında fark edilsin, bu direnci bertaraf edebilmek ana
problemlerden birini oluşturmaktadır (Goldstein, 1988: 16).
Değişim için örgütsel değişim sinizmi mühim bir engeldir
(Reichers vd., 1997:48). Değişime karşı direnç, değişim sinizminin
neticesidir (Turan, 2011: 104).
Bu bilgiler ışığında araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:
H1: Hasta kayıt görevlilerinin iç girişimcilik davranışları ile
örgütsel değişim sinizmi tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1a: Hasta kayıt görevlilerinin örgütsel değişim sinizmi
tutumları ile risk alma ve proaktiflik boyutu arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H1b: Hasta kayıt görevlilerinin örgütsel değişim sinizmi
tutumları ile yenilikçilik boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1c: Hasta kayıt görevlilerinin örgütsel değişim sinizmi
tutumları ile özerklik boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
2.1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ, AMACI VE ÖNEMİ
Araştırmanın temel problemini “İç girişimcilik davranışları ile
örgütsel değişim sinizmi arasında bir ilişki var mıdır?” sorusu
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda araştırmada, çalışanların iç
girişimcilik davranışları ile örgütsel değişim sinizmine yönelik
tutumları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Literatürde iç girişimcilik ile ilgili birçok araştırma yapılmış
olmasına karşın, örgütsel değişim sinizmi ile ilgili doğrudan bir
çalışma olmayışı ve iki kavram arasındaki ilişkinin daha önce
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çalışılmamış olması bu çalışmayı yazına sağlayacağı katkı ile önemli
hale getirmektedir.
2.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Araştırmada veri toplama araçlarından biri olan anket
yönetiminden yararlanılmıştır. Anket formu 3 bölümden oluşmaktadır.
İlk bölümde 21 sorudan oluşan iç girişimcilik ölçeği kullanılmıştır.
Naktiyok, tarafından geliştirilen ölçekten yola çıkılarak Durmaz
(2011) tarafından geliştirilen ölçeğin yapı ve geçerlilik çalışmaları
yapılmıştır. İkinci bölümde örgütsel değişim sinizmi ölçeği olarak 23
sorudan oluşan Tolay ve arkadaşları (2017) tarafından geliştirilen
ölçek kullanılmıştır. Son olarak üçüncü bölümde ise katılımcıların
kişisel bilgilerini içeren sorulara yer verilmiştir.
Araştırmanın evrenini, Konya ili Selçuklu Bölgesi’nde bulunan
6 özel hastanede çalışan yaklaşık 300 hasta kayıt görevlisi
oluşturmaktadır. Ana kütleden %95 güvenilirlik sınırları içerisinde
%5’lik bir hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 169 kişi
olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda tesadüfi örnekleme yöntemiyle
toplam 170 hasta kayıt görevlisine anket dağıtılmıştır. Dağıtılan
anketlerden 153 tanesi geri dönmüş olup, geri dönüş oranı %90’dır.
Eksik bilgiler içeren 41 anket değerlendirmeye tabi tutulmamış ve 112
anket üzerinde analizler yapılmıştır.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE ANALİZLER
Anketlerden elde edilen veriler SPSS 23.0 istatistik programı ile
değerlendirilmiştir. Bulguların elde edilmesi ve yorumlanabilmesi için
frekans analizi, geçerlilik (faktör) ve güvenilirlik analizleri ile
Spearman Korelasyon analizi yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi
kullanılarak ise verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiş ve
parametrik olmayan testlerin kullanılması uygun görülmüştür.
3.1. FREKANS ANALİZİ
Tablo 1’de yer aldığı üzere katılımcıların kişisel özelliklerine
ilişkin bulgular incelendiğinde; %56’lık bir oran ile kadın ve erkek
katılımcılar eşit dağılım göstermektedir. Yaş durumuna bakıldığında
ise %50’lik bir oranla katılımcıların 30-44 yaş aralığında olduğu
görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunu %76,8 ’lik bir oran
ile evli ve %49,1 ’lik bir oran ile lisans mezuniyet derecesine sahip
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kişiler oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun hizmet
sürelerinin %42,9 ile 4-9 yıl aralığında olduğu görülmektedir.
Tablo-1: Katılımcıların Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulgular
KİŞİSEL BİLGİLER
Cinsiyet

Yaş

Medeni Durum

Eğitim Düzeyi

Hizmet Süresi

TOPLAM

N

%

Kadın

56

50,0

Erkek

56

50,0

18-29

24

21,4

30-44

56

50,0

45 ve üzeri

32

28,6

Bekâr

26

23,2

Evli

86

76,8

Lise

49

43,8

Lisans

55

49,1

Lisans Üstü

8

7,1

1 Yıl ve altı

9

8,0

1-3 Yıl

33

29,5

4-9 Yıl

48

42,9

10 Yıl ve üzeri

22

19,6

112

100

3.2. GEÇERLİLİK (FAKTÖR) VE GÜVENİLİRLİK
ANALİZİ
Veri setinin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve Bartlett
küresellik testi uygulanmıştır. KMO değeri iç girişimcilik ölçeği için
0,74 ve Bartlett testi ise 0,00; örgütsel değişim sinizmi ölçeği için ise
KMO değeri 0,83 ve Bartlett testi 0,00 çıkmıştır. Bu değerler, veri
setinin genel olarak faktör analizine uygun olduğunu ifade etmektedir
(Coşkun vd., 2015: 268).
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Tablo-2: Geçerlilik (Faktör) ve Güvenilirlik Analizine İlişkin
Bulgular
ÖLÇEK

FAKTÖRLER

İFADE FAKTÖR
CRONBACH'S
SAYISI AÇIKLAYICILIĞI ALPHA (α)

Risk Alma ve
İç
5
Girişimcilik Proaktiflik
Yenilikçilik

10

α=0,761

Özerklik

6

Örgütsel
Değişim
Sinizmi

-

23

0,842
%73,3

0,850
0,758

%75,7

0,891

α=0,891
Faktör analizi sonucunda katılımcıların, iç girişimcilik ölçeğine
ilişkin ifadelerin katılımcıların iç girişimcilik davranışlarını %73,3
oranında açıkladığı; örgütsel değişim sinizmi ölçeğine ait ifadelerin
ise katılımcıların örgütsel değişim sinizmi tutumlarını %75,7 oranında
açıkladığı tespit edilmiştir.
İç girişimcilik ölçeği için yapılan güvenilirlik analizi sonucunda
güvenilirlik oranının %76 olduğu (α=0,761); örgütsel değişim sinizmi
ölçeği için yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ise güvenilirlik
oranının %89 olduğu (α=0,891) Tablo 2’de görülmektedir. Ölçekler
için elde edilen güvenilirlik oranının 0,70’dan büyük olması,
analizlerin yapılabilmesi için uygun görülmektedir (Coşkun vd., 2015:
126).
3.3. KORELASYON ANALİZİ
Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre Tablo 3’de
görüldüğü
üzere;
katılımcıların iç girişimcilik davranışları ile örgütsel değişim sinizmi
tutumları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki yoktur.
Ayrıca katılımcıların örgütsel değişim sinizmi tutumları ile iç
girişimcilik davranışlarının alt boyutları olan ‘Risk Alma ve
Proaktiflik’ ve ‘Yenilikçilik’ arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki
varken; ‘Özerklik’ arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bu doğrultuda;
H1 ve H1c hipotezleri desteklenmemiş, H1a ve H1b hipotezleri ise
desteklenmiştir.
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Tablo-3: Spearman Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular
İç
Girişimcilik
Correlation
Örgütsel Coefficient
Değişim
Sig. (2Sinizmi
tailed)

Risk
Alma ve Yenilikçilik Özerklik
Proaktiflik

-,193*

-,370**

-,341**

,052

,041

,000

,000

,584

SONUÇ
İçinde bulunduğumuz çağda değişimin toplumun her alanında
hüküm sürdüğü gibi örgütler ve çalışanlar açısından da yadsınamaz bir
gerçek olması iç girişimcilik kavramının yaşamsal öneme sahip
olduğu inancını pekiştirmektedir. Zira örgütler değişime uyum
sağlayabildikleri ölçüde iş yaşamında kendilerinden ve başarılarından
söz ettirebilmektedirler. Değişim hareketine yenilikçi bir bakış açısı
ile destek sağlamak ve yön vermek ise ancak ve ancak iç girişimcilik
yönü yüksek çalışanlar istihdam etmek ile mümkün olacaktır. Fakat bu
noktada dikkat edilmesi gereken en önemli husus değişime karşı
direncin her koşulda örgüt çatısı altındaki çalışanlarda sinik tutumlara
neden olacak bir durum olarak ortaya çıkmasıdır. Bu anlamda rekabet
ortamında üstünlük kurma hedefinde olan örgütlerin yenilikçi bir
yapıya bürünmeden evvel değişimin başarıyı getireceğine dair
beklentilerin boşa çıkmayacağı düşüncesini çalışanların zihinlerinde
kabul etmelerini sağlamaktır. Bu noktada örgütlerin, çalışanlarını iç
girişimcilik yönelimleri ile örgütsel değişim sinizmi tutumları
açısından değerlendirilmesi ve yenilikçi değişim algılarının bütünleşik
bir yapıda pozitif yönde içselleştirilmesine yönelik bir anlayışı
benimsemesi gerekmektedir. Bu bağlamda iç girişimcilik ile örgütsel
değişim sinizmi kavramları ilgili yazında hem niteliksel hem de
niceliksel anlamda irdelenmesi ve üzerinde çalışılması gereken birer
konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu açıklamalar doğrultusunda bu araştırmada, özel hastanelerde
çalışan hasta kayıt görevlilerinin iç girişimcilik davranışları ile
örgütsel değişim sinizmi tutumları arasında bir ilişki olup olmadığının
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın hipotezlerini test
etmek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucunda; hasta kayıt
görevlilerinin örgütsel değişim sinizmi tutumları ile iç girişimcilik
davranışları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Bunun

216
beraberinde iç girişimciliğin alt boyutu olan özerklik ile örgütsel
değişim sinizmi tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış
fakat risk alma ve proaktiflik ve yenilikçilik boyutları ile örgütsel
değişim sinizmi tutumları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki
olduğu görülmüştür. Bu bağlamda araştırmanın H1 ve H1c hipotezleri
reddedilmiş, H1a ve H1b hipotezleri ise kabul edilmiştir.
Hasta kayıt görevlilerinin iç girişimcilik davranışları ile örgütsel
değişim sinizmi tutumları arasında söz konusu bir farklılığın tespit
edilememesinin mevcut örgüt yapılarından ve çalışanların görev
tanımlarından kaynaklandığı varsayılmaktadır. Bunun beraberinde
araştırmada, sadece bir bölgedeki özel hastanede çalışan hasta kayıt
görevlilerinin evren olarak kabul edilmesi araştırmanın en önemli
sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu sebeple çalışma sonuçlarının genel
kabul görme noktasında yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Daha fazla
bölge ve hastanenin araştırmaya dâhil edilmesi veya araştırmanın
farklı sektör ya da kurumlardan örneklemler üzerinde yapılması ile
gerçekleştirilen çalışmaların da literatüre katkı sağlayarak faydalı
olacağı düşünülmektedir.
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ÖZ
Osmanlı toprakları içinde millet-i sadıka olarak belirtilen Ermeniler
Berlin Antlaşmasıyla birlikte büyük bir faaliyet içerisine girmişlerdir.
Berlin Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale imkanı
bulan dış güçler, bu tarihten itibaren Ermenilere devlet verme vaadiyle
onları maşa olarak kullanmışlardır. Bu vaatler karşısında Ermeniler
1887 ve 1890 tarihlerinde silahlı iki terör örgütü kurmuşlardır. Bu
terör örgütleri Ruslarla işbirliği içinde hareket edip Osmanlı Devleti’ni
hep zor duruma sokmuştur. Ermeni faaliyetlerinin son noktaya
ulaşması, Osmanlı ordusunu arkadan vurma girişimleri ve isyan
faaliyetleri sonucunda 27 Mayıs 1915 tarihinde Tehcir Yasasının
çıkarılması zorunlu olmuştur. Tehcir yasasıyla devleti yıkma
faaliyetinde bulunan Ermeniler hükümetin belirlediği yerlere kontrol
dahilinde gönderilmiştir. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros
Mütarekesiyle Ahmet İzzet Paşa hükümeti tehcir edilen Ermenilerin
geri dönmeleri için karar almıştır. Bu kararın alınmasındaki amaç
mütareke görüşmelerinde bu konuyla ilgili baskı yapılmasına mani
olmaktı. İngiltere, Amerika ve Fransa’nın desteğini alan Ermeniler
Lozan Antlaşmasında istediğini almamış olmasına rağmen bu
devletlerin kamuoyları sayesinde dünyayı sözde soykırım yalanına
inandırmışlardır. Bu yalan günümüze kadar da canlı tutulmaya
çalışılmış ve ilişkilerin sekteye uğramasına neden olmuştur. Oysa
Türkiye Cumhuriyeti tam aksine iyi ilişkiler kurma teşebbüsü içine
girişmiştir. İyi ilişkiler kurma teşebbüsü olarak; 16 Aralık 1991
tarihinde Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri
olmuş, Batıdan Ermenilere gönderilen yardımların Türk
topraklarından geçmesine müsaade etmiştir. Bu iyi ilişkiler
Ermenistan’ın Bağımsızlık Bildirgesini yayınlamasından sonra tekrar
yerini kötü ilişkilere bırakmıştır. Ermenistan’ın Azerbaycan
topraklarına saldırmasıyla ilişkiler tamamen sarpa sarmıştır. Türkiye
hiçbir zaman Ermenistan gibi ilişkilerde yıkıcı olmamış hep yapıcı
olmaya çalışmış iyi niyet göstergesi olarak, İstanbul-Erivan arasında
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havayolunu ulaşıma açmıştır. 2005’te ilişkilerin normalleşmesi için
dönemin başbakanı Recep Tayip Erdoğan tarafından Ermenistan
Başbakanı Robert Koçeryan’a mektup gönderilmiştir. Dönemin iki
ülke Cumhurbaşkanları 2008 yılında Erivan’da, 2009 yılında
Türkiye’de iki ülkenin futbol karşılaşmasını birlikte izlemişlerdir.
Avrupa Devletleri ise bu durumlara engel olabilmek için kendi
parlamentolarında sözde Ermeni soykırımını kabul edip sürekli ateşi
yanık tutabilmek için körüklemişler ve Ermenistan’ı yanlarına almaya
çalışmışlardır. Türkiye ve Ermenistan’ın ilişkilerinin düzene
girebilmesi için Ermenistan öncelikle soykırım meselesini köşeye
bırakmalı ve akılcı bir dış politika izlemelidir.
Anahtar Kelimeler: Tehcir, Parlamento, Çözüm, İlişkiler, Kamuoyu,
Batı

ABSTRACT
Armenians whom were known as loyal nation in the Ottoman Empire
started big activities after Berlin Treaty. Having the opportunity to
interfere the inter in the internal affairs of Ottoman Empire after
Berlin Treaty, External powers made use of Armenians as an
instrument by promising them independence. Encouraged by these
promises, Armenians formed two armed terrorist organisations in
1887 and 1890. These terrorist organisations acted in cooperation with
Russians to weaken Ottoman Empire. That the terrorist activities
reached highest point, their attempt to fight Ottoman Army while the
army was fighting in the World War I and their riots made it
inevitable for Ottoman Empire to enact Deportation Law on 27 May
1915. With this law, Armenians who attempted to subvert the
government were deported to a place predetermined by the
government under the control of government. During the Armistice of
Montrose, the government formed by Ahmet İsset Paşa made a
decided to bring back the deported Armenians. The reason why they
made this decision was to prevent their pressure because of this issue.
Supported by England, USA and France, Armenians have not got
what they had been promised by Berlin Treaty but they have achieved
to make the world believe in so-called genocide because of the public
opinion of the said countries. This lie has been kept alive to date,
which has deteriorated the relations between the two countries.
However, Turkey made attempts to mend its relations with Armenia.
As a part of its attempt to mend its relations with Armenia, Turkey
recognised Armenia on 16 December 1991 and was one of the first
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countries to recognise its independence, and it allowed the aides sent
to Armenia from Western countries to over through Turkey. These
good relations were deteriorated after Armenia issued its
Independence Declaration. The relations were completely ended after
Armenia aggressed Azerbaijan. Turkey always has always been
constructive but Armenia has always been destructive in relations. As
an indicator of good intention, Turkey opened Istanbul -Yerevan
airline for transportation. To normalize the relations between the two
countries, Recep Tayyip Erdoğan, the prime minister of the time, sent
a letter to his Armenian counterpart Robert Kocharian in 2005. The
two presidents of the time watched football matches together in
Yerevan 2008 and in Turkey in 2009. To prevent this situation,
European countries accepted the so-called Armenian Genocide in their
parliaments and fanned the flames between the two countries, trying
to take Armenia on their sides. Armenia should put a side its
allegations of genocide first and follow a rational policy in order that
the relations between Turkey and Armenia are mended.
Keywords: Deportation, Parliament, Solution, Relations, Public
Opinion
Giriş
Osmanlı Devleti’nin paylaşılması temeline dayanan Ermeni sorunu
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile birlikte ortaya atılmıştır. 18771878 Osmanlı-Rus savaşından sonra imzalanan Berlin Antlaşması’yla
Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız birer devlet statüsü kazanmış
olup (Şimşir 2012: 370-371) bu antlaşmaya göre Kars, Ardahan ve
Batum Ruslara bırakılmıştır. Bu bırakılmanın karşılığında ise Rusya,
Doğu Beyazıt’ı Osmanlı Devleti’ne geri verecek ve Batum’da askeri
tesisler yapmayacaktı. Ayrıca Osmanlı Devleti Ermenilerin
yaşadıkları yerlerde ıslahat yapmayı kabul etmiştir.(Kurat 1970: 89)
Bu çerçevede Ermeni sorunu uluslararası bir sorun haline geliyordu.
Bu antlaşmayla batılı güçler Osmanlı Devleti üzerindeki paylaşım
fikirlerini hayata geçirmiş olup, bu tarihten itibaren Ermenileri devlet
kurma vaadiyle kandırarak kullanma planını devreye sokmuşlardır.
Ermeniler ilk başlarda Doğu Anadolu’da özerk bir Ermeni Devleti,
daha sonraları ise Büyük Ermenistan Devletini kurmak için silahlı
örgütler kurmuşlardır. Bunların başında 1887’de kurulan Hınçak
Partisi ve 1890’da Tiflis’te kurulan Taşnaksutyun örgütü
gelmekteydi.(Şimşir 2012: 372) Hınçak Partisine mensup Ermeniler,
15 Mayıs 1890’da Kumkapı’da gösteriler düzenlemiş olup gösteri
sırasında üç askeri şehit etmişlerdir. Bu olaydan sonra Ermenilerin bu
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tür gösterileri artarak devam etti.(Selvi 2004: 33 / Şimşir 2012: 375)
1890’larda başlayan Ermenilerin kanlı hareketleri Birinci Dünya
Savaşı’na kadar devam etmiştir.(Şimşir 2012: 376)
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesiyle birlikte bu
durum Ermenilere Büyük Ermenistan’ın kurulacağı yolunda büyük bir
umut ve fırsat verdi.(Selvi 2004: 50) Ruslar, her fırsatta Ermenilere
karşı Türk düşmanlığını körüklemekteydi. 1828-1829, 1877-1878 ve
1914-1918 Osmanlı-Rus savaşlarında ve hatta barış durumunda
Ermeniler kullanılarak Osmanlı Devleti’ne hep sorun haline
getirilmişlerdir.(Bayur 1991: 50-51) Birinci Dünya Savaşı’nın
başlamasıyla birlikte Ermeniler, Ruslar tarafından eğitilmeye
başlanmış daha sonra eğitilen Ermeniler çeteler kurarak faaliyetlerini
arttırmıştır.(Selvi 2004: 58) Ermenilerin 15 Nisan 1915’te Van’da
ayaklanma başlatması üzerine Osmanlı Hükümeti tedbir amaçlı olarak
24 Nisan 1915’te İstanbul’da bulunan Ermeni komitacılarını
tutuklatmıştır. Bu tarih daha sonra Ermeniler tarafından katliam
yıldönümü olarak anılmaya başlandı.(Şimşir 2005:307 ) Halbuki bu
sadece bir tutuklamaydı. Ölen ya da öldürülen bir Ermeni söz konusu
değildi. Hükümet daha sonra Ermenilerin düşmanla iş birliği
yapması, artan güvenlik ve asayiş sorunları gibi nedenlerden dolayı,
Ermenilerin Doğu Anadolu’dan Suriye ve Irak’a gönderilmeleri için
27 Mayıs 1915’te geçici bir yasa çıkartmıştır. Tehcirle alakalı yasa şu
şekildedir: “Savaş mıntıkasına yakın bölgelerde oturan Ermenilerin
bir kısmı ordunun hareketini zorlaştırıcı davranışlarda bulunmakta,
halka saldırmakta, asilere yataklık etmektedir. Dolayısıyla Van, Bitlis
Erzurum Vilayetleri ile Adana, Mersin, Kozan, Cebelibereket kazaları,
Maraş Mutasarrıflığı, İskenderun, Beylan, Antakya kazalarında
yerleşik Ermenilerin yerleri değiştirilecektir. Bunlar, Musul ve Zor
Mutasarrıflıklarının kuzey kısımlarına, Halep vilayetinin doğu ve
güneydoğusuna nakledileceklerdir”.(Şimşir 2012: 382) Maalesef
Hükümet böyle bir kararı çıkartmak zorunda kalmıştır. Çünkü
Ermeniler cephe gerisinde yaptıkları faaliyetlerle orduyu zor durumda
bırakmaktaydı. Hükümet savaştayken ülke içinde Ermenilerin
çıkarttıkları isyan hareketleriyle de uğraşmak zorunda kalmış çareyi
bu yasayı çıkartmakta bulmuştur. Yasanın çıkarılmasıyla birlikte de
Ermeniler en çok isyan çıkarttıkları bölgelerden yani hayalini
kurdukları Büyük Ermenistan topraklarından çıkartılmıştır. Tabi bu
yasa bütün Ermenilerin çıkartılmasını kapsamıyordu sadece zararlı
faaliyette bulunan Ermeniler için çıkartılmıştı.
Osmanlı Devleti Ermenilerle ilgili tehcir kararını uygularken tehcire
tabi tutulacak kafilelerin can ve mal güvenliği için tedbirlerin
alınmasını, tehcir sırasında Ermenilere kötü muamelede bulunan
memurların azledilip Divan-ı Harplere sevk edilmeleri istenmiştir.
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Sevk esnasında ihmalleri bulunan görevliler görevlerinden azledilip
Divan-ı Harplerde yargılanmışlardır.(Sarınay 2012: 73-74-75) Bu göç
esnasında Ermenilerin çoğunluğu salgın hastalıklardan, çetelerin
saldırılarından dolayı hayatlarını kaybetmişlerdir. Osmanlı Devleti
bütün tedbirleri almış olmasına rağmen görevlerini kötüye kullanan,
bazı olaylara göz yuman memurlar olmuştur. Bu memurlar da yine
çıkartılan yasa gereği cezalandırılmıştır.
1917 yılının ilk aylarında Rusya’da sosyal ve ekonomik bunalımların
baş göstermesi neticesinde çıkan ihtilâl sonucunda Çar Hükümeti
yıkılmıştır. Yıkılan hükümetin yerine Kerenski Hükümeti kuruldu.
Yeni kurulan hükümetin savaşa devam etmesini fırsat bilen
Bolşevikler, 25 Ekim (7 Kasım) 1917’de iktidarı ele geçirdiler.(Ural
2008: 99) Bolşevikler iç ve dış politikada farklı yöntemler kullanarak
Rusya’nın savaştan çekildiğini beyan etmiştir. Barıştan yana bir
politika izlediğini göstermek amacıyla yapılmış olan gizli antlaşmaları
“Sarı Kitap” adı altında yayınlayarak dünya kamuoyuna dikkatini
çekmişlerdir.(Ural 2008: 99/ Gökdemir 1998: 15/ Adamof 1926: 140)
Ruslardan boşalacak olan bölgeleri doldurmak maksadıyla 14 Kasım
1917 tarihinde Kafkaslarda Ermeni, Gürcü ve Azeriler Tiflis merkezli
Mavera-yı Kafkas Hükümetini kurmuştur. Bu hükümetin üyeleri
arasında görüş birliği olmasa da kendilerini Rusya’nın bir parçası
sayıyorlardı. Ermeni ve Gürcüler kısa bir zaman içinde Rusya ve itilaf
devletlerinin yardımıyla askeri teşkilatlarını tamamladılar.(Selvi 2004:
85) 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk Antlaşması imzalandı.(Toksoy 200:
505-506) Antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin Doğu sınırları çizilmişti.
Anlaşmaya neticesinde Kars, Ardahan ve Batum Ruslar tarafından
boşaltılacaktı.(Özkaya 2002: 24/ Kılıç 1999: 623) Antlaşmaya en çok
tepkiyi Gürcüler ve Ermeniler gösterdi. Çünkü istedikleri topraklar
ellerinden çıkıyordu. Bu durumu da her fırsatta protesto ettiler.(Kurat
1970: 493/ Kılıç 1999: 630) Rusya bölgeden çekilirken beraberinde
bulunduğu silah ve cephaneyi Ermenilere bırakarak onların
silahlanmasını sağlamıştır. Ermenilerin Brest-Litovsk Antlaşması’na
aykırı hareket etmeleri üzerine Enver Paşa Ruslardan boşalan yerlerde
yeni düşmanların türemesini engellemek için Osmanlı heyetinden
işgal altında bulunan Doğu Anadolu’nun boşaltılması için girişimlerde
bulunmasını istedi.(Ural 2008: 103)
Erzincan Mütarekesi ile tespit edilen hat geçilerek doğu
eyaletlerinin Türk askerleri tarafından kurtarılmasına girişilmiştir. 3.
Ordu Kumandanı Vehip Paşa ve Albay Kazım Karabekir’in
komutanlığında 24 Mart 1918’de, 1914 tarihindeki Türk-Rus sınırına
ulaşılmıştır.(Gökdemir 1998: 18)
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Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sonrasında durumu kötüye
gidiyordu. Bulgaristan’ın mütareke imzalayarak çekilmesinden sonra
Trakya Cephesi açık bir tehdit haline gelmiş, bunun neticesinde İtilâf
Devletleri, Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul’u kolayca ele
geçirebilirdi.(Akbulut 2011: 133) Osmanlı Ordusu’nun asıl kuvvetleri
Filistin ve Kafkasya’da bulunuyordu. Trakya ve Boğazlar savunma
gücünden yoksun durumdaydı.(Belen 1983: 8) Güney Cephesi’nde
yaşananlar ve Bulgaristan’ın durumu Osmanlı Devleti’ne mütareke
imzalamaktan başka bir çıkış yolu bırakmamıştır.
Ahmet İzzet Paşa hükümeti döneminde 30 Ekim 1918’de 25
maddeden oluşan Mondros Mütarekesi imzalanmak zorunda
kalındı.(Tansel 1991: 25) Mütareke imzalanmadan önce 22 Ekim
1918 tarihinde tehcir edilen Ermenilerin geri dönmeleri için karar
alınmıştır. Nakliye, barınma ve iaşe sıkıntıları yüzünden Diyarbakır,
Erzurum, Van, Bitlis ve Elazığ geçici olarak iskân dışı tutulmuştur.
Geri dönen Ermeniler daha çok Adana, Maraş, Kilis, ve Antep’e
yerleşmişlerdir. 1920’den sonra da Diyarbakır ve Elazığ’a yerleşmeye
başlanmıştır.(Selvi 2004: 107-158) Osmanlı Devleti’nin mütareke
imzalamadan önce böyle bir karar almasında Ermenilerle ilgili baskı
yapılmasını önleme isteğinden kaynaklanmaktaydı.
Mondros mütarekesinin 24. maddesi ile Ermeniler doğuda bir Ermeni
devleti kurma konusunda itilaf devletlerinin desteğini alabileceğini
anlayınca, Milli Mücadele boyunca bütün cephelerde ve ülke içinde
itilaf devletlerinin işgal hareketine çok büyük destekler vermişlerdir.
İngiliz ve Fransızların gönüllü birliklerinde de yer alıp faaliyetlerde
bulunmuşlardır.
1919 Aralık ve 1920 Ocak-Şubat aylarında Ermenilerin yaptıkları
zulüm ve işkence hareketleri fazlasıyla artış göstermiştir.(Kırzıoğlu
1999: 99) Bu zulüm hareketlerinin durdurulması için 15. Kolordu
Komutanı Kazım Karabekir Paşa 22 Mart’ta Ermenilere bir nota
gönderdi.(Tansel 1973: 217) Doğuda Ermeni saldırıları tehlikeli ve
tahammül edilemez bir hal alınca TBMM taarruza karar verdi. 9
Haziran 1920’de kısmi seferberlik ilan edildi.(Atatürk 1997: 325) 15.
Kolordu Komutanlığını “Doğu Cephesi Komutanlığı’na çevirerek
yetkisini arttırdı ve bölgedeki bütün kuvvetleri onun emrine
verdi.(Tansel 1973: 221) Sevr Antlaşması’ndan sonra Ermeniler Doğu
Anadolu’da hareketlerine hız verdiler.(Gökdemir 1998: 218)
TBMM’ce 20 Eylül tarihinde Ermeniler üzerine bir harekât
yapılmasına izin verildi. Harekâtın Kazığman-Novoselim-Merdenik
hattına kadar genişletilmesi emredilmiş. (Karabekir 2000: 173) Bu
emirden sonra Kazım Karabekir Paşa, vakit kaybetmeden harekât
hazırlıklarına başlamıştır. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte
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Doğu Cephesi Komutanlığı, harekâta geçileceğini Genelkurmay
Başkanlığına bildirdi.(Tansel 1973: 223) Türk kuvvetleri 28 Eylül
sabahı sınırı geçerek ilerledi.(Gökdemir 1998: 219) 28 Ekim’de
Kazım Paşa önderliğinde yeniden başlayan taarruz sonucunda Türk
ordusu 30 Ekim’de Kars’ı almıştır.(Atatürk 1997: 326/ Atak 1946: 47)
3 Kasım’da Gümrü harekâtına başlandı. 22 Kasım 1920’de Ermeni
Delegeleri Gümrü’ye gelmiş. 26 Kasım’da başlayan müzakereler
sonucunda 2/3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Barış Antlaşması
imzalanmıştır.(Atatürk 1997: 326)
Bu antlaşma TBMM
Hükümeti’nin imzaladığı ilk antlaşma olması ve Misak-ı Milli’nin
doğu sınırlarını kısmen belirlemesi açısından önemlidir.(Balcıoğlu
2011: 223) Antlaşmaya göre Sevr antlaşmasıyla Ermenilere bırakılan
doğu illeri ve 1878 Berlin antlaşmasıyla Rusya’ya bırakılan Kars ve
çevresi Türkiye’ye bırakılmıştı.(Balcıoğlu 2011: 223) Gümrü
Antlaşmasıyla Ermeni sorunu da ortadan kalkmış oluyordu.(Toker
1939: 117) TBMM ile Sovyet Rusya arasında siyasi ilişkilerin
gelişmesi üzerine Moskova Antlaşması için yapılacak konferansa
Sovyet Rusya, Kafkasya milletlerinin de katılmasını istemekteydi.
Türk Hükümeti bu konferansın sadece Rusya ile yapılmasını diğer
Kafkas milletleriyle sorunların başka bir konferansla çözümlenmesini
istiyordu. Moskova Antlaşmasının 16. maddesine göre antlaşmanın
Kars’ta onaylanması gerekliydi. Bundan dolayı 26 Eylül-13 Ekim
1921 tarihleri arasında Kars’ta bir konferans düzenlendi.(Yılmaz
2001: 196/ Karabekir 2000: 1984) Konferansa Kafkas
Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan katıldı. 13
Ekim 1921’de imzalanan Kars Antlaşması, Moskova antlaşmasının
aynısı olup önceden var olan sorunlar çözülmüş. Gürcistan ve
Ermenistan bir hudut talebinde bulunmamış ve müzakereler normal
geçmiştir.(Cebesoy 1955: 258-259)
Kars Antlaşması Doğu Cephesi’nde güvenliğin sağlanması
bakımından son aşamayı teşkil etmekteydi. Doğu sınırında süren savaş
diplomatik pazarlık alanına dönüşmüş. Gümrü Antlaşmasıyla tespit
edilen
Türk-Ermenistan
sınırı
Kars
Antlaşmasıyla
da
onaylanmıştır.(Yılmaz 2001: 197) 24 Temmuz 1923 tarihinde
imzalanan Lozan Antlaşmasında Ermenilerin sundukları hiçbir talep
ve Ermenilerle ilgili herhangi bir madde kabul edilmedi. Böylece
uluslararası alanda sorun teşkil eden Ermeni Sorunu kapatılmış
oluyordu. Fakat Ermeniler Lozan’da kaybetmiş olarak görünseler de
İngiltere, Fransa, Amerika’nın yardımlarıyla dünya kamuoyunu
soykırım yalanına inandırmıştır. Günümüze kadar bu sorunu canlı
tutmaya çalışmışlardır.
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Türk- Ermeni İlişkileri
Yeni kurulan Türk Devleti dış politikasını yurtta barış dünyada barış
ilkesine dayandırmış ve savaş karşıtı olduğunu her fırsatta belirtmiştir.
Ermeniler ile var olan sorun 13 Ekim 1921 Kars antlaşmasıyla çözüme
kavuşsa da iki devlet arasında siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik
ilişkiler bağlamında bir gelişme olmadı. 1964 Ağustos ayında Ermeni
sorunu yeniden gündeme getirildi. Moskova’daki Eçmiyadzin Katoliği
Vazken I, diğeri ise Lübnan’da oturan Amerika destekli Antilyas
Patriği Khoren I tehcirin 50. yılının yaklaşmasını fırsat bilerek Ermeni
sorunuyla ilgili bir bildiri yayımladılar. İki patrikte dünyadaki bütün
Ermenileri Türkiye’ye karşı eyleme davet etmekteydi. Belirtilen
bildiri, 1965 yılı ulusal yas ve dua yılı ilan edileceğini, 24 Nisan günü
dini törenlerin yapılıp dua edileceği, ulusal konferanslar, yürüyüşler,
gösteriler düzenlenmesi gerektiğini içeriyordu.(Şimşir 2006: 223-224)
Bütün bu durumlar incelendiğinde görülüyor ki, Ermeni sorununun
ortaya çıkış aşamasında yine büyük devletlerin rolü vardı. Sovyet
Rusya ve Amerika güdümündeki patriklerin yıllar sonra yaptıkları bu
açıklamanın Kıbrıs’la ilgili sorunların olduğu zamana denk gelmesi
hiçte tesadüf değildir. Bu elbette Türkiye üzerine oynanan büyük bir
oyunun parçasıdır. Ermeniler ilerleyen süreçte 24 Nisan 1915 tarihini
Soykırım Günü olarak ilan etmişlerdir. Türkiye’yi dünya kamuoyuna
daima katil olarak tanıtmış ve tanıtmaya da devam etmektedirler. Pek
çok Avrupa devleti bu konuda Ermenilerin her türlü girişimini
desteklemiştir. Her yılın 24 Nisan’ında Ermeniler Avrupa’nın farklı
yerlerinde yürüyüşler, mitingler, konferanslar düzenlemektedir. Bu
çalışmalar Avrupa’da Ermeni sorunuyla ilgili bir farkındalık yaratma
girişiminden kaynaklanmaktaydı. Ermeniler daha sonra bu
hareketlerini abartarak 1970’li yıllarda Avrupa ülkelerinde bulunan
Türk elçilerini hedef alan eylemlerde bulunmuştur. İlk kanlı saldırı 27
Ocak 1973’te Mıgırdıc Yanıkyan adlı Ermeni teröristinin Los Angeles
Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve yardımcısı Bahadır Demir’i
öldürmesiyle başladı. 1980’li yıllarda da bu saldırılar gittikçe arttı.
Düzenledikleri 27 suikast sonucu 34 vatandaşımız şehid olmuş ve
birçok kişi de yaralanmıştır.(Şimşir 2006: 210-211) Avrupa devletler
taraflı davranıp bu olaylara göz yumup, olayların üstünü kapatmış ya
da tutuklanan Ermenilere gereken cezanın verilmesine mani olmuştur.
1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra
on beş bağımsız devlet kuruldu.(Şimşir 2006: 205) Ermenistan’da
kurulan bu devletlerin arasında yer almaktaydı. Türkiye, hiçbir şart
öne sürmeden 16 Aralık 1991’de Ermenistan’ın bağımsızlığını tanıyan
ilk ülkelerden biri oldu. Türkiye’nin Ermenistan’ı tanımasına rağmen
Ermenistan ile herhangi bir diplomatik ilişki kurulmayıp elçilik ve
konsolosluk açmamıştır. Türkiye, Batıdan Ermenistan’a gönderilen
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yardımların topraklarından geçmesine mani olmayıp geçişlere izin
vermiştir.(Özbay 2011: 3) Ayrıca Türkiye de Ermenistan’a gıda,
elektrik gibi konularda insani yardımlarda bulunmaktaydı. 1992’de
Karadeniz Ekonomik İşbirliği’ne, Türkiye Ermenistan’ı da kurucu üye
olarak davet etmiştir.(Özdal: 68) Türkiye-Ermenistan ilişkileri bu
noktadan daha ileriye gidemedi. Çünkü bağımsızlığını ilan eden
Ermenistan, 23 Ağustos 1991’de yayınladığı “Bağımsızlık
Bildirgesi”nin 11. Maddesi gereğince, soykırımın uluslararası alanda
kabul edilmesi için elinden gelen her türlü çaba içine girişti.
Ermenistan Anayasanın 13. maddesinde Ağrı Dağı devletin arması
olarak kabul edilmekte idi. Şubat 1991’de Ermeni Parlamentosu 1921
tarihli Kars Antlaşmasını tanımadığını belirtmiş.(Özbay 2011: 3)
Türkiye ise yazılı bir açıklama ile Ermenistan’ın sınırı tanıdığını
belirtmediği sürece diplomatik ilişki kurmayacağını bildirmiştir.
Ermenistan, sınırı belirleyen antlaşmayı tanımayarak gözünü Türk
topraklarına dikmiş olduğundan dolayı, Türkiye böyle bir açıklamada
bulunmuştur.
1993’te Ermeniler Azerbaycan topraklarının 10/1’ini kendi
topraklarına kattı. Yukarı Karabağ, Agdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan,
Gubatlı, Lâçin, Kelbecer’i işgal etti. 1 milyondan fazla Azeri Türkü
Azerbaycan’a göç etmek zorunda kalmıştır. Ermeniler işgal edilen
yerlerdeki insanların gitmelerine izin verileceği sözü vermesine
rağmen buralarda katliam hareketlerine girişmişlerdir. 30.000’den
fazla insan bu katliamlarda hayatlarını kaybetmişti. Türkiye ise bu
durum karşısında ilk defa komşu bir ülkeye kara sınırlarını kapattı.
Böylece Ermenistan ile olan komşuluk ilişkisi bitirilmiş oluyordu.
Türkiye’nin sınırını kapaması üzerine Ermenistan, kendi sınırları
içinde yalnız yaşamak zorunda kaldı. Bu ekonomisinin daha çok
bozulmasına neden oldu. Ekonominin bozulmasının ardından büyük
bir göç vererek nüfusunun yüzde elli oranında azalmasına neden
olunmuştur.(Milliyet 5 Nisan 1993: 1/ Laçiner 2008: 541/ Şimşir
2006: 206/ Attar 2012: 153) Ermenistan Sovyetlerin dağılmasını fırsat
bilerek komşularının topraklarına göz dikip yayılmacı bir politika
sürdürdü. Bu hareketini de kötü bir ekonomi ile ödedi. Bu yüzden de
daha saldırgan bir dış politika izlemek zorunda kaldı.
İlerleyen zamanda Türkiye İstanbul-Erivan arasında havayolunu
1995’te ulaşıma açtı. Belirli günlerde havayolu ulaşımının
yapılmasına izin verildi. Vize şartlarının kolaylaşması sağlandı. İyi
niyet göstergesine ek olarak Ermeni kültür sanat eserleri restore edildi.
1998’de Robert Koçaryan’ın iktidara gelmesiyle ilişkiler yine
bozuldu.(Özbay 2011: 4)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 Nisan 2005’de yayınladığı bildiri
şöyleydi: “TBMM’nin gerek Türkiye’nin gerek Ermenistan’ın
çıkarlarının, asırlar boyunca aynı topraklar üzerinde birbirlerine
karşı hoşgörü ve barış içinde yaşamış olan Türk ve Ermeni uluslarını
barıştırmak onları savaş yıllarından kaynaklanan derin önyargılara
tutsak olmaktan kurtarmak ve hoşgörü, dostluk ve işbirliğine dayalı
bir ortak geleceği paylaşmalarına imkân verecek bir ortamı yaratmak
olduğuna” şeklindeydi.(Özdal: 69-70)
15 Nisan 2005’te Ermenistan Başbakanı Robert Koçeryan’a Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan tarafından tarihi gerçeklerin araştırılması için
ortak bir komisyon kurulmasını içeren bir mektup gönderildi. Erdoğan
bu mektubun ilişkilerimizin normalleşmesine hizmet edeceğini
savundu. Fakat bu girişimler sonuçsuz kaldı.(Milliyet 15 Nisan 2005/
Özdal: 70) Bir başka iyi niyet göstergesi ise Van’da bulunan Akdamar
Kilisesi’nin restorasyonudur. 29 Martta düzenlenecek Akdamar
kilisesinin açılışı için Ermenistan’dan gelecek konuklara hükümet ilk
defa Van-Erivan arasında geçici olarak uçuş izni verdi.(Milliyet 14
Mart 2007: 20) Düzenlenen Akdamar Kilisesi Anıt Törenine
Ermenistan’dan 16 kişilik bir heyet, İstanbul Ermeni Patrikhanesinden
25 kişilik heyet ile 45 ülke temsilcisi katılmıştır.(Milliyet 30 Mart
2007: 1)
Komşularla sıfır sorun kapsamında iki ülke arasındaki ilişkileri
düzeltmek amacıyla iki ülkenin Dışişleri Bakanları ile dışişleri
yetkilileri bir diyalog süreci başlattı. Ağustos 2008’de RusyaGürcistan arasında çıkan savaş bu görüşmeleri büyük şekilde etkiledi.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Türkiye Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ü 6 Eylül 2008’de Ermenistan-Türkiye futbol
karşılaşmasını izlemek amacıyla Erivan’a davet etti. Serj Sarkisyan’ın
bu daveti üzerine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki ülke futbol milli
takımları arasındaki karşılaşmayı izlemek için Erivan’a gitti.
Sonrasında 14 Ekim 2009’daki Türkiye’deki maçı izlemek için
Ermenistan Cumhurbaşkanı davet üzerine Türkiye’ye geldi.(Sabah 6
Eylül 2008/ Özbay 2011: 4)
22 Nisan 2009’da Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada,
Türkiye ve Ermenistan, İsviçre’nin arabuluculuğunda, ikili ilişkilerini
normalleştirmek, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde
geliştirmek ve bu suretle tüm bölgede barış, güvenlik ve istikrarı ileri
götürmek amacıyla yoğun çaba göstermektedir denildi.(Hürriyet 23
Nisan 2009) Sonra 31 Ağustos 2009’da Türkiye ve Ermenistan İsviçre
arabuluculuğunda “İlişkilerin Geliştirilmesi Hakkındaki Protokol” ve
“Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol”ün belirlenmesiyle
ilişkiler gelişti.(Hürriyet 30 Ağustos 2009/ Özdal: 70)
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Bu iki protokolün içeriği şu şekildeydi: “Diplomatik İlişkilerin
Kurulmasına Dair Protokol de açıkça belirtildiği üzere, iki ülke
arasındaki mevcut sınırın uluslararası hukukun ilgili antlaşmalarında
tarif edildiği şekliyle karşılıklı olarak tanındığı kabul edilmekteydi.
Aynı protokolde her iki ülke de iyi komşuluk ilişkileri anlayışıyla
bağdaşmayacak herhangi bir siyaset izlemeyeceklerine dair
taahhütlerini yinelemişlerdi. Öte yandan İlişkilerin Geliştirilmesi
Hakkındaki Protokol ile her iki ülke de, bölgesel ve uluslararası
uyuşmazlık ve çatışmaların uluslararası hukuk ilkeleri ve normları
temelinde barışçı şekilde çözümlenmesi hususundaki taahhütlerini
tekrarlamışlardı. Ayrıca, her iki ülke de iki halk arasında karşılıklı
güven tesis edilmesi amacıyla, mevcut sorunların tanımlanmasına ve
tavsiyelerde bulunulmasına yönelik olarak, tarihsel kaynak ve
arşivlerin tarafsız bilimsel incelemesini de içerecek şekilde bir
diyalogun uygulamaya konulmasını” kabul etmişlerdi.(Özbay 2011: 5)
Protokoller 10 Ekim 2009’da Türkiye ve Ermenistan Dışişleri
Bakanları tarafından İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen törende
imzalandı. Törende Clinton, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner ve AB Ortak Dış
Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana da hazır
bulundu. Bu protokoller ülkelerin parlamentolarında onaylanıp
yürürlüğe girecekti. Ermenistan yasalarına göre protokollerin
anayasaya uygun olup olmadığı bakımından denetlenmesi için
Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi. Ermenistan Anayasa Mahkemesi
12 Ocak 2010’da protokollerin uygun olmadığını açıkladı ve gerekçeli
kararında ise bazı maddelerin Ermenistan Anayasasının 1990 tarihli
Bağımsızlık Bildirgesi ile çeliştiğini ifade etti.(Hürriyet 10 Ekim
2009/ Özbay 2011: 5/ Çiftçi 2012: 98) Bu ifade ile Ermenistan’ın
ortak sınırı tanımadığını soykırım iddialarının devam edeceğini
Karabağ ile herhangi bir şartın kabul edilemeyeceği, ortak tarih
komisyonunun kurulmayacağı da belli oldu.
Türk Dışişleri Bakanlığı bu kararın kabul edilmez olduğunu belirterek
protokollere aykırı olduğu için tepki göstermiştir. Ermenistan Dağlık
Karabağ bölgesinden çekilmediği için sınırlarını Ermenistan’a açmadı.
Böylece ilişkiler yine çıkmaza girmiş oldu. Fakat protokollerin süresiz
olarak parlamentolarda bekletilmesiyle birlikte normalleşme süreci
bitirilmeyip donduruldu.(Çiftçi 2012: 5)
Başbakan Ahmet Davutoğlu iyi niyet göstergesi olarak Ekim ayında
Türkiye kökenli Ermeni Etyen Mahçupyan’ı Başdanışman olarak
atadı. Etyen Bey 1915’te Ermenilere yapılanlara soykırım dememek
imkânsız açıklamalarıyla hükümet içinden büyük bir tepki aldı.
Başbakanın danışmanı bu kötü niyetli, ayrıştırıcı açıklamalarda
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bulunursa Avrupa’ya, dünyaya haklılığımızı tabi ki duyuramayız,
yada duyurmak mümkün olmayacaktı. Hükümet daha sonra
Mahçupyan’ın yaş haddinden dolayı Mart ayı başında kadrolu
görevinden ayrılması üzerine eski Başdanışman sıfatıyla hitap
edilmesi gerektiğini açıklamışlardır.
1915 olaylarının yüzüncü yıl anma etkinliğinde 1916’dan beri ilk defa
resmi olarak düzenlenen ayine AB Bakanı Volkan Bozkır da katıldı.
Ayinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı da okundu. Mesaj
şöyleydi: insanlığın en büyük felaketlerinden olan Birinci Dünya
Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde de her milletten
milyonlarca insan ebediyete intikal etti. Bu savaş sırasında etnik ve
dini kimliği ne olursa olsun benzer şartlar altında hayatlarını yitiren
Osmanlı vatandaşlarının tamamını da rahmetle ve hürmetle anıyorum.
Türkiye cumhuriyeti devletini bu acıları unutmadan ama bunlarla baş
etmesini de bilerek kurmayı başardık. Bugün de huzur, barış ve
kardeşlik temelinde daha güzel günlere ulaşmak için etnik ve dini
kimliğe bakmaksızın tüm vatandaşlarımızla dostlarımızla birlikte
çalışıyor mücadele ediyoruz. Yüzyıl önce ortak vatanımızı işgal için
dünyanın dört bir yanından gelenlerin torunlarını bugün savaşı
lanetlemek, barışı ve dostluğu yüceltmek için Çanakkale’de coşkuyla
ağırlayabilen bir kültüre sahibiz. Ermeni toplumunun geçmişte
yaşadığı üzüntü verici hadiseleri bildiğimizi ve acınızı samimiyetle
paylaştığı bir kez daha ifade ediyorum. Osmanlı Ermenilerinin
dünyanın her yerindeki torunlarına gönül kapılarımızın sonuna kadar
açık olduğunu da bilmenizi istiyorum”. Cumhurbaşkanımızın o güne
ait mesajı böyleydi. Savaş sırasında ölen bütün vatandaşları andı.
Avrupalı devletlerde de buna benzer mesajlar yayınlamalı. Sadece bu
savaşta Ermeniler ölmedi. Ermeni meselesi de kendiliğinden ortaya
çıkmadı. Bir savaş vardı ve bu savaşta her ırktan insan öldü. Bütün
bunların sorumlusu şu an Ermenilere soykırım yapılmıştır deyip
ortalığı ayağa kaldıranlardır. Biz yine iyi niyetimizden hiçbir zaman
kaybetmedik. Meryemana Kilisesi’nde yapılan ayine katılan
Bakanımız Volkan Bozkır da basına Cumhurbaşkanımızın mesajına
benzer bir konuşma yaptı. Konuşmasında 1870’ten 1920’ye kadar
olan yılların incelenmesinden yana olduklarını bu şekilde ortak bir
tarihe bakmanın mümkün olduğunu, sonucunda ortak bir hafızanın
yanında adil bir hafıza ortaya çıkacaktır diye olayı özetledi.(Hürriyet
24 Nisan 2015)
Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM’nin açılışının 95. yıl dönümü
nedeniyle mecliste düzenlenen resepsiyonda gündemle alakalı şu
cümleleri söyledi: “ Maalesef yüzyıl yaşanan acılardan siyaset
yapmaya çalışan Türkiye’yi karalamaya çalışan çevreler var bunlar
aslında tarihin iki yüzünü gösteriyor mertçe savaşıp mertçe
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barışanlarla hala kendi kışkırttıkları masum Ermenileri bugün sanki
onu savunurmuşçasına o dönemde Türklere Ermenilere acıyı
yaşatanlar bugün açıklama yapıyorlar.(Hürriyet 23 Nisan 2015)
Başbakanımız Erzurum’da miting alanında da Ermeni sorunuyla ilgili
konuşmalarına devam etmiş ve bu meseleyi gündeme taşıyanlara
güzel bir cevap vermiştir. Konuşması şöyledir: “Başkentlerinde oturup
Türkiye aleyhinde karar açıklayanlar, Kafkasya’da tehcire, soykırıma
maruz kalan, kaçıp Anadolu’ya gelmek zorunda kalan Abazaların,
Çeçenlerin, Ahıskalıların, Gürcülerin hesabını versin. Bir gece yarısı
trenlere bindirilip, Ahıska’dan, o güzel yurtlarından alınıp, götürülüp
Sibirya’ya sürülenlerin hesabını versin, Tatarların hesabını versin.
Balkanlarda, daha çok kısa süre önce, Srebrenitsa’da işlenen
soykırımın hesabını versin. Hocalı’daki soykırımın hesabını versin.
Biz her zaman söyledik, tarihimizle yüzleşiriz, tarihimizle konuşuruz.
Arşivlerimizi açarız. Kim bizimle konuşmak isterse konuşuruz ama bir
hafta içinde söylediğimiz gibi bizimle konuşmak isteyen, şöyle göz
hizasından konuşacak, göz hizasından. Tepeden kibirle bize bakana,
kibir sadakadır, biz kibre onunla cevap veririz. Çanakkale’de olduğu
gibi, dediğimiz gibi baş veririz baş eğmeyiz”.
Avrupalı Devletlerin Ermeni Sorununa Bakışı
Avrupalı devletler başta Rusya, İngiltere ve Fransa daha savaş
yıllarında Ermenileri kullanmaya başlamıştı. Ermeni sorunun ortaya
çıkışında da bu devletler etkili oldu. Ermenileri ayrılıkçı hareketlere
zorlayan ilk ülke Rusya oldu. Ruslar Ermenileri kendilerine bağlayıp
doğuda bir devlet kurmak istedi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra
Ermenilerin Karabağ’ı işgal etmesine açıkça destek vermiştir. 1995
yılında meclisinde Ermeni soykırım iddialarını kabul etmiştir.(Eser
1014: 1050)
İngiltere Ermeni meselesinin büyümesinde etkili olan bir başka
devlettir. İngiltere’yi Ermenilere yaklaştıran Kafkasya’daki
politikasıdır. Bu politikadan dolayı İngiltere denge politikası izleyerek
ekonomik ve ulusal çıkarlarına zarar vermekten kaçınmıştır. Kendini
olayın dışında tutmaya çalışmaktadır.(Laçiner 2008: 382)
Fransa haçlı seferleri zamanında Osmanlı Devleti topraklarında
Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelere elçi, misyoner ve
heyetler göndermişlerdir. 20 Mayıs 1604’te Fransa ile 5. Kapitülasyon
antlaşmasının imzalanmasıyla Fransa Katoliklerin hamisi olarak
Osmanlı devletinde yaşayan Ermenileri koruma hakkı elde etti. Bunun
sonucunda Ermenilerin çoğu Katolik olmaya başladı. Fransa 1639’da
Ermeniler üzerindeki baskılarını daha çok arttırdı. Fransa Osmanlı
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devleti üzerinde Lübnan, Doğu Akdeniz, Suriye ve Torosları içine
alan bölgede Fransa hâkimiyeti sağlayacaktı. Bu bölgeler tarım, petrol
ve stratejik bakımdan önemli bölgeydiler. Buralarda Ermenilerde
yoğun olarak yaşıyordu. Fransa Katolik birliğini kurup belki kendi
himayesinde bir Ermeni devleti kurarak bütün bu çıkarlara sahip
olabilirdi. Bu amaca yönelik en fazla çalışmayı XIV. Louis yaptı.
Onun yaptığı Katolik propagandası sayesinde İstanbul’da 30 bin
Ermeni Katolik oldu.(Keser 2009: 256-260/ Hülagü 2009: 84-90)
Ermenileri en başından beri destekleyen bu devlet bir şekilde Ermeni
sorununun ortaya çıkması için elinden geleni yapmıştır. Çok eski
tarihlerden beri Fransa Ermeni meselesini bir ekonomik yatırım olarak
görmüştür. Günümüzde ise Ermenileri bir seçim yatırımı olarak
kullanmaktadır. Ermenilerin oyunu alabilmek için de pek çok çaba
yürütmüştür.(Laçiner 2008: 340) 8 Kasım 2000 tarihinde Ermeni
soykırımı yasa tasarısını 40 oya karşı 164 oyla kabul etti. Fransa
Ermenilerin Türkiye karşıtı hareketlerine destek vermiştir.(Şimşir
2006: 396/ Eser 2014: 913) Fransa’nın geçmişi çok temiz mi acaba.
Tehcir meselesini soykırım olarak her yıl önümüze getiren Fransa
Cezayir’de yaptığı katliamı ne çabuk unutmuş. Her şey fotoğraflarıyla
belgeleriyle ortadadır. Fransa’ya bunu birilerinin hatırlatması lazım.
Amerika Ermenilere karşı Doğu Anadolu’da misyonerlik faaliyetleri
neticesinde Ermenilerle ilgilenmiştir. Amerika’da yaşayan Ermeniler
diaspora sayesinde bir çok eyalette Ermeni soykırımı ile ilgili yasa
tasarılarının kabul edilmesini sağlamıştır.(Eser 2014: 914)
Soykırım iddialarını yirmi ülke kabul etti. Kırka yakın yabancı
ülke parlamentosu ve yerel meclisleri bu yönde karar almıştır.
Kararların alınmasında siyasi, Türkiye’nin AB’ye üye olmasını
engellemek, dini gibi etkenlerin belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.
Bu kararlar Türkiye’nin iç ve dış politikasını olumsuz etkilemektedir.
Türkiye’nin
ekonomisi,
tarihi,
kültürel
ilişkileri
zarar
görmektedir.(Bozkuş 2012: 1000/ Milliyet 14 Nisan 2015) Avrupalı
devletler çıkarlarına göre hizmet etmiştir. Ermenileri ya seçim yatırımı
olarak görmüş, Ermeni diasporasının etkisi altında kalmış ya da
soykırımı
tanı
yaptırımlarıyla
Türkiye’yi
dış
politikada
yalnızlaştırarak dayatımlarda bulunmak gibi amaç izlemişlerdir.
Bugünlerde Ermeniler 24 Nisan 1915 olaylarının yüzüncü yılı
yaklaştığı için büyük bir kışkırtma hareketine girişmişlerdir. Bunun en
büyük belirtisi Katolik âleminin ruhani lideri Papa Françiscus 1915’te
ölen Ermeniler için Vatikan’da düzenlediği ayinde başlangıç
konuşmasında 20. yüzyılın ilk soykırımı Ermenilere yapıldı diyerek
Ermeni konusunda tartışmalara neden olmuştur. Türkiye tepki olarak
dışişleri Bakanlığı Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı’yı görüş
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alışverişinde bulunmak için Türkiye’ye çağırdı. Ayrıca dışişleri
bakanlığı yaptığı bir açıklamada: “Papa Fransuva’nın gerek Ermeni
temsilcilerinin
ifadeleri
tarihi
ve
hukuki
gerçeklerle
bağdaşmamaktadır. 1915 olaylarına soykırım denmesi manidardır. Bu
çelişkinin adalet ve vicdan kavramlarıyla izah edilmesi mümkün
değildir. Hayal kırıklığına uğradık. Kasım ayındaki ziyareti sırasında
ve sonrasında verdiği barış mesajları ile çelişiyor” diye açıklamada
bulundu. Dışişleri Bakanı Mehmet Çavuşoğlu papa’nın tarihi ve
hukuki gerçeklerden uzak olan beyanının kabul edilemeyeceğini dini
makamlar mesnetsiz ithamlarla kin ve nefreti körükleme yeri değildir”
diyerek tepkisini dile getirdi.(Milliyet 19 Nisan 2015) Papanın böyle
bir açıklama yapması şüphesiz ki Katolik Ermeniler üzerinde büyük
bir etki uyandırarak onları artık rağbet görmeyen güven kaybeden
Katolik kiliselerinde toplayarak Kiliseye katılımı ve maddi yardımı
arttırmaktır.
Avrupa Parlamentosu, Ermeni soykırımının tanınmasını içeren
kararı büyük bir çoğunlukla kabul etti. Osmanlı imparatorluğunda
masum 1.5 milyon Ermeni’nin öldüğü belirtilmiş. Bu olayların AB
üyelerince de soykırım olarak tanıma çağrısı yapılmıştır. Türkiye ve
Ermenistan’a ilişkileri ilerletme çağrısı yapılmıştır. (Özalp, Hürriyet
16 Nisan 2015) Avrupa Parlamentosunun bu kararı Türkiye’de büyük
bir tepki gördü. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada kararın
arkasında dinsel ve kültürel bağnazlığın etkili olduğunu
parlamentonun yetki alanını aştığını yeniden tarih yazmaya
heveslendiğini belirtti. Tarihi ve hukuku katleden bu metni kabul
edenleri ciddiye almıyoruz diyerek düşüncelerini açıkça dile getirmiş
oldu.
Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır Avrupa parlamentosunun aldığı
bu kararı tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmadığı için bu kararlar
Türkiye için yok hükmündedir diyerek tepkisini dile getirdi.(Hürriyet
15 Nisan 2015)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kocaeli’de yaptığı konuşmasında bu
kararla ilgili şunları söyledi: “sözde soykırım iddiaları ve Karabağ’ın
işgali konusunda olumlu adımlar atmaları halinde kendileriyle her
türlü iş birliğine varız. Bu iradeyi bu cesareti gösterecek Ermeni
siyasetçileriyle Ermenistan yöneticileriyle görüşmeye ve konuşmaya
daima hazırız. Ama önce Karabağ sorunu hallolacak” dedi.(Hürriyet
18 Nisan 2015) Bütün bu kıyametler zaten Türkiye’nin Ermenilere ön
koşul olarak Karabağ meselesini öne sürmesinden dolayı oluyor.
Ermenilerin istediği şartsız, koşulsuz Türkiye soykırım iddiasını
tanısın, kapıları açsın, toprak versin, tazminat versin. Bu asla
olmayacaktır. Karabağ, Ermenilerin nasıl bir yapıya sahip olduğunu
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gösteren bir belgeseldir. Ön koşul olarak da Ermenilere dayatılacaktır.
Tarihte bir acı varsa bunu Ermeniler değil Müslüman Türk halkı
yaşamıştır. Cumhurbaşkanının bu konuda dedikleri tam bir isabet
olmuştur.
Ak Parti, CHP, ve MHP Avrupa Parlamentosunun 15 Nisan
2015’te aldığı karar için ortak bir açıklama yaptı. Açıklama şu
şekildeydi: “Avrupa Parlamentosunun Osmanlı İmparatorluğu’nun
tüm imparatorluk halkı için trajik olan bir dönemine yönelik seçici ve
tek taraflı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyduğu, Birinci Dünya
Savaşı koşullarında Anadolu’daki tüm halkların çektiği acıya duyarsız
kalarak sadece Ermenilerin acılarını yücelttiği bu yakışıksız karar
kabulü mümkün olmayan yok hükmünde bir karardır”.(Hürriyet 17
Nisan 2015) Üç parti ortak bildiride buluşmuş ve tepkiler aynı
cümlelerle dile getirilmiştir. Avrupa parlamentosunun tek taraflı aldığı
bu karar asla kabul edilemez. Bizim halkımızın yaşadığı sıkıntılar göz
ardı edilemez. Tehcirden önce ya da sonra Türk halkı Ermeniler
tarafından zulüm görmüş, evinden memleketinden ayrılmak zorunda
kalmış, kış şartlarında kimileri yolda donarak ölmüş kimileri çeteler
tarafından soyulmuş. O dönemde yaşanan olayların şu an siyasi
malzeme hele hele dış baskı haline getirilmesi bu kararı kabul eden
hiçbir devlete yakışmamıştır. Papa’nın soykırımla ilgili söylediği
sözler onun barışa ve dinler arası diyaloga verdiği en büyük zarardır.
Bu iş ne dincilerin işi ne siyasetçilerin işidir. Bu iş tarihçilerindir.
Meseleyi çözecek olan tarihçilerdir. Soykırım iddialarını kabul eden
Avrupalılar önce kendi tarihleriyle yüzleşmeyi bilmeliler.
Soykırım iddialarının 100. yılı nedeniyle Amerika Başkanı
Obama’dan beklenen açıklamada soykırım kelimesini kullanacak mı
yoksa kullanmayacak mı beklentisi boş çıktı. Obama açıklamasında
soykırım demedi ama açıklamasına her iki ülke Türkiye ve
Ermenistan büyük tepki gösterdi. Obama’nın 23 Nisan’da yaptığı
açıklama
şu
şekildeydi:
“1915’ten
başlayarak
Osmanlı
İmparatorluğu’nun Ermeni halkı sürgün edildi, katledildi ve ölüme
yürütüldü. Tarihi anayurtlarındaki kültür ve mirasları silindi. Tüm
tarafları acılara maruz bırakan korkunç şiddet sırasında 1,5 milyon
Ermeni can verdi. 1915 yılının dehşetleri gözler önüne serildiğinde,
ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau ABD hükümeti içinde alarm
zilini çaldı ve Osmanlı liderlerine karşı durdu. Onunki gibi çabalar
sayesinde Meds Yeghern (Büyük Felaket) gerçeği ortaya çıktı ve ilk
BM İnsan Hakları Sözleşmesi’nin oluşturulmasına katkı sağlayan
Raphael Lemkin gibi insan hakları savunucularının sonraki
çalışmalarına etkide bulundu. Korkunç katliam bağlamında Amerikan
ve Ermeni halklarının ortak insanlık bağıyla bir araya geldiğini”
belirtti. Obama soykırım demedi ama belki onun yerine “büyük
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felaket” kelimesini kullanması büyük dikkat çekti. Bu açıklamaya
Dışişleri bakanlığı şöyle tepki gösterdi: “Açıklamanın Türkler ile
Ermenilerin ortak tarihlerinin acılı bölümünü adil bir hafıza
temelinde değerlendirmekten çok uzak olduğunu üzüntüyle not ettik.
Açıklamanın 1. Dünya Savaşı’nda yaşananların Ermeniler kadar Türk
halkı bakımından da da hassasiyet taşıdığı gerçeğinden kopuk olması
ve tek taraflı bir bakış açısını yansıtması sorunludur. Bu seçici ve
tarafgir adalet anlayışını reddediyoruz”. Ermeni lobisi ise bu
açıklamaya soykırım sözcüğünü kullanmaması insan hakları
savunucuları için büyük darbe şeklinde tepki göstermiştir. Türkiye
Rusya ve Almanya’yı da yaptıkları açıklamada olayları soykırım
olarak kullanmalarını sert bir şekilde eleştirdi. Özetle açıklamaları
tarihe ve hukuka uygun olmadığını, kucaklayıcı yaklaşımlar
sergilemeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca soykırımla ilgili açıklamalar
yok hükmünde sayıldı.
Erivan da 1915 olaylarının 100. yılı anma etkinliği
düzenlendi. Bu etkinliğe Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransa
Cumhurbaşkanı Hollande, Güney Kıbrıs Lideri Nikos Anastasiadis ve
Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic katıldı. Ayrıca ABD’yi
temsilen Hazine Bakanı Jack Lew, Avrupa Parlamentosu Başkan
Yardımcısı Ryszard Czarnecki, AB Komisyonunun Ermenistan’daki
daimi temsilcisi Traian Hristea katıldı. Toplantıda Putin bir buçuk
milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği büyük bir trajedi olarak
açıklamada bulundu.(Hürriyet 25 Nisan 2015)
21 Nisan 2004 tarihinde yapılan oylama sonucunda Kanada
Federal Parlamentosu Ermeni iddialarını soykırım olarak tanımıştı. Bu
sefer de yüzüncü yıl şerefine Ermeni ulusal komitesi ile birlikte
hazırlanan kanunla her yıl nisan ayı boyunca Yahudi Holokost’u,
Raunda, Ukrayna soykırımları yanında Ermeni iddiaları da soykırım
olarak anılacak.(Hürriyet 25 Nisan 2015)
Bulgaristan parlamentosu da 1915 olaylarını toplu katliam
olarak belirten bir kararı kabul etti. 24 Nisan kurbanları anma günü
ilan edildi. 193 milletvekilin katıldığı oylama da 36 ya karşı 157 oyla
kabul edildi.(Hürriyet 24 Nisan 2015)
Lübnan’ın Trablus kentinde ise halk 1915 olaylarını ev ve
işyerlerine Türk bayrağı asarak protesto etti. Almanya’nın başkenti
Berlin’de ise Ermeni iddialarını protesto etmek için yaklaşık 15 bin
kişi Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla birlikte yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşte ise tehcir soykırım değildir, soykırım yapmadık, vatan
savunduk gibi pankartlar asıldı.(TRT Haber 26 Nisan 2015)

237
Ermeni Sorunu İle İlgili Çözüm Önerileri
2000’li yıllarda Türkiye hep iyi niyet göstergesi için pek çok adım attı.
Ermenistan ile aramızda en büyük sorunlar dağlık Karabağ Sorunu,
Soykırım iddialarını kabul ettirmek için vazgeçmediği eylemleri ve
toprak talebidir. İlişkilerin ileriye gidememesindeki başlıca etkenler
bunlardır. Türkiye’nin girişimleri hep tek taraflı olmuştur. Ermenistan
soruna çözüm bulmak yerine sorunları adeta çözümsüzleştirmiştir.
Türkiye, Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali sırasında sınır kapılarını
kapatmıştı. Ermenistan’ın batıya açılan bir kapısı yoktu. Bu da
ekonomisini çok zor durumda bıraktı. Ekonomiyi güçlü tutmak için
daima soykırım yalanını kullanıp dünya kamuoyunun gündeminde
kaldı. Avrupa’dan gelen yardımlarla beslendi. Böylece hem
milliyetçilik duygusunu canlı tuttu hem de maddi çıkar sağladı.
Ermenistan’a göre Türkiye soykırımı kabul edecek, toprak ve tazminat
verecek,
sınır
kapılarını
açacak
Ermenistan’la
ticareti
gerçekleştirecekti. Ermenistan barış girişimlerinde Türkiye ile hep ön
şartsız antlaşma yapmak istedi. Bu yüzden de girişimler hep bir yerde
tıkandı. Türkiye’nin ön şartları belliydi. Soykırım iddiasından
vazgeçecek, Karabağ’dan çekilecek toprak bütünlüğümüzü
tanıyacaktı. Tabii ki bu Ermenistan’ın hiçbir zaman işine gelmedi.
Peki, tek taraflı adımlar atan Türkiye bu sorunu ortadan kaldırmak için
ne yapabilir? Herhangi bir Avrupa devletiyle işbirliği yapmamız
mümkün mü? Elbette mümkün değil bunu çok yakın bir tarihte
tecrübe ettik ve neticesiz kaldı. Ki bu durumu Avrupalı devletler
daima Türkiye’nin aleyhinde kullanmışlardır. Türkiye olarak
yapmamız gerekenler çözümler üretmek, artık susmamak dünya
kamuoyunda daha da aktif siyaset yürütmektir. Türkiye asla soykırım
yapmamıştır. Bunu kabul etmek Türk milletine yapılacak en büyük
hakarettir.
Ermeni sorunuyla ilgili çözüm önerilerini şu şekilde olabilir;
Ermenistan ve Türkiye’nin katılacağı tarihi ortak bir komisyon
kurulmalı. Bu komisyon tarafsız bir şekilde çalışmalı gerçekleri ortaya
koymalı. Komisyon sadece tarihçilerden oluşmalı. Sivil toplum
kuruluşları tarafından iki ülke arasında sosyo-kültürel faaliyetler
arttırılmalı. Türkiye’de yaşayan Ermeniler barış elçisi olarak
kullanılmalı. Türkiye akademik anlamda bu işi iyi bilen, ikna
kabiliyeti yüksek olan, yabancı dili çok iyi konuşan akademisyenlerin
sayısını arttırmalı. Türkiye’de yayınlanmış tarafsız makale ve kitaplar
pek çok dilde yayımlanmalı. Herkesin okuması sağlanmalı. Devlet
adamlarımız, siyasetçilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirmeli ve
bu konuda aktif bir siyaset yürütmelidir. İngilizce siteler kurulmalı bu
sitelere Ermeni mezalimi ile ilgili belgeler, görseller yayınlanmalı
ayrıca bu sitelerin sosyal medya, yazılı ve görsel medyada tanıtımı
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yapılmalı. Ve de Avrupalıların en fazla takip ettikleri sosyal sayfaların
altına yorum olarak resimli bir şekilde paylaşılmalı. Mutlaka
birilerinin dikkatini çekecektir. Ermenilerin 24 Nisan komitacılarının
tutuklanmasını soykırım günü olarak anmalarına karşın biz de
Azerbaycan ile birlikte hareket ederek Hocalı katliamı ile ilk
bürokratımızın Ermeniler tarafından şehit edildiği Ocak ayını Türk
Soykırım günü olarak anmalıyız. Aktif bir siyaset yürütmeli
Avrupa’nın dikkatini çekmeliyiz. Bu girişimlerimiz hükümetler
değiştikçe devam etmeli, yarıda kalmamalı. 1915 olayları ve Mondros
Mütarekesinden sonra gönüllü birliklerde bulunup Türk köylerine
katliam yapan Ermenilerden geriye kalan resimler, raporlar, gazete
haberleri, hatıratlar yabancı dillere çevrilerek dünya kamuoyunun
dikkati çekilmeli. Ayrıca sosyal medyada da paylaşılmalı. Ermeniler
tarafından şehit edilen elçilerimiz, bürokratlarımızın hesabı sorulmalı,
üstü kapatılan davaların yeniden açılmasını sağlamalıyız. Gerekirse
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmalıyız. Ülkemizde
maalesef ki Tarihçilere yeteri kadar önem verilmiyor. Hükümet,
tarihçileri her anlamda desteklemeli. Ermeni soykırım iddialarının
asılsız olduğunu dile getiren ikna heyetleri kurulmalıdır. Heyet çok iyi
yabancı dil bilen tarihçilerden oluşmalıdır. Sivil toplum Kuruluşları
aracılığıyla Avrupa’nın her yerine gidip söyleşilerde bulunmalılar.
Sonuç
Ermeniler batılı devletlerin de desteğiyle dünya kamuoyunu soykırım
iddialarına inandırmıştır. Türkiye bu konuda yalnız kalmış dış
siyasette zor duruma düşmüştür. Günümüzde yapılan girişimler tek
taraflı olarak kalmıştır. Türkiye yine girişimlerde bulunmalı çözüm
çareleri aramalı ama bunu kardeş ülke Azerbaycan ile birlikte,
gerçeklerden ödün vermeden yapmalıdır. Ermenileri susturmak için
elimizde çok fazla koz var. Tarih bizim yanımızda biz bu fırsatları çok
iyi değerlendirebiliriz. Dünya kamuoyunda Ülke olarak millet olarak
artık susmamalıyız. Hakkımızı sonuna kadar aramalıyız. Meydanı boş
bulan Ermeniler dünya kamuoyunu soykırım iddialarına inandırdı.
Avrupalıların ermeni meselesiyle yapmak istedikleri dış politikada
yalnız, yıpranmış, bağımlı bir Türkiye yaratmak. Fakat biz stratejik
bakımdan bulunduğumuz konumu hatırlatmalı ve bunu dış politikada
çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Bize Avrupa birliğine alıp
almamakla tehdit eden AP’ye karşı farklı seçenekler üretmeli ve birlik
olarak tek onlar varmış gibi davranmamalıyız.
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ÖZ
Kafkasya, stratejik konumu nedeniyle sürekli güç dengesini sürdüren
devletlerin ilgi alanı olmuş ve bu topraklar üzerinde politikası olan
devletlerin mücadele sahası konumuna gelmiştir. Birinci Dünya
Savaşı sırasında Kafkaslar Türk-Rus Savaşlarına sahne olmuştur. Bu
durum bölgede politik çıkarları bulunan İngiltere’yi tedirgin etmiştir.
İngiltere’nin bölge üzerindeki politikaları XIX. Yüzyıla gitmekte olup,
bölge ile ilk ilişkileri XVII. Yüzyılda ticari ilişkilere dayanmaktaydı.
İngilizlerin ticari yollarla Kafkasya’yı tanıması, Rusların dünya
ticaretinde büyük gelişmesi ve sömürgeci devletler arasındaki yerini
alana kadar devam etmiştir. Ayrıca Rusya’nın sıcak denizlere inme
politikası da İngilizlerin Kafkasya Politikası ile çakışmaktaydı.
İngilizlerin Hindistan Ticaret Yolunun güvenliğini sağlaması için
kesinlikle Kafkaslara egemen olması gerekmekteydi. 1917 Rus
İhtilalinin meydana gelmesiyle, Rusların bölgeden çekilmeye
başlaması ile Türk ve Almanlar bölgede etkin olmuşlardır. Mevcut
gelişmeler nedeniyle, Türkiye, Rusya ile sınır komşusu olmak
istememekte idi. Bu nedenle iki ülke arasında tampon devlet veya
devletlerin varlığı Türkiye’nin endişelerini aza indirmiş olacaktı.
Türkiye kendi Kafkas politikası gereği Rusya’dan ayrılmayı düşünen
devletleri desteklemiş, Maveray-ı Kafkasya Komiserliği’nin
kurulmasında etkili olmuştur. Ayrıca Batum Antlaşmalarıyla Türkiye,
Kafkasya’daki tüm bu gelişmelere resmi geçerlilik kazandırmasıyla da
bölgede siyasi ve askeri üstünlüğü ele geçirmiştir. Mondros
Mütarekesi’nin imzalanmasıyla Kafkaslarda güç dengesi değişmiş
olup, Kafkasya’nın ibresi İngilizlere kaymıştır. Kafkasya’da önemli
merkezler İngilizlerce, işgal edilmiştir. Bakü-Tiflis-Batum hattı ve
haberleşme İngiliz kontrolüne geçmiştir. Bağımsızlıklarını ilan etmiş
olan Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Dağıstan İngiliz işgali
altında kalmıştır. İngilizlerin Kafkasya’da ki etkinliği 9 Temmuz
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1920’de Batum’u Gürcülere devredip 11 Temmuz’da Batum’u tahliye
etmesine kadar sürmüştür. İngilizler Mondros Mütarekesi sonrası işgal
ettiği Transkafkasya’dan Temmuz 1920’de tamamen çekilecektir.
Anahtar Sözcükler: Kafkasya, Türk-Rus, Mondros Mütarekesi,
İngiltere, Maveray-ı Kafkasya
ABSTRACT
The Caucasia has become a field of interest due to its strategic
position for the states that maintaining the constant power balance
there, and has become the arena of the states that have policy over
these lands. During the First World War, the Caucasia has become the
scene of the Turkish-Russian wars. This has bothered England who
has political interests in the region. Politics of England over the
region has dated to 19th century and the first relation with the region
based on business connections was in 17th century. English’s getting
information about Caucasia has continued until the dramatic
development of Russia and being among the colonial states.
Moreover, Russian’s desire to gain access to the warm waters was
contrary to English’s Caucasia policy. The English had to be dominant
in the Caucasia in order to ensure the security of the Indian Trade
Road. With the Russian Revolution in 1917, the Russians began to
withdraw from the region and the Turks and Germans became active
in the region. Due to the current developments Turkey didn’t not
want to be border on with Russia. Therefore, the presence of buffer
state or states between the two countries would minimize Turkey's
concerns. In compliance with the own policy Turkey has supported
the states which want to separate from Russia and has been effective
in the establishment of Maveray-ı Caucasia. Additionally , thanks to
Batum Treaty Turkey
gained official validity to all these
developments in Caucasia and got the political and military
superiority in the region. With the signing of the Moudros Armistice
the balance of power has changed and militated in favour of England.
Important headquarters in the Caucasia were invaded by the English.
The Baku-Tbilisi-Batum line and communications have passed into
the British control. Azerbaijan, Georgia, Armenia and Dagestan,
which declared their independence, were under English occupation.
The English influence in the Caucasia continued until July 9, 1920, in
which they transferred Batum to Georgians and evacuated there on
11 July. The English would have withdrawn from Transcaucasia,
which they occupied after the Moudros Armistice in July 1920.
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GİRİŞ
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük devletlerin
genel amacı Osmanlı Devleti’ni pasifize etmek üzerine olmuştur.
Osmanlı Devletinin topraklarına kesinlikle paylaşılması gereken
topraklar olarak bakılmıştır. Bu toprakları paylaşmak amacıyla her
devlet kendi çıkarı doğrultusunda farklı politikalar takip etmiştir. En
büyük payı almak isteyen devletlerin başında Çar Rusya’sı ve
İngiltere gelmekteydi.
Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun işgale açık
duruma gelmesi Kafkasların kaderini de etkilemiştir. Mondros’u
tatbike koyup işgallere başlayan İngilizler Kars’ta kurulmuş olan
Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti’nin binasını basarak üyelerini
Malta’ya sürgüne göndermiştir. Kendi karşısında hiçbir direniş
istemeyen İngilizler Kafkaslarda Rus- Türk İttifakı kurulmasına mani
olmaya çalışmıştır. Buradaki ana etken Bakü petrollerini ele geçirmek,
Orta Asya Türkleri ve Anadolu Türklerinin birleşmesine mani olmak
ve Kafkaslardan Hint Ticaret yoluna karşı oluşabilecek bir tehlikeyi
engelleme amacı güdülmüştür.
Doğu cephesinde savaşın sona ermesinin ardından İngilizler
Kafkaslarda etkin olabilmek için bölgedeki küçük devletleri piyon
olarak kullanmıştır. Bunların başında Ermeni ve Gürcüler
gelmekteydi. İngilizler Kafkaslara egemen olmak için Batum-Tiflis ve
Bakü’yü işgal etmiştir. İngiliz kamuoyunun savaş karşıtı faaliyetleri
ve savaş sonrası dönemde mali sıkıntıların başlaması, İngilizlerin
Transkafkasya’yı işgalinden henüz 3 ay bile geçmeden çekilme kararı
almasına neden olmuştur. İngilizler 1917 yılı sonlarında ilgi gösterdiği
Transkafkasya’dan kuvvetlerini 1921 yılında tamamen tahliye ederek
çekilmiştir.
Kafkasya’nın Coğrafî Konumu ve Stratejik Özellikleri
Eski Yunan kaynaklarında Kafkasya adının kökeni,
günümüzde Batı Kafkaslarda yaşamakta olan Adige halkının ataları
olarak zikredilen Kavkas terimine dayanmaktadır. Eski Yunanlıların
Romalılara Kavkavus olarak geçen bu ad, Kafkas sıradağlarının adı
olarak kullanılmıştır.3
3

Ufuk Tavkul, “Kafkasya İçin Türkiyat Araştırmalarının Önemi” Türkiyat
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Kafkasya olarak adlandırılan bölge siyasi ve coğrafî açıdan
kuzey ve güney diye iki bölüme ayrılmıştır. İkiye ayrılan bu bölüm
içerisinde çeşitli dil, din ve etnik gruba sahip unsurlar bulunmaktadır.
Kafkasya’yı coğrafi olarak şöyle ifade edilebilir; eski dünyanın Asya,
Avrupa, Afrika içerisine sokulmuş, 5000 km uzunluğunda ve birbirine
bağlı iç denizlerin meydana getirdiği su yolunun doğu ucunda
bulunmaktadır.4 Belirtilen suyolu Akdeniz, Ege Denizi, Marmara
Denizi, Boğazlar, Karadeniz ve Azak Denizi’nden ibarettir. Kafkasya
aynı zamanda Hazar Denizi ile büyük Asya kıtasının merkezine
bağlıdır. Bu önemli coğrafya, kuzey ile güney ve batı ile doğu
yollarının düğümlendiği bir geçittir.5 Dünyanın çatısı olarak da
görünen Kafkasya, bu deyimi sadece coğrafi değil aynı zamanda
ekonomik, politik ve stratejik nedenlerle de hak etmiştir.6
Coğrafi konumu ve bölgede yaşayan etnik unsurlara
bakıldığında Türkiye’nin her zaman bu bölgeyle iç içe olduğu
görülmektedir. Türkiye’nin bölgeyle iç içe oluşu dış ülkelerin
dikkatini çekmiştir. Bu ülkelerden bir tanesi konumunda bulunan
İngiltere her seferinde Türkiye karşıtı Kafkasya politikaları ve
senaryoları üretmiştir. Tabi ki burada Kafkasya’nın önemli bir
jeostratejik öneme sahip olduğunu da unutmamak gerekir.
Kafkasya, dünya enerji kaynaklarının yarıdan fazlasının
bulunduğu Avrasya’nın önemli bir geçidi ve kapısı Orta Asya’yı
batıya bağlayan temel koridorlara sahiptir.7 Kuzeyde; Dağıstan,
Çeçenya, Kalmukya, İngusetya, Abhazya, Osetya ve güneyde
Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan ve Türkiye’nin kuzeydoğusu bu
alan içindedir.8 Böyle stratejik ve coğrafî yapıya sahip olan bölge
güçlü devletlerin kendi varlıklarını bu bölgede kabul ettirmek ve bu
Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 25-26 Mayıs 2006, s. 187-202.
4
Şadan Gürsel, “Kafkasya’nın Jeostratejik Konumu”, Sekizinci Askeri Tarih
Semineri Bildirileri II (Sunulmayan Bildiriler) XIX. Ve XX. Yüzyıllarda Türkiye
ve Kafkaslar (24-26 Ekim 2001 İstanbul), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik
Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003, s.275
5
Mustafa Öztürk, Atatürk Dönemi’nde Türkiye’nin Kafkasya Politikası,
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bilim
Uzmanlığı Tezi, Ankara 2005, s.6-7.
6
Elnur Cemilli, ABD’nin Güney Kafkasya Politikası, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
İstanbul 2007, s. 13.
7
Ahmet Aköz, “Stratejik Açıdan Türk-Kafkas İlişkilerinin Değerlendirilmesi”,
Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II (Sunulmayan Bildiriler) XIX. Ve
XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar (24-26 Ekim 2001 İstanbul), Genelkurmay
Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003, s.295
8
Muhammet Kemaloğlu, “Kafkasya-Tarihi-Geçmişi-Etnik-Dini Yapısı ve
Terekeme (Karapapah) Türkleri,” Akademik Bakış Dergisi, Sayı:32, Eylül- Ekim
2012,Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e- Dergisi.

246
zenginliklerden yararlanmak için mücadelelere neden olmuştur.
Sadece bununla da değil, Kafkasya hem su yollarının bağlantısı hem
de karayolu ile Hazar Denizi’ne varılması bölgenin başka bir
özelliğidir. Kafkasya sırasıyla Persler, Araplar, Türkler ve Ruslar
tarafından mücadele sahasına girerek fethedilmiştir.
Kafkas Dağları’nın güneyini Azerbaycan, Gürcistan ve
Ermenistan’a ait olan topraklar oluşturmaktadır. Bu bölgeye Maverayı
Kafkasya veya Transkafkasya da denilmektedir. Kafkasya’nın
jeopolitik önemini gösteren etkenlerden biriside petrol ve doğalgaz
kaynaklarına sahip olmasıdır. Ayrıca Hazar bölgesindeki enerji
kaynaklarının Ortadoğu’ya bağımlılığı önlemesi de bir alternatif
olarak görülmesidir.9
Avrupa’dan Asya’ya, Asya’dan Avrupa’ya doğru yapılan
göçler sırasında çok farklı kavimlerin istilasına uğrayan Kafkasya,
Avrasya kıtası üzerinde kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan bir
geçit konumundadır. Bundan dolayı bölge stratejik önemini sürekli
canlı tutmuş ve nüfus bakımından oldukça karmaşık çok unsurlu bir
yapıya bürünmüştür.10
Mondros Öncesi Osmanlı Devleti’nin Kafkasya Politikası
1914-1918 tarihlerini içine alan I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı
Devleti İttifak Devletleri; Almanya ve Avusturya-Macaristan ile bu
savaşa girmiş bu ittifakın karşısında ise İngiltere, Fransa ve Rusya yer
almıştır. Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesi Üçlü İttifak Devletleri
için büyük bir kazanç olmuştur.11 Almanya ile Osmanlı Devleti’nin
yaptığı planın esasları şöyleydi: Doğu Anadolu ve Kafkasya üzerinden
Rusya’ya bir darbe vurmak, Cihad-ı Mukaddes sebebiyle, bu cephede
Kafkasya ve Orta Asya Türklerinin ayaklanmasına güvenilmişti.
İngiltere’nin ana imparatorluk yolunu kesmek için Süveyş Kanalı’na
ve Mısır’a karşı harekete geçmek. Bu cephede de Trablusgarp ve
Sudan Müslümanlarına güvenilmekteydi. Ege ve Akdeniz’de İngiliz
ve Fransız donanmaları egemen olduğundan Çanakkale’yi korumak
için Trakya’da önemli bir kuvvet bırakılması.12

9

Duhan Kalkan, Güney Kafkasya Bölgesi’ndeki Etnik Çatışma Alanları, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Konya 2010, s.20
10
Demet Şefika Acar, Kafkasya’nın Güvenliği ve Türkiye’nin Rolü, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Konya 2004, s.5.
11
Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2014), Der Yayınları, İstanbul 2015,
s.627.
12
Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, Timaş Yayınları, 2014, s.
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I. Dünya Savaşı’nın başlamasından hemen sonra Kafkas
Cephesi kurulmuş olup cephe hem Osmanlı Devleti hem de Rusya
bakımından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Rusya ve
Osmanlı Devleti sınır güvenliklerini düşünmüşlerdir. Bundan başka
Rusya’nın hakimiyetin de bulunan Kafkasya’daki Türkler ve Kafkas
halklarıyla Osmanlı Devleti’nin geçmişten gelen büyük bir yakınlığı
vardı. Bu yakınlık Rusları tedirgin etmiştir. Rusya ise Osmanlı
Devleti’nin hakimiyeti altında bulunan Ermeniler nedeniyle bunları
kendi tarafına çekebilirdi. Bu ise Osmanlı Devleti’nde büyük
sorunların çıkması demekti.
Enver Paşa’nın Güney Kafkasya ve Kuzey İran’a girip Rusları
arkadan çevirmek için 20 Aralık 1914’te 150.000 kişilik bir Türk
kuvvetine Sarıkamış-Ümraniye istikametinde taarruz emri verdi. Bu
cephede Rusların 160.000 kişilik kuvveti mevcuttu. Taarruz 22 Aralık
1914’ten 19 Ocak 1915’e kadar devam etmişse de, yüksek dağlar,
yolsuzluk, soğuk ve açlık ve tifüs nedeniyle Türk kuvvetleri 90.000
kişilik bir kayıp vermesine rağmen, Rus cephesinin arkasına düşemedi
ve plan gerçekleşemedi. Ruslar ise bir şey yapmamış güneye sarkarak
Malazgirt-Van bölgesine uzanmıştı.13 Böylelikle Doğu Anadolu’nun
yolu Ruslara açılmıştır. Ruslar bölgede bulunan Ermenileri de
ayaklandırmış ve Türklere karşı saldırılarda bulunmuşlardır.
Bölgedeki Ermenileri sadece Ruslar değil İngilizler de kışkırtmıştır.
İngiltere 1878’e kadar Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü
savunurken bu tarihten itibaren Asya ve Avrupa’daki gelişmelerden
dolayı bu politikasını terk etmiştir. İngiltere Osmanlı Devleti’ni
parçalama ve onun toprakları üzerinde kendisine bağlı milli devletler
oluşturmaya çalışmıştır. İngiltere’nin böyle bir politika izlemesinin
nedeni ise; Avrupa politikaların da meydana gelen Ermeni Sorunudur.
İngiltere Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmak için Ermenileri
kullanmaya çalışıp, Protestanlığın koruyuculuğunu üzerine almayı
amaç edinmiştir. Protestan okullar ve kiliseler açarak Ermenilerin
milli duyguların kışkırtmaya çalışmıştır. İngiltere’nin kışkırtmalarıyla
Ermeniler Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmeyi istemişlerdir.
Milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’nden ayrılmak
istediler.14
İngiltere ekonomik çıkarları ham maddeleri yeraltı ve yerüstü
zenginliklerini bulmak ve üretilen malları yeni pazarlama sunabilme
çabası içerisine girmiştir. İran, Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya’ya
106.
13
Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, s. 106.
14
Polat Umurberk, 24 Nisan 1915 İstanbul’da Ermeni Tutuklamaları, Kafkas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Kars, s.21
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giden yolların Osmanlı topraklından geçtiğini biliyordu ve Karadeniz
üzerinde bu bölgelere ulaşmak için kendisine müttefik aramıştır.
İngiltere, Doğu Anadolu Bölgesi’yle yakından ilgilenmiştir. Bunun
sebebi Trabzon, Erzurum, Doğu Beyazıt aracılığıyla Karadeniz’i
İran’a bağlayan ticaret yolunun önem kazanmasıydı. İngiltere’de
tezgâhlarının dokuduğu pamuklu kumaşlar bu yoldan İran’la ve Orta
Asya’ya gidiyordu. İngiltere mal göndermeyi hızlandırmak için Doğu
Anadolu’da Ermeni tüccarlarına sermaye ve kredi yardımında
bulundu. Kısacası İngiltere, Ermenilerin haklarını savunma
bahanesiyle bu bölgeleri kendi kontrolü altında tutmaya çalışmıştır.
Brest-Litovsk Antlaşması ve Doğu Cephesi’nde Savaşın
Sona Ermesi
Doğu Cephesi’nde Ruslar, 1915-1916 yıllarında TrabzonErzincan-Bitlis-Van çizgisinin doğusundaki yerleri işgal etmiş ve
Türk ordusu 1916’da taarruza geçerek Muş ve Van’ı geri almış ve
Rusların ilerlemesini durdurmuştu.15 1917 yılının ilk aylarına
gelindiğinde Rusya da hem sosyal hem de ekonomik sıkıntılar ortaya
çıktı. Şubat 1917’de Çar Hükümeti’nin yerine Kerenski Hükümeti
kuruldu. Kerenski Hükümeti’nin cephelerde savaşa devam etmesi
ülkede karışıklığa neden olmuştur. Bolşevikler bu durumdan
yararlanarak 7 Kasım 1917’de iktidarı ele geçirmiş ve Kerenski
Hükümeti’ni devirmiştir. İktidarı ise Lenin başkanlığında Komünist
Parti ele geçirdi. Sovyet Hükümeti’nin barışçı yaklaşımlarda
bulunması Osmanlı Devleti’nde olumlu bir hava yarattı. Yine Sovyet
Hükümeti’nin 4 Aralık 1917’de Almanya ile mütareke yapması barışa
giden yolu açmıştır. Almanya, Bulgaristan, Osmanlı Devleti ve
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu katılmıştı. Rusya’daki Şubat ve
Ekim 1917 ihtilallerinin ardından Çarlık rejiminin kontrolü
Bolşeviklerin eline geçmiş; oluşturulan yeni Sovyet Rusya, ittifak
devletleriyle 3 Mart 1918 tarihinde Brest-Litovsk Antlaşması’nı
imzalamış ve böylece savaştan bütünüyle çekilmiştir.16 Bu
antlaşmayla Rusya’nın I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında işgal ettiği
Doğu Anadolu topraklarını kurtarılmış ve 3 Mart 1878 yılında yapılan
Ayastefanos Barış Andlaşması ile 40 yıl önce kaybedilmiş olan Kars,
Ardahan ve Batum geri alındı. Bu üç sancakta ahali arasında yapılacak
referandum (plebisit: halk oylaması) ile yerli ahali kendi
15
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mukadderatını kendisi tayin edecek ve buna Ruslar karışmayacaktı.
Başta Türkiye olmak üzere diğer komşular (Gürcüler, Ermeniler ve
İran) bu referanduma nezaret edeceklerdi.17
Brest-Litovsk Antlaşması’nı tanımayan Ermeni çeteciler Kars,
Erzurum ve Erzincan’da katliamlar yapmışlardır. Ermeni Generali
Areşof, büyük cani Antronik ve Yüzbaşı Kontorcıyof Aganik gibilerin
kurduğu plana göre; 1918 Mart’ının ilk haftasından başlayarak nisan
sonuna kadar 55 günde; Sarıkamış ve Kağızman kazalarıyla Kars
şehrini yakarak bu kazalarda Şüregel ve Zarşat bölgelerinde demiryolu
ile soşe boylarındaki silahsız köyleri top ve makinalı tüfeklerle basıp
kırarak 20.000’den fazla Türkü tüyler ürpertici usullerle beşikteki
çocuğa varıncaya kadar katliama uğratıp şehit ettiler.18 Rusya’daki
Ekim ve Şubat İhtilali’nden sonra Geçici Hükümetin Kafkasya’daki
mirasçısı olarak gören Maverayı Kafkas Komiserliği, Bolşevik
Rusya’nın imzaladığı Brest-Litovsk Antlaşması’nı kabul etmemiştir.
Maverayı Kafkas Hükümeti Kars, Ardahan ve Batum’un Türkiye’ye
bırakılmasına tepki göstermiş İstanbul, Paris, Londra ve Petrograd’a
telgraflar çekerek, Brest-Litovsk Muahedesini protesto etmiştir.19
Batum Konferansı ve
Gelişmeler (11 Mayıs-4 Haziran)

Sonrasında

Kafkasya’daki

Maverayı Kafkas temsilcileri Trabzon Konferansı’nda Kars,
Ardahan, Batum’un Osmanlı Devleti’ne verilmesini kabul
etmemişlerdir. Ancak 3. Ordu tarafından bu üç sancağın zapt edilmesi
üzerine Maverayı Kafkas Hükümeti’nin Meclisi Seym durumu kabul
etmek zorunda kalmıştır. Hükümet Başkanı Chenkelli’nin
başkanlığında Gürcü, Ermeni ve Azerilerden oluşan heyet Batum’a
geldi.20 Kafkasya Komiserliği, temsilcilerini göndermeden önce Türk
tarafının isteğini dikkate alarak bağımsızlığını ilan etti. Buna göre
Chenkelli; “Bağımsız Maverayı Kafkas Cumhuriyeti’nin” temsilcisi
unvanıyla masaya oturdu.21Konferansa Osmanlı temsil heyeti başkanı
Adliye Nazırı Halil (Menteşe) Bey, Gürcü ve Ermenilerin
Müslümanlara verdikleri zararlara karşılık Batum’dan başka Ahıska
ve Ahılkelek’in de Türkiye’ye bırakılmasını istedi. Bu istek Kafkas
17

Seyfeddin Buntürk, Rus-Türk Mücadelesi’nde Ahıska Türkleri, Berikan
Yayınevi, Mart 2007, s.82.
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Ahmet Ender Gökdemir, Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti, Atatürk Araştırma
Merkezi, Ankara, 1998, s. 17-18.
19
Buntürk, Rus Türk Mücadelesi’nde Ahıska Türkleri, s.85.
20
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temsilcileri tarafından kabul edildi. Böylece Türk istekleri BrestLitovsk’ta belirlenen sınırı aşmış oldu.22
Batum Konferansı’nda Türk isteklerine göre Brest-Litovsk’un
esaslarına göre yapılmasına karar verilmiştir. Maverayı Kafkas
Cumhuriyeti’nin istikrarlı bir devlet olmadığı anlaşıldığından Osmanlı
Hükümeti barışın sürekli olması için üç toplumun (Azerbaycan,
Ermenistan, Gürcistan) ayrı ayrı devlet olmasını istemiş ve kesin
barışında bundan sonra imzalanacağını bildirmiştir. Yeni kurulan
Gürcistan
Cumhuriyeti’nin
başkenti
Tiflis,
Ermenistan
Cumhuriyeti’nin başkenti Erivan idi. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
başkenti Bakü olması gerekirdi. Ancak 31 Aralık 1917’de “Kafkas
Fevkalade Komiseri” olarak Petrograd’dan gönderilen Ermeni
komünistlerden Stefan Şaumyan’ın düzenlediği bir hükümet darbesi
ile Bakü’de Azeri yönetimi devirip, 18 Mart 1918’de Rus Bolşevikleri
yönetime geldi. Bundan dolayı Azerbaycan’ın başkenti geçici olarak
Gence oldu.23 Seym meclisinde üç toplumun temsilcilerinin
birbirlerini suçladıkları şiddetli tartışmalar yapıldı. Mecliste
Müslüman üyeler Osmanlı isteklerinin kabul edilmesi gerektiğini
belirtmişler, Gürcü ve Ermeni kanadı ise Türklere karşı Almanya ve
İngiltere’nin
desteğini
kazanarak
Türklerin
ilerlemesinin
durdurulabileceği görüşünü savunmuşlardır.24 22 Nisan 1918’de
Traskafkasya Seym’i kendisini bağımsız, demokratik, federatif bir
cumhuriyet olarak ilan etmesi Müslüman olmayanları pek
heyecanlandırmamıştı.25 Osmanlı Devleti 31 Mayıs 1918’de Batum’da
Ermenilerle, 4 Haziran 1918’de Gürcülerle barış anlaşması imzaladı.
Türkiye Brest-Litovsk’ta belirlenen bölgelerin dışında Ahıska,
Ahılkelek ve Karakilise şehirlerini de ele geçirmiştir.26 Haziran
1918’de Tiflis’te Noe Jordanya başkanlığında Menşevik ağırlıklı bir
hükümet kuruldu. İngiltere Aralık 1918’de Gürcistan Cumhuriyeti’nin
ilan edilmesini sempatiyle karşıladığını ve barış konferansında
tanınması için bir tavır sergileyeceğini bir Gürcü heyetine
bildirdi.27Osmanlı Devleti’yle Azerbaycan arasında başlayan
yakınlaşma Batum görüşmelerinde artmış ve taraflar siyasi, askeri,
hukuki, iktisadi, ticari içerikli antlaşmalar imzalamışlardır. Bakü
22
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petrollerinin Karadeniz’e ulaştırılması için de Bakü ile Batum arasında
petrol boru hattı kurulmasına karar verilmiş ve Osmanlı Devleti ile
Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetleri arasında itilafname
imzalanmıştır.
Türk Ordusunun Azerbaycan Harekâtı
Azerbaycan’ın bağımsızlığının ilanına ve Türkiye ile yaptığı 4
Haziran 1918 tarihli antlaşmaya rağmen, Bakü merkezli Bolşevik
saldırıları durmamış hatta belirli bir ivme de kazanmıştır. Zaman
zaman Ermeni kuvvetlerinin de katıldığı bu saldırılar çoğunlukla Türk
kuvvetleri tarafından püskürtülmüş ama zaman zaman Türk kayıpları
da yaşanmıştır. Bakü başta olmak üzere, Hazar Denizinden Astara ve
Derbent’e kadar olan bölgeyi ellerinde bulunduran Bolşeviklerin yanı
sıra İngilizler de, Enzeli de bulunan kuvvetleri vasıtasıyla, Bakü’ye
saldırmayı planlamaktaydılar.28 Azerbaycan’a komşu ve uzak pek çok
devletin çıkarlarının Bakü şehri ve Azeri petrolleri üzerinde
odaklandığı 1918 yazında, Türk kuvvetleri de durumun farkındaydı.
Diğer yandan çeşitli bölgelerde Ermeni çetelerinin Müslüman ahaliyi
katletmeye devam etmesi de, Türkiye’nin bir an evvel harekâtı
sonlandırma ve bölgeyi huzura kavuşturma adına bir şeyler
yapmasında etkili olmuştur. Haziran 1918’i daha çok hazırlık ile
geçiren Türk ordusunda Vehip Paşa’nın yerine Halil Paşa atanmış,
Temmuz ayından itibaren Türk kuvvetleri yavaş yavaş ileri harekâta
başlamıştır.29
Şark Orduları Grup Kumandanlığına tayin edilen Halil
Paşa’ya Genel Karargahça verilen emir; Karadeniz’den Hazar
Denizi’ne doğru bir hat oluşturularak, Hazar Denizi’nde hakimiyeti
sağlamaktı. Buradaki amaç ise; Enzeli-Kazvin ve Hemedan yolu ile
Basra Körfezi’ne inerek, buradaki İngiliz kuvvetlerini muhasara altına
almaktı. Böylece İngiliz Donanması’nın petrol ihtiyacını karşılayan
Disful-Şuster bölgesi ele geçirilerek İngilizler zor duruma düşürülecek
ve bölgeden çekilmeleri sağlanacaktı. Muhakkak ki, bu da savaşın
seyrini değiştirecekti. Burada Osmanlı devlet adamlarının Azerbaycan’a yardım gayesi gütmekle birlikte, esas gayelerinin Irak
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Cephesi’nde Osmanlı Devleti’ne zor anlar yaşatan
kuvvetlerinin arkadan muhasarası olduğu ortaya çıkmaktır.30

İngiliz

Kızıl Ordu’nun Gökçay’da durdurulması ve Türk Ordusu’nun
Bakü’ye kadar ilerlemesi Bakü Sovyet’inde zaten var olan siyasi
anlaşmazlığı büsbütün su yüzüne çıkarmıştı. Zira şehri tek başlarına
savunamayacaklarının anlaşılması üzerine İran’da bulunan İngiliz
kuvvetlerinin çağrılması isteği zuhur etmişti. Fakat Bakü Sovyet’i
Başkanı Şaumyan Bakü’nün İngilizlerin eline geçmesindense ikinci
derecede bir kuvvet olan Osmanlı Ordusu’nun eline geçici olarak
geçmesini uygun görüyordu.
Kafkaslarda Pantürkizm Düşüncesine Karşı İngiltere’nin
Çekinceleri
Türkiye, uluslararası baskı kurmak için dünya Müslümanlarını
İngiltere’ye karşı kışkırtma potansiyeline sahip olduğundan dolayı
İngiltere’nin Kafkas Politikası gereği Orta Asya bozkırlarından
kesinlikle uzak tutulmalıydı.31 Enver Paşa tüm Asya’nın Türkçe
konuşan halklarını bir gün Osmanlı liderliği altında birleştirmeyi
amaçladığı Pantürkizm düşüncesi İngiltere’yi endişelere sevk
etmiştir.32 Belirtilen dönemde bölgede Türkçe konuşan 17 milyon
insan bulunduğu tahmin edilmekteydi. Bu durum İngiltere’nin
endişelenmesinin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermiştir.33
Enver Paşa’nın İngiliz idaresini rahatsız eden kararlarının belki de en
önemlisi daha önce İstanbul’a hareket emri olan 5. Kafkas Fırkası’nın
17 Ekim’de yeni bir talimatla Azerbaycan’da kalması ve gerekirse
Azerbaycan uyruğuna girmesi emri idi.34 İngiliz Dışişleri Bakanlığı
istihbarat Dairesi Orta Doğu Masası’nda danışman olarak çalışan
Arnold Toynbee, Enver Paşa’nın İstanbul’da son dakikaya kadar
durup, Boğazlar açıldıktan sonra ilk gemiyle Batum’a geçmek gibi bir
planı olabileceğini düşünmektedir.
30

Taylan Sorgun, Bitmeyen Savaş, Kamer Yayınları, İstanbul 1972, s. 220-221
Zare Vand Nalbantyan, Ermeni Cephesinden Pan-Turanizm, Doğu Kütüphanesi
Yayınları, İstanbul 2011, s.109
32
Rahmi Doğanay, “Mütareke Döneminde İngilizlerin Kafkasya’daki Faaliyetleri ve
İngiliz Politikası”, Sekizinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II (Sunulmayan
Bildiriler) XIX. Ve XX. Yüzyıllarda Türkiye ve Kafkaslar (24-26 Ekim 2001
İstanbul), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara
2003, s.64
33
David Fromkin, Barışa Son Veren Barış, Çev: Mehmet Harmancı, Sabah
Yayınları, Ankara 1993, s.350-351
34
Kaya Tuncer Çağlayan, “Enver Paşa’nın Kafkasya’daki Planları ve İngiltere”,
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 41, Cilt XIV, Temmuz 1998,
http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/tarih/333_enver.htm
31

253
Enver Paşa için önemli olan husus Kafkasya’dan geçip bir an
önce Orta Asya’ya ulaşmaktı. Çünkü Pantürkizm’in yolu
Kafkasya’dan geçiyordu ve Rus İhtilali, Kafkasya’yı elde etmek için
büyük bir fırsat ortaya koymuştu.35 Tedirginlik ve tedbirlere rağmen
İngiliz devlet adamlarının Kafkasya’da Enver Paşa’dan bekledikleri
tehlike meydana gelmedi. Enver Paşa Kafkasya yerine Berlin’e
gitmeyi tercih etmiştir.
Türk Ordusunun Azerbaycan’dan Geri Çekilmesi
Mondros Mütarekesinin ilgili maddeleri üzerine Türkiye’nin,
Kafkasya, Azerbaycan, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da elinde
bulundurduğu yerleşim yerlerinden çekilmesi için gereken emir 21
Ekim 1918’de ilgili birimlere ulaştırılmıştı. Ancak başlatılacak geri
çekilme harekâtı öncesinde bölgedeki Türk komutanların bazı
çekinceleri mevcuttur. Geri çekilme işlemini lojistik, askerî, güvenlik
ve stratejik noktalardan değerlendiren komutanlar düşüncelerini
merkeze çeşitli telgraflarla bildirmişlerdir. Türk komutanların
öngörülerince geri çekilme işlemi en az bölgeye düzenlenen ileri
harekât kadar zor olacaktır. Belirli bir araziye yayılmış kuvvetlerin
erzak ve malzemelerinin taşınması bile sadece 3 aylık bir zaman
dilimini kapsayacaktır. Aynı şekilde bölgede Türk birliklerinin
çekilmesi ile başlayacak göç dalgası için olası güzergâhlarda iaşe ve
güvenlik tedbirleri alınması gerekmektedir. Boşaltılacak yerleşim
yerlerine hemen gelmeleri beklenen Ermeni ve Gürcü kuvvetlerinin
gerçekleştireceği faaliyet ve olası zulümler de önceden öngörülmeli ve
önlemlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca bölgede güvenlik de
önemli bir problemdir.
Bölgedeki Türk komutanların hesaplama ve tavsiyelerine
rağmen, Osmanlı Genel Kurmayı, 28 Ekim 1918’de gönderdiği bir
emir ile Brest-Litovsk Antlaşması kazanımları haricinde kalan tüm
arazinin 24 Ekim 1918 tarihi baz alınarak en geç 6 hafta içerisinde
boşaltılması gerektiğini ilgililere bildirmiştir. 24 Ekim 1918 tarihli
emir geldiğinde 15. Piyade Fırkasından ibaret Türk kuvvetleri
Bakü’yü merkez alarak Kuzey Kafkasya’da birtakım harekâtlar
yapmaktaydılar. Ahmet İzzet Paşa 24 Ekim’de Kafkasya’daki
birliklere geri çekilme emri verdi. Azerbaycan’da kalmak isteyenler
kalabilirlerdi ve çok sayıda asker Bakü ve etrafında kaldı.36 Aynı
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kuvvetler 8 Kasım 1918 tarihinde Petrovsk şehrini ele geçirmişlerdir.
Bu tarihten itibaren Enzeli’de bulunan İngiltere’nin bölge komutanı
Thomson ile Nuri Paşa arasında çeşitli defalar farklı şekillerde iletişim
kurulmuştur. İngiliz komutanın Bakü’nün boşaltılması ve İngilizlerce
işgal edileceğini söylemesinin ardından Nuri Paşa, çekilme takviminin
Thomson’un beklediği hızda olamayacağını kendisine iletmiştir. Ocak
1919’da Türk ordusu Azerbaycan arazisini terk etti. Bununla da
Kafkas İslam Ordusu harekâtı sona ermiş oldu.37
Mondros Mütarekesi’nin İmzalanmasının
Kafkasya’nın Durumu ve İngilizlerin Politikaları

Ardından

Osmanlı Devleti cephelerde istenen başarılar elde edilemeyip
Suriye Cephesinden de yenik ayrılınca İtilaf Devletleri karşısında
ateşkes istemek zorunda kalmıştır. Neticede I. Dünya Savaşı’ndan
mağlup çıkan Osmanlı Devleti, Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Bey’in
başkanlığındaki heyet aracılığıyla İtilaf Devletlerini temsilen Amiral
Calthorpe başkanlığındaki heyet ile 30 Ekim 1918’de Mondros
Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır.38
Mondros Mütarekesi’nin maddelerine bakıldığında 11. Madde
“İran şimali garbi kısmındaki Kuvayı Osmaniye’nin derhal harpten
evvelki hudut gerisine celbi hususunda evvelce ita edilen emir icra
edilecektir. Maverayı Kafkas’ın evvelce kuvayı Osmaniye tarafından
kısmen tahliyesi emredildiğinden kısmı mütebakisi müttefikler
tarafından vaziyeti mahalliye tetkik edilerek talep olunursa tahliye
edilecektir”39 ve 15. Madde “Bilcümle hututu hadidiyeye itilaf
murakabe zabitleri memur edilecektir. Bunlar meyanında elyevm
Hükümet-i Osmaniye’nin tahtı murakabesinde bulunan Maverayı
Kafkas hututu hadidiyedi akşamı dahildir, İş bu Kafkas hututu serbest
ve tam olarak itilaf memurlarının tahtı idaresine vazedilecektir.
Ahalinin ihtiyacının tatmini nazarı dikkate alınacaktır. İş bu maddede
Batum’un işgali dahildir. Hükümet-i Osmaniye Bakü’nün işgaline
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muteriz bulunmayacaktır.”40 Belirtilen maddeler doğrudan Kafkasya
ile ilgili olanlarıdır. Belirtilen maddelere göre Osmanlı Devleti,
Azerbaycan’dan çekilecekti. İngilizler hem bu maddeye hem de
Rusya’da meydana gelen karışıklıklardan yararlanarak tüm Güney
Kafkasya’yı işgal etmiş ve Bakü’ye girmişlerdir. İngilizler üç sancakta
Kars, Ardahan ve Batum’u tıpkı Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya’da ki
gibi Türk askerlerinin bu bölgeden tahliye edilmesini istemişlerdir.
İngilizler Sovyetlere düşman olan hükümetlere etki yapmaya
başlamıştır.41 İngilizlerin Kafkasya’da hakimiyet kurması kolay
olmamıştır. Çünkü bu bölgede hem dini açıdan hem de bir çok etnik
grup bulunmaktaydı. Bu grupların hem Osmanlı Devleti’yle hem de
Rusya ile bağları bulunmaktaydı. Bu nedenle İngilizler Rusya’ya karşı
bölgedeki Ermenilerle de ilişkilerini iyileştirme yoluna gitmiştir.
İtilaf Devletleri, 1 Kasım 1918’den itibaren Osmanlı
topraklarını en geniş anlamda işgale başlamışlardı. İşgal kuvvetlerinin
durumlarına bakıldığında İngilizlerin Anadolu’da 41.500 (Ermeni
birlikleri dahil edilmemiştir)
kişilik kuvvetinin mevcudu
görülmektedir.42
Altıncı ve Dokuzuncu Ordular, Mütarekeye karşı sessiz bir
direniş içinde olmuşlardır. Türk halkı kaygılıdır, silahlanmaya
çalışmaktadır. Özellikle, yakın tehlikeyle karşı karşıya olan doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da gözle görülür bir gerginlik vardır. Türklere
dikte edilecek barış koşullan açıklanınca, Türkiye’de yer yer
patlamalar olacağı anlaşılır. İngilizler bu patlamaların önüne geçmek
için, dinamik kişileri yakalayıp susturmanın yeteceğini düşünürler.
Kişilere karşı yeni bir savaş yoluna saparlar. Bu yeni biçimdeki
savaşın ya da sömürgeci yöntemin öncülerinden biri Amiral
Calthorpe’tur. 2 Ocak 1919 günü Londra’ya şunları teller “Türk
Hükümetini protesto edip durmak, hem yararsız. Hem de onurumuzla
bağdaşmaz görünüyor. Bugünkü kabine (Tevfik Paşa kabinesi), bize
her türlü iyi niyeti gösteriyorsa da onun emirlerine uyulmuyor.
Kafkasya’da, Kilikya’da mütarekeye uyulmadığını, Ermenilere karşı
davranışların ise her zamanki gibi aşırı saldırgan olduğunu
görüyoruz. Bu nedenle, durum, yeni biçimde bir eylem gerektiriyor.
Kendileri aleyhinde delil bulunduğu sanılan kimselerin hemen
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yakalanıp Müttefik askerî makamlarına teslimini isteme yetkisinin
bana verilmesi, en etkin çare olacaktır kanısındayım”43
İtilaf Devletleri giriştikleri bu işgal hareketlerini Mondros
Mütarekesi’nin 1 ve 7. maddesinin uygulamaya konulması olarak
tanımlamaya çalışmışlardır. Mütareke hükümlerinin uygulamaya
konulması olarak gösterdikleri işgal hareketleri de her geçen gün
artırarak devam ettirmişlerdir. Mütareke’nin 6. maddesine dayanarak
küçük gemiler haricindeki tüm savaş gemilerini Haliç’te gözaltına
almışlardır. İtilaf Devletleri, 17 Ocak 1919 tarihinde Osmanlı zabıta
teşkilatını da kontrolleri altına almışlar ve bu suretle kıyı ve limanların
denetimlerini ellerine geçirmeyi başarmışlardır. 15 Ocak 1919’da
Haydarpaşa istasyonu İngilizler, tarafından işgal edilmiştir. Ayrıca
yine Mütareke hükümleri uyarınca Osmanlı Devleti’nin tüm ordusu
terhis edilirken İtilaf Devletleri özellikle de İngilizler: “Trakya’dan
Kafkasya’ya kadar Türkiye’nin her yerine Türk ordusunun terhis ve
silahtan arınmasını gözlem altında bulundurmak için kontrol
subayları” yerleştirmişlerdir. Oysa Mondros Mütarekesi imzalanırken
İngiltere adına imzayı atan Amiral Calthorpe, Rauf Bey’e, İtilaf
Devletleri’nin İstanbul’da askerî varlıklarının olmayacağı noktasında
sözlü olarak garanti vermişti.44
İngilizler “Trakya’dan Kafkasya’ya kadar Türkiye’nin her
yerine Türk ordusunun terhis ve silahtan arınmasını gözlem altında
bulundurmak için kontrol subayları” yerleştirmeleriyle birlikte direniş
amaçlı Dr. Esat Bey’in başkanlığında 17-18 Ocak’ta toplanan 131 kişi
tarafından “Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkata-i Milliyesi”
kurulmuş ve hükümet reisliğine Cihangiroğlu İbrahim Bey
getirilmiştir.45
Kars’ta ki bu teşkilatlanmaya İngilizler ilk günlerde ses
çıkarmamışlardır. Burada yaşayan halkın en büyük korkusu ise
İngilizlerin destek vermesiyle Ermeni ve Gürcüler tarafından bölgenin
ele geçirilmesiydi. Kars’ta bulunan İngiliz General Davie ve Yarbay
Peterson, şehirdeki karakolların sayısını artırmış, askerlerini şehre
hakim yerlere yerleştirmiş ve Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti’ne
darbe vurmak hazırlıklarını tamamlamıştı.46
Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti işgaller karşısında bölgenin
teşkilatlanmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Kendine ait bir
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bayrağı ve anayasası olan bu hükümet 12 Nisan 1919’da İngilizler
tarafından dağıtılmış, İbrahim Cihangiroğlu başta olmak üzere Aziz
Cihangiroğlu: Şura Adalet Bakanı, Pavlo Jamusen: Şura Rum Üyesi,
Hasan Han Cihangiroğlu: Şura Savunma Bakanı, Mehmet Bey
Alibeyzade: Kars Sivil Valisi, Musa Bey Salahov: Polis Müdürü,
Yusuf Bey Yusufoğlu: Şura Gıda Bakanı, Tauchitgin Memlejeff :
Emniyet Müdürü, Radjinski Matroi: Şura Rus Üyesi, Vafiades Stefani:
Şura Rum Sosyal yardım Bakanı, Muhlis Bey Mehmetoğlu: P.T.T.
Genel Müdürü, önce Batum’a, oradan İstanbul’a ve 28 Mayıs günü
Prencess Ena gemisiyle Malta’ya sürülmüşlerdir.47
Doğu Anadolu ve Kafkaslarda ki İngilizlerin yoğun
faaliyetleri sonucunda Mustafa Kemal Paşa, Mondros Mütarekesi’nin
ağır şartları nedeniyle bir yol bulmak ve Türk milletinin haklı
mücadelesini dünyaya duyurmak için dışarıdan yardım alınmasını
düşünmekteydi. İngilizler, Ermeni ve Gürcü topraklarını kontrol altına
almış ve bu durum ise Türklere bu bölgeden gelen yardımların önünü
kapatmasına neden olmuştur. Duruma bakıldığında Bolşevik Rusya ile
Türklerin düşmanları bir noktada ortaktı. Bu nedenle bu iki devlet bir
arada hareket ederse İngilizlere karşı başarı sağlayabilirlerdi. Bolşevik
Ruslar, Anadolu’ya heyetler göndermişler ve ilk görüşme İstanbul
Şişli’de Sovyet Albayı İlyaçev aracılığıyla yapmıştır.48 Bu nedenle
Türk-Sovyet temasının ilk başlangıcını da oluşturmaktadır.
19 Mayıs 1919’da Samsun’da Milli Mücadele’nin fitilini
ateşleyen Mustafa Kemal Paşa 16 Haziranda Kazım Karabekir Paşa
şifreli telgraf ile Cemal Paşa’nın işgal kuvvetlerine karşı fiili
mukavemete geçme isteğini bildirmiş. Kazım Karabekir Paşa,
Kafkasya’da İngilizler üstün güç durumundayken harekete geçmeyi
tehlikeli bulmaktaydı ve Kafkasya’da Bolşevik kuvvetleri ile İngiliz
işgal kuvvetleri ya da Kafkas Devletleri arasındaki bir çatışmada
tarafsız kalınmasını önermekteydi. Mustafa Kemal Paşa, 23 Haziran
1919’da Kazım Karabekir Paşa’ya çektiği telgrafın üçüncü maddesi
şöyleydi: “Bolşevizm sureti telakki ve tecellisi dahi müzakere edilerek
esasen Kazan, Orenburg, Kırım vesaire gibi ahaliyi îslamiye bunu
kabul ederek diyanet anane gibi işlerle zaten alakadar olmadığından
bunun memleket için bir mahzuru olamayacağı düşünüldü. Yalnız 17
Haziran 1919 ve bila numaralı şifre ile mütalaa-i aliyeleri etrafında
düşünülerek hakikaten Bolşeviklerin daha müessir bir vaziyete
girmeleri halinde bi taraf görünmek azmile itilaf kuvvetlerini
memleketimizden uzaklaşmaya icbar ve aksi takdirde vatanımızın
Bolşevik yapı istilasında kalmak tehlikesine sebebiyet vereceklerini
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iddia etmek ve ona göre icabatı fıiliyesine kalkışmak muvafık
olacaktır. Diğer taraftan ilk teklifin her hangi bir suretle Bolşevikler
tarafından yapılmasına intizar etmeyerek, derhal o havaliden dahile
doğru mütenekkiren gönderilecek birkaç kıymetdar zatın vasıtasile
hemen müzakereye girişmek, anlaşmak pek muvafık olur. Bu suretle
Bolşeviklerin bizim memleketimiz dahiline kesretle ve kuvvvetle
girmesine lüzum olmaz. İş bu paye için zaten bu memleketin (Türkiye)
kudreti milliyesi hazır olduğu beyanile, yalnız şimdilik mütenekkiren,
mesela bazı murahhaslarının kabulü ve müstakbel vaziyetlerimizi
esliha, mühimmat ve vesaiti fenniye ve para ve leddelhace insan
vermek gibi işler üzerinde müzakerat yapılabilir. Bu suretle
anlaşdıktan sonra kendilerini hudutta tutmak ve İtilaf kuvvetlerinin
memleketi terk etmeleri için bir silah makamında kullanmak tasavvuru
alileri veçhile pek musip olur.”49
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında bir tampon devlet
oluşturmak isteyen İngiltere, bunu Ermeni ve Kürt yönetimleriyle
kurmayı hedefliyordu. İngilizlerin bu oluşumlara gitmesindeki asıl
amaçları Anadolu’da işgalci güçlere karşı uyanan Türk Milli
hareketini söndürmeye çalışmaktı.50

İngiltere’nin Bakü’yü İşgali
Bağdat’ta bulunan Mezopotamya Ordu Komutanı General
Marshall, Tümgeneral W. M. Thomson’a Bakü’nün işgal edilmesine
yönelik bir talimat vermesiyle harekat başlamıştır.51
15. Piyade Fırkasından ibaret Türk kuvvetleri Bakü’yü merkez
alarak Kuzey Kafkasya’da birtakım harekatlar yapmaktaydılar. Aynı
kuvvetler 8 Kasım 1918 tarihinde Petrovsk şehrini ele geçirmişlerdir.
Bu tarihten itibaren Enzeli’de bulunan İngiltere’nin bölge komutanı
Thomson ile Nuri Paşa arasında çeşitli defalar farklı şekillerde iletişim
kurulmuştur. İngiliz komutanın Bakü’nün boşaltılması ve İngilizlerce
işgal edileceğini söylemesinin ardından Nuri Paşa, çekilme takviminin
Thomson’un beklediği hızda olamayacağını kendisine iletmiştir.
Neticede ikili arasında Türk kuvvetlerinin çekilmesinin nasıl olacağı
49

Kamuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953), Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara 1991, s. 10-11.
50
Mehmet Durdu Burak, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk-İngiliz İlişkileri (19141918), Babil Yayıncılık, Ankara 2004, s.221
51
Bülent Gökay, Bolşevizm İle Emperyalizm Arasında Türkiye (1918-1923) (Çev:
Sermet Yalçın), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997, s. 45

259
konusunda anlaşmaya varılmıştır. 17 Kasım 1918 tarihinde Türk
birlikleri Bakü’den ayrılmışlardır. Türk askerinin ayrılışından hemen
sonra General Thomson idaresinde 1200 kişilik bir İngiliz kuvveti,
beraberinde Kazak ve Ermeni kuvvetleriyle, Bakü’yü işgal etmişti.52
İngiltere’nin Batum’u ve Tiflis’i İşgali
11 Kasım 1918’de İngiliz Genel Karargâhı Elviye-i Selâse’nin
tahliyesini talep eden bir notayı Osmanlı Hükümetine gönderdi.49
Nota üzerine Osmanlı Hükümeti, yine 11 Kasım’da IX. Ordu
Komutanlığına gönderdiği yazıda Elviye-i Selâse’nin her an tahliye
edilebileceği için erzak ve malzeme nakliyatının buna göre
düzenlenmesi talimatını verdi. 24 Kasım 1918’de de İngiliz
Komutanlığı, Elviye-i Selâse’nin tahliyesinin İtilaf Devletleri
Konferansı’nın bir kararı olduğunu ve bunun mütarekenin özel
hususunu kapsadığını beyan etmişti.53
İngiliz Savaş Kabinesi tarafından 14 Kasım’da alınan kararlar
çerçevesinde Bakü-Tiflis-Batum demiryolu hattı ile Batum ve Tiflis
şehirleri işgal edilecek, boğazlardan Hazar’a kadar tüm bölgenin
kontrolü için Selanik merkezli Karadeniz Ordusu görevlendirilip,
demiryolu hattının işgali için, bu ordudan tam teçhizatlı bir birlik
hazırlandı.54
İngiltere’nin Batum’u İşgal Etmesi İngiltere için Kafkasya
kapılarının tamamıyla açılması, 30 Ekim 1918’de Mondros
Mütarekesi’nin imzalanmasıyla gerçekleşti. Bir taraftan Türk
ordularının bölgeyi boşaltması istenirken diğer taraftan Kasım ayından
itibaren İngiliz birlikleri Türk askerinin çekildiği yerlere girdi.
Kafkaslar’daki Türk birliklerinin çekilmesi 30 Aralık 1918’de
tamamlanmıştır. Bu amaçlar çerçevesinde İngiliz kuvvetleri 1918
yazında Osmanlı kuvvetlerini yenerek Bakü’yü 17 Kasım’da işgal
ettiler.
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17 Aralık 1918 İngilizler Batum’a 7.000 asker çıkararak bir
kısmını Tiflis’e gönderdiler.55 Buna paralel olarak Karadeniz yoluyla
Çar taraftarı General Denikin’e yardıma da başlayan İngiltere, 20
Aralık’ta Tiflis, 24 Aralık 1918’de de Batum’u işgal etti.56 24
Aralık’ta General Forestier Walker komutası altında bir İngiliz tümeni
şehri resmen işgal etti. Karargâh ise Tiflis’e kuruldu.57
Nisan 1919 tarihine kadar 9. Ordu eski sınırının gerisine
erzak, mühimmat nakletmiş sonra da lağvedilerek 3., 9., 11. ve 12.
Tümenlerden oluşan 15. Kolordu kurulmuştur.58 Türk nöbetçilerinin
muhafazasında olan ambarlara gelerek birçok silah İngiliz askerlerince
alınmış, Batum Müstahkem Mevkii Kumandanlığı ile Divanı Harp
Heyeti’nin bulunduğu bina, henüz tahliye edilmeden ve tahliye
müddeti kararlaştırılmadan İngiliz nöbetçilerince işgal olunmuş ve
Divanı Harp evrakları dağıtılmıştır. Genel amacı bölgede Büyük
Britanya’nın konumunun güçlendirilmesi, Bakü-Batum petrol boru
hattı ve Kafkasya demiryollarının emniyetini alacak üslerin
Bolşeviklere karşı hazırlanmasıydı. İngilizler, Kafkasya’da kendi
yönetimleri altında Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan
hükümetlerini kurarak emellerine ulaşmışlardır. 3 B’yi yani Bağdat,
Bakü ve Batum’u kendi nüfus ve yönetimleri altında birleştirmişlerdir.
Rusya ve Türkiye boğaz boğaza boğuşup yorgun düştükten sonra
kazançlı çıkan İngilizler olmuştu. Fakat Bolşevik Rusya ve İstiklal
Mücadelesine girişen Türkiye hatalarını anlayarak eski düşmanlığı
yeni dostluğa çevirince İngiltere’nin kurduğu Batı Asya egemenliği de
yıkılıvermişti.59
Türk-Sovyet Yakınlaşması Karşısında İngilizlerin Tutumu
Erzurum Kongresinin açılışından sonra Mustafa Kemal Paşa,
Ermeniler ve onların faaliyetlerine göz yuman İtilaf Devletlerine karşı
ülke içerisinde milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını istemiştir. Bu
amaç doğrultusunda Bolşeviklerle görüşmelerin Kazım Karabekir
Paşa tarafından yürütülmesini istemiştir. Kazım Karabekir Paşa, Dr.
Ömer Lütfi’yi Bakü’ye, Dr. Fuat Sabit’i de Moskova’ya
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göndermiştir60. Çiçerin’le görüşen Dr. Fuat Sabit, Sovyet Rusya’dan
yardım sözü almıştır.
İngilizler tarafından hapsedildiği Bekirağa Bölüğünden kaçan
Halil (Kut) Paşa Sivas Kongresi’nde Mustafa Kemal Paşa ile
görüşmüştür. Halil Paşa, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkasya da görev
yapmış ve bu nedenle de Bolşevikleri iyi tanımaktaydı. Mustafa
Kemal Paşa, Halil Paşa’nın bu bölgedeki etkinliğini de göz önüne
alarak Sovyetlerle, Türkiye arasındaki yardımın önünü açmak
maksadıyla silah, cephane ve para yardımını sağlamak için Halil
Paşa’yı görevlendirmiştir. Halil Paşa, Bolşeviklerle ilişki kurmak için
Bakü ve Moskova’ya görevlendirilir ve Meclis tarafından Ali Fuat
Paşa’nın 1920 yılı sonlarına doğru görevlendirilmesine kadar bu
bölgede Moskova’nın yardımlarını içeren değerli hizmetlerde
bulmuştur.61
Sovyet Dışişleri Halk Komiserliği, Mahmudov adında birini
Sivas Kongresi’ne gözlemci olarak göndermiştir. Kongrenin
kapanışından iki gün sonra 13 Eylül 1919’da RSFSC Dışişleri Halk
Komiseri Çiçerin “Türkiyeli İşçi ve Köylülere Çağrı” başlıklı bir
bildiri yayınlamıştır. Çiçerin çağrısında şu konulara değinmiştir:
İstanbul’u Rusya’ya veren gizli anlaşmaları, Sovyet Hükümeti’nin
feshettiğini teyit etmiş ve memleketin “sömürücü paşalar” esaretinden
kurtarılarak Türk işçilerinin ve köylülerinin eline verilmesi ve onların
memleketin efendisi durumuna getirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
Oysa Mustafa Kemal’in Anadolu’da bir sınıf mücadelesine değil,
memleketi istila edenlere karşı bir Kurtuluş Savaşı’na girişmiş
bulunduğu gerek Chicherin, gerekse diğer Sovyet ileri gelenleri
tarafından bilinmekteydi. Mustafa Kemal, 26 Nisan 1920’de
Chicherin’e yazdığı bir mektupta sınıf mücadelesini söz konusu
etmeden, Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması için faydalı
olabileceğini düşünerek siyasi ve askeri nitelikte bir ittifak içerisinde
Sovyetler Birliği ile işbirliği yapmak istediğini bildirmiştir.62
İngiltere
Türk-Sovyet
yakınlaşması
karşısında
bölgedeki
Cumhuriyetleri yanına almayı amaç edinmiş. İngiliz desteği ve
himayesinde kurulan Dağıstan Cumhuriyeti’ne, Denikin’in orduları
son vermiş ve başlayan ayaklanmaya Müslüman feodal toprak
sahiplerinden Çeçen bölgesine sığman komünistlere kadar herkes
katılmıştı. Anadolu hareketi ve Kafkasya’daki komünistler arasındaki
60
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ilişkiler bu koşullar altında başlamıştır. İttihat Partisi, Dağıstan’a ilk
önce Nuri Paşa’nın adamlarından Teğmen Kazım Efendi’yi yollamış
ve bu sırada Bakü’de bulunan Dr. Fuat Sabit, Rus Komünist Partisi
Kafkas Bölgesel Komitesi üyelerinden Viktor Naneyşurli ile
görüşmüştür. Fuat Sabit: “Bolşevizmin ülkemizde kurulması için
sosyal, ekonomik hiçbir temel olmadığı gibi halkın anlayış ve
geleneklerine de buna karşı olduğundan hiçbir toplumsal reform
çağrısına girişmeden ne biçimde yardım edeceklerini” sorar. Şimdilik
yol olmadığından ancak paraca yardım edecekleri cevabını alır.63
Naneyşuili, Nuri Paşa ile görüşmüş ve Halil Paşa’nın gelmesini
beklediklerini bildirir. Hem Sovyetler hem de Türkiye birbirlerine tam
olarak güvenmese de ortak düşmanları İngilizler ve Denikin ordusuna
karşı Dağıstan’da bir ordu kurulmuş ve başına da Nuri Paşa
getirilmiştir.
Mustafa Kemal Paşa, 3 Mart’ta çektiği telgrafta Kazım
Karabekir Paşa’ya, Karakol Cemiyeti namına Bakü’ye gönderdiği
Baha Sait Bey’in Bolşeviklerle bir ittifak anlaşması yaptığını, Bakü’de
bulunan Baha Sait Bey’in, Türkiye adına bir yetki ve sıfatının
olmadığının Bakü’deki ilgililere bildirilmesini Kazım Karabekir
Paşa’dan istemiştir. Bakü’ye gönderilmesi kararlaştırılan Ali Rıza
Bey’e Bakü’deki heyete verilmesi üzere Mustafa Kemal Paşa
tarafından telgrafla talimatlar gönderilmiş. Gönderilen talimatın
maddelerinden birisi “Bolşevik kuvvetleri Gürcistan üzerine askeri
harekata girişir ve yahut takip edeceği politika ve göstereceği tesis ve
nüfuzla Gürcistan’da Bolşevik ittifakına dahil olmasını ve içlerinde ki
İngiliz kuvvetlerini çıkarmak üzere bunlar aleyhine harekata
başlamasını temin ederse, Türkiye Hükümeti’de emperyalist Ermeni
Hükümeti üzerine askeri harekat yürütmeyi ve Azerbaycan
Hükümeti’ni Bolşevik devletler zümresine katmayı üstlenir.”64
şeklindedir. Çünkü İngiltere’nin gözüyle bakıldığında çepeçevre
kuşatılmış olan Anadolu Harekatı için tek nefes alma kapısı olarak
Kafkasya kalmıştı.65 İngilizler Türkleri buradan çıkarmadan Mustafa
Kemal Paşa buralardan İngilizleri çıkarmayı amaçlamıştır.
İngilizlerin etkinlik kurmaya çalıştığı bu bölgenin Bolşevik
denetimi altında olması Türk Devrimi için çok önemliydi. Anadolu
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hareketi, Kızılordu’nun ilerlemesi bununla birlikte İngilizlerin
Türkleri Kafkas Seddi’nin bir parçası haline getirme çabaları arasında
kalmıştı. Kafkas Şeddi, İngilizlerin Kafkasya’da bir tampon bölge
oluşturup Türk ve Kafkas güçlerini Ruslara karşı birleştirmek ve
Ermenistan’ı güçlendirerek Rusların Kafkasya’ya inmelerini
engellemek düşüncesinden oluşmuştur.66 Kafkas Şeddi, Ocak 1920’de
oluşmakla birlikte Kafkaslar’daki İngiliz Komiseri Oliver Wordrob
tarafından ortaya atılmıştır.
Sovyetlerin yayılmasını istemeyen İngiltere, Lord George
tarafından niyetini açıklamıştır. Lord George, Sovyetlerin İngiliz çıkar
sahalarına yayıldığı ve Türk Milli Mücadele Hareketi ile Sovyetler
arasındaki işbirliğiydi. Bu işbirliğinin İngiltere’ye Türkiye ve
çevresindeki çıkarlarını tamamen kaybettirebileceğini söylüyordu.
Çünkü Birinci Dünya Savaşı bitince, ihtilalden dolayı savaştan çekilen
Rusya’nın payına da İngiltere göz dikmişti. Hint Yolu’nun güvenliğini
sağlamak için İstanbul, Boğazlar ve Kafkaslar, İngiltere’nin
kontrolünde olmalıydı. Türkiye ile Sovyet Rusya’nın işbirliği,
Kafkasya’da Sovyet işgalini kolaylaştıracak ve Anadolu, Suriye, Irak,
Afganistan ve Hindistan’ın kapılarını Rusya’ya açmış olacaktı. İtilaf
Devletleri’nin dillendirdiği Kafkas Şeddi, bölge ülkelerinin Türkiye ya
da Sovyet Rusya ile işbirliği içine girmesi durumunda, onların
aleyhine işleyecekti. Bunun engellenmesi, İran’ı da içine alacak olan
Kafkas Seddi’nin gerçekleştirilmesine bağlıydı.67
İngiltere bunu gerçekleştirmek için bağımsızlıklarını ilan eden
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’ı tanıdı. Bu devletlere silah
yardımı yaparak ilk engeli koymuş oldu. Hem İngiltere hem de İtilaf
Devletleri’nin politikalarına bakıldığında özellikle İngiltere, Fransa ve
Amerika, Bakü petrollerini ele geçirmek, Çiatur manganezlerine ve
Güney Kafkasya’nın diğer doğal zenginliklerine el atmak için
birbiriyle yarışmışlardır. Bu mücadeleden en başarılı çıkan İngiltere
yarım milyon ton petrol, bir o kadar da manganezini ülkesine
göndermiş, tütün ve diğer mallara da el koymuştur. Bir anlamda
Menşevik Güney Kafkasya Cumhuriyeti İtilaf Devletleri’nin
sömürgesi haline gelmiştir.
büyük
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temsilcileriyle görüşmeler yapmıştır. Gürcistan ve Azerbaycan için de
gerçekten tanınması kararını aldılar. Yapılan görüşmede üç görüş
üzerinde durulmuştur. Birinci görüşe göre İran, Irak ve Bakü
petrollerini korumak için Kafkasları tutmak ve Hazar Denizi’nde
donanma bulundurmak gerekirdi. İkinci görüşe göre Hindistan’ı
Bolşeviklerden korumak gerekmekteydi. Üçüncü görüşe göre ise belki
de en önemlisi Bolşeviklere karşı bir set kurulmalıydı. Bu set sadece
askeri anlamda değil hem ekonomik hem de ideolojik bir set
olmalıydı. İngiltere’nin bu seddi oluşturmasında ki bir başka amacı da
Asya ile Anadolu’nun bağlantısını kesmekti. Anadolu’nun
Bolşeviklerden yardım alması İngiltere için önemli bir tehlikeyken
Asyalı Müslümanlar ve Türklerle de işbirliğine girmesi o kadar
tehlikeliydi. İngiltere, Türkiye ile Sovyetlerin arasını bozmak için
Rusya ile ticaret anlaşması yapmış ve bu anlaşmayla Sovyetlerin
Türkiye’ye yardımının önüne geçmiş bundan sonra Sovyetler,
Türkiye’ye gizli yardımlarda bulunmuştur. Ancak Moskova
Antlaşması’nın imzalanması Türk- Sovyet ilişkilerini yumuşatmıştır.
İtilaf Devletleri’nin Anadolu ile Sovyet Rusya’nın iletişimini kesmek
için uyguladıkları politika boşa çıkmıştır. Eğer Türkiye Sovyet Rusya
ile ittifak yaparak Kafkasya’da kurulan seddi yıkmazsa direnme
imkanlarını temelden yıkacak, İngiltere’ye Ortadoğu ve Asya’nın
bütün kapıları açılacaktı.68
İngiltere’nin Batum’u Tahliye Etmesi
Bolşeviklerin kıyı sahilinden Batum’a doğru ilerlemesi
karşısında İngilizler önlem almaya çalışmışlardı. Gürcistan ve
Batum’daki durum günden güne kötüleşmekteydi. Soçi’yi de ele
geçiren Bolşevikler daha tehditkar olmuşlar, İngilizlere ültimatom
vererek, Batum’u tahliye etmelerini istemişlerdir. Batum’da ise
Bolşevik propagandası devam etmekteydi. Şehrin her tarafına
beyannameler yapıştırarak, İngilizlerin Batum’u tahliye etmelerini
aksi halde mesuliyetin İngilizlere ait olacağını bildirmişlerdi. Ayrıca,
Batum’da bir Bolşevik gazetesi çıkmaya başlamıştı.69
Bakü’nün Sovyet Rusya’nın eline düşmesinden sonra
Gürcistan ve Ermenistan direkt olarak Bolşevik tehlikesine girmişti.
Gürcistan hükümeti hemen seferberlik ilan etmiş, 4 sınıfı askere
çağırmıştı. Gürcü hükümeti ayrıca Bolşeviklerin Gürcistan’a girme
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ihtimali dâhilindeki Viladikafkas ve Bakü istikametlerine birlikler
göndermişti. Aynı zamanda Tiflis’te asayişi sağlamak için sıkıyönetim
ilan edilmişti. Gürcistan’a da bir ültimatom gönderen Bolşevikler,
Batum’a İngiliz askerlerinin çıkmasının engellenmesini isterlerken,
Sovyet Azerbaycan’ı da Ermenistan’a 3 gün içerisinde birliklerini,
Karabağ ve Zengezor bölgesinden çekmesini, aksi halde Ermenistan’a
saldıracakları şeklinde ültimatom vermişti.70
3 Mayıs 1920’de Bolşevik ordusunun bir tümeni Gürcistan’a
karşı harekata geçmiş, Batum’da bulunan İngilizler askerlerini çekerek
Artvin ve Batum limanlarını Gürcülere terk etmişlerdi. Ermenilere
karşı savaşmaya başlayan Bolşevik ordusuna karşı hem Gürcülere
hem de Ermenilere destek veren İngilizler, Azerbaycan’ı da
karıştırmış ve Ermenilerin saldırıya geçmesini sağlamıştı.71 Sovyet
Azerbaycan’ına karşı Gürcistan ve Ermenistan’ı bir araya getirmek
için Tiflis İngiliz Temsilcisi Luke harekete geçmişti.
Mayıs 1920’de Bolşevik Ordusunun, Ermenistan ve Gürcistan
üzerine harekete geçmesini Türkiye fırsat olarak görmüş ve Ermeni
meselesinin halledilmesi için harekete geçen Kazım Karabekir Paşa
komutasındaki Türk Ordusu’nun, büyük bir zafer elde etmesi sonucu
2/3 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşması imzalandı. Ankara
Hükümeti’nin Ermenilere karşı elde ettiği başarının ardından,
Gürcistan meselesi yüzünden Sovyetlerle sıcak temas durumuna geldi.
Ankara’nın Gürcü Menşevik Hükümeti’ne verdiği notanın kabulü
sonrası Türk ordusu Ardahan ve Artvin’in ardından 11 Mart 1921’de
Batum’a girdi. Diğer taraftan, Sovyet saldırısı karşısında 25 Şubat’ta
Tiflis’i boşaltan Gürcü Hükümeti, 14 Mart’ta Sovyetlerle mütareke
imzaladı ve 17 Mart’ta da aynı devletle akdettiği bir sözleşme ile
Batum’un Sovyetler tarafından işgalini kabul etti. Gürcü Hükümeti
aynı gün Müttefik Devletlere ait gemilerle memleketi terk etti ve 19
Mart’ta Gürcistan’da Sovyet Cumhuriyeti ilân edildi.72
Dışişleri Bakanı Lord Curzon, kabine arkadaşlarına gayet gizli
bir muhtıra dağıtmış ve bunda Batum’un tahliyesi hakkında geçen 3
Şubatta ve kendisi burada yok iken alınmış olan karardan dönülmesini
ısrarla istemiştir. Lord Curzon, Batum’daki küçük İngiliz kuvvetinin
geri çekilmesinin, Kafkasya’da Bolşevizme karşı kurulmak istenilen
seddin yıkılmasına sebep olacağını, bunun iki felâket getireceğini
söylemekte ve şu noktalara da işaret etmektedir: “Tiflis’deki Yüksek
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Komiser Wardrop da bu hükümet kararından dönülmesi için
yalvarmaktadır. İstanbul’daki Yüksek Komiser Amiral dö Robek böyle
bir tahliyenin Rusyadaki dostlarımızı cesaretsizlendireceğini
bildirmekte Panislam ve Panturan hareketlerinin hayalinin Batum’u
tekrar ele geçirmek olduğunu hatırlatmaktadır. İki gün önce bu
konuyu konuştuğumuz İstanbul Yüksek Komiser Vekili Amiral
olacağını söylemektedir.”73
Sonuç olarak; Kafkasya politikasında Batum’u Gürcistan’a
teslim eden İngiltere Kafkasya egemenliğini de Sovyetlere bırakmıştır.
Bölgedeki İngiliz ve Ermeni propagandaları çoğu zaman amacına
ulaşmakta, endişe ve güvensizliğe yol açmaktadır. Sovyetlerin
Türkiye’ye güvensizlik duyduğu anda gösterdiği tepki, yardımları
bekletmek veya sürüncemede bırakmak olmuştur. Bölgedeki İngiliz
etkinliği yok edildikten sonra Türkiye’nin karşısına bu kez de
Sovyetlerin oluşturduğu “Kafkas Seddi” çıkmıştır. Gümrü Antlaşması
onaylanmamış ama uygulatılmış, bu antlaşmanın yerini Moskova ve
Kars Antlaşmaları almıştır. 1921 Şubat-Mart ayları, hem Türkiye ve
Kafkasya ülkeleri hem de Sovyetler ve İtilaf devletleri açısından
geleceğin belirlendiği en kritik aylar olarak göze çarpmaktadır.
Moskova Antlaşması silahlı çatışma durumuna son vermekle
kalmamış, Sovyetlerle bağlantının ve yardımın akışının güvenlik
içinde yapılmasına olanak sağlamış, Türkiye’nin tüm dikkatinin batıya
yöneltmesinde belirleyici olmuştur.74
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SOYUT VE SOMUT KÜLTÜREL MİRAS: KLAZOMENAİ ANAKSAGORAS – SKOPELİANOS ÖRNEĞİ
TANGIBLE AND INTANGABLE CULTURAL HERITAGE:
KLAZOMENAI - ANAKSAGORAS – SKOPELIANOS SAMPLE
Doç. Dr. Sevcan YILDIZ
Akdeniz Üniversitesi, sevcanyildiz@akdeniz.edu.tr

ÖZ
Kültür, çeşitli sembollerle nesilden nesile aktarılan, insan gruplarının
ayırt edici özelliklerini içeren, açık veya gizli şablonları kapsayan bir
kavramdır. Kültürün temelinde geleneksel fikirler ve onlara bağlı
değerler yatmaktadır. Miras ise bir nesilden diğerine geçen her türlü
kaynağı ifade etmektedir. Bu kaynakların kullanımı ise kültürel miras
turizmini oluşturmaktadır. Anadolu Akdeniz uygarlıklarının beşiğidir.
Bilge düşüncelerin, sanat akımlarının, dinlerin ortaya çıktığı,
kaynaştığı, çevreye yayıldığı yerdir. Tüm uygarlıkların kaynağı
sayılan Sümer uygarlığının, dinle düşüncenin, doğayla doğa ötesinin
birleşip kaynaştığı yer olması nedeniyle Anadolu’nun her karış
toprağında farklı uygarlıkların kültürel mirası bu topraklarda
kozmopolit bir yapı oluşturmuştur. Değişik uygarlıklardan bize miras
kalan, çok değerli olan, kültürel mirasımızı korumak ve onu gelecek
nesillere aktarmak ise bizim en önemli görevlerimizdendir. Çalışma
kapsamında kültürel miras kavramı açıklanmış ve somut kültürel
miras örneği olarak Klazomenai (Urla) antik kentinin tarihsel süreçleri
anlatılarak soyut kültürel miras örneği olarak ünlü filozoflar
Anaksagoras ve Skopelianos’un öğretileri açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Anaksagoras, Skopelianos, Urla.

ABSTRACT
Culture means that it is transmitted by various symbols from
generation to generation, included the difference features, clear or
secret templates. On the basis of culture, traditional ideas and values
attached to them are taken place. Heritage refers to any kind source
passed from one source of generation to the next. The uses of these
resources constitute the cultural heritage tourism. Anatolia is the
cradle of Mediterranean civilizations. It is the place where wise
thoughts, art currents, religions emerge, assimilate and spread around.
Due to the fact that Sumerian civilization, which is considered as the
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source of all civilizations, is a place where religious thought, nature
and beyond nature merge together, the cultural heritage of different
civilizations in each of Anatolia has formed a cosmopolitan structure
in these lands. It is one of our most important tasks to protect our
cultural heritage and to transfer it to future generations that are
inherently valuable to us from different civilizations. The concept of
cultural heritage was explained and the teachings of famous
philosophers Anaksagoras and Skopelianos as examples of abstract
cultural heritage were explained by explaining the historical processes
of the ancient city of Klazomenai (urla) as examples of concrete
cultural heritage.
Keywords: Cultural Heritage, Anaksagoras, Skopelianos, Urla.

GİRİŞ
Kültürel turizmin temel unsurlarından biri olarak son yıllarda
önemi giderek artan ve turizmin ekonomik bir değer olarak kullandığı
bir kavram olarak değerlendirilen kültürel mirası, insanın bilinen tüm
zaman dilimleri içinde yaşadığı, biriktirdiği, geliştirerek, yeni
sentezlerle var oluşunu sürdürerek, zenginleştirerek ve sürekliliğini
sağlayarak kendinden sonrakilere aktardığı veriler dizisi olarak, bir
anlamda yaşam karşısındaki duruşu, varlığının kanıtı olarak
nitelendirilebilmektedir. Kültürel mirasın literatürdeki tanımı, 1972
yılında Paris’te imzalanan "Dünya Kültür ve Doğal Mirasının
Korunması Hakkında Sözleşme" yoluyla verilmiştir. Bu sözleşmede
kültürel ve doğal miras;




Anıtlar: Arkeolojik çalışmalar, anıtsal heykeltıraşlık ve
ressamlık, yapı gruplarının birimleri veya alt parçaları
(arkeolojik değeri ve peyzajla homojenliği ayrı veya bitişik
yapılar), tarih, sanat ve bilim gözüyle bakıldığında üstün
evrensel değerler olarak değerlendirilen varlıklar, binalar ya
da bina kalıntıları: Camiler, kiliseler, şatolar, özelliği olan
evler,
Beldeler: İnsanın veya insan ile birlikte doğanın beraber
ortaya çıkardığı işler, tarihsel, estetik, etnolojik ve
antropolojik bakış açısıyla arkeolojik doğa, yazıtlar, mağara
tipi konutlar veya bunların birleşimi gibi; tarih, sanat ve
bilim gözüyle bakıldığında üstün evrensel değerler olarak
değerlendirilen varlıklar olmak üzere farklı birimler olarak
belirtilmiştir.
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Ayrıca tarihsel kültürel çekiciliklere
sınıflandırma daha dikkat çekmektedir:

ilişkin

başka

bir



Tarihi olayların meydana geldiği yerler: Mitolojik, dini ya da
siyasi olayların geçtiği mekânlar,
 Binalar ya da bina kalıntıları: Camiler, kiliseler, şatolar,
özelliği olan evler, Arkeolojik sitler: Geçmiş dönemlerin
izlerini taşıyan tüm yapılar, kalıntılar, harabeler şeklinde
tanımlanmaktadır (Sönmez, 2008: 25-26).
Yukarıdaki tanımlara ek olarak soyut mirası da şu şekilde
tanımlamak mümkündür; belirli bir kültürde doğmuş ve geleneğe
dayalı geleneksel ve popüler veya folklorik kültüre ait her şey. Bu
yatırımlar sözlü olarak veya ifadelerle aktarılmaktadır ve ortak
yaratıcılık sürecinde zaman içinde değişime uğramaktadır. Sözlü
gelenekleri, görenekleri, dili, müziği, dansı, ritüelleri, geleneksel
ilaçları ve kültürün tüm maddi özellikleri ile ilişkili özel yetenekleri de
kapsamaktadır (Edson, 2004: 335).
İnsanların isteklerinin çeşitliliği ve talebin artması, tipik güneş,
kum, deniz tatil tipinden uzaklaşmaları ve ayrıcalıklı olma, farklılık
arzuları ve eşsiz kişisel deneyimlerin günün trendi olması, insanları
daha sofistike tatil tiplerine yöneltmektedir. Turizm endüstrisindeki
odak noktasının ürün bazlıdan tüketim bazlıya yönelmesi de eşsiz bir
deneyim ihtiyacını doğurmaktadır. Bu deneyim ihtiyacının
karşılanabilmesi için insanların dikkatleri kültürel miras turizmine
çevrilmiştir. Kültürel miras kaynaklarının eşsiz ve aynı zamanda
kolektif doğası, bu türden turistik yerlerin turizm endüstrisinde özel
bir yer oluşturduğunu ifade etmektedir. Ayrıca; kültürel miras
alanları, bilgiyi turiste yayma gücüyle, bilgiyi kontrol etme gücünü de
başarmıştır (Apostolakis, 2003: 797). Kültürel miras sadece insanların
kendilerini tatmin etme, trendleri takip etme ve deneyim kazanma
ihtiyaçlarını değil aynı zamanda aidiyet duygusunu da ön plana
çıkartmaktadır (Henderson, 2002: 255).
Aidiyet duygusu kültürel kimliği desteklemektedir. Her kültürün
kimliği evrensel bir nitelik taşımaktadır. Kültürel kimlik genellikle
grupların, kişilerin ve toplumların tekilliğini gösteren, onların tek bir
düşünce altında kabul edilip onları ayıran sınırların ortadan
kaldırılmasını yasaklayan ve dil bilimle, akrabalıkla, estetikle ve
politikayla ilgili gerçekler arasındaki ilişkiyi dönüştüren şey olarak
tanımlanmaktadır (Edson, 2004: 338).
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1. Klazomenai (Urla)
Ege kıyısında, Smyrna ile Khios arasında bir Ion kentidir75.
İzmir İlinin Batısında, kendi ismini taşıyan yarımadanın
merkezinde bulunan Urla’nın tarihi antik çağlara dayanmaktadır.
Bölge Kent devletlerinden sonra sırasıyla Pers-İskender, Roma ve
Bizans imparatorluklarının hâkimiyeti altına girmiştir. Bu dönemde
sırasıyla Büyük Selçukluların, Anadolu Beyliklerinin, Anadolu
Selçuklularının ve Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyeti devam
etmiş, Birinci Dünya Savışında üç yıl işgal altında kalarak 12 Eylül
1922’de
Türkiye
Cumhuriyetinin
idaresine
kavuşmuştur
(http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/, Erişim Tarihi: 31.01.2018).
12 Ion ketinden biri olan Klazomenai Karantina Adası
üzerindedir. Büyük İskender yaptırdığı bir yolla bu adayı karaya
bağlamış ve hatta Urla Körfezi'ni bir kanalla Seferihisar Körfezi'ne
bağlamanın yollarını aramıştır. Antik kent adanın karşısındaki Liman
Tepe'den batıdaki Ayyıldız Tepesi'nin ve Cankurtaran Tepesi'nin
eteklerine yayılmıştır76.
Yörede ilk yerleşme, şimdi adayı karaya bağlayan uzunca geçidin
karadaki başlangıcının yanı başında bulunan küçük tepe üzerinde, batı
Anadolu'ya Hellen göçleri öncesinde yapılmıştır. Ion soyundan Hellen
göçmenleri ise, önce, adaya yakın bir yerde, ama kıyıdan biraz daha
içeride kent kurup oraya yerleşmişlerdir. Bu kente verilen Klazomenai
adı, eski Hellen dilinde bir tanrısal bildirim için kullanılan ve yol, çare
göstermek anlamına gelen KLAZO sözcüğünden türetilmiştir; "bir
tanrısal bildirimle kendilerine yol gösterilmiş olanlar" anlamına
gelmektedir77.
Klazomenai bilim alanında geri kalmamıştır. En azından, iki
seçkin filozof yetiştirmiştir. İ.Ö. 500 dolaylarında dünyaya gelen
Anaksagoras, Ionialı doğa filozoflarının sonuncusu kabul
edilmektedir. Yunan felsefesinin babaları olan bu insanlar maddenin
temel öğelerini, dünyayı oluşturan ana maddeyi belirlemeyi
amaçlamışlardır. Klazomenailı ikinci düşünür, Anaksagoras'tan 500
yılı aşkın bir süre sonra İmparator Domitianus zamanında yaşayan
sofist Skopelianos'tur. Adı günümüzde pek bilinmemekle birlikte,
çağının önde gelenlerindendir78.
Atina ile Sparta arasındaki savaşlar sırasında (İ.Ö. 431-404),
Klazomenai, hemen tüm ada ve kıyı kentleri gibi, güçlü bir donanması
bulunan Atina'nın egemenliğine katlanmak ve onun bağlaşıkları
Strabon (1987), Coğrafya Anadolu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, S. 259.
Gül, Yusuf (1997), Antik Kentler, Okullar Yayınevi, İzmir, S. 60.
77
Umar, Bilge (1979), Ionia, Ak Yayınları, İstanbul, S. 9.
78
Bean, George E. (1997), Eski Çağda Ege Bölgesi, Arıon Yayınevi, İstanbul, S. 112.
75
76
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arasında yer almak zorunda kalmıştır. Sparta ve bağlaşıkları donanma
kurduktan sonra, Klazomenai Atina'ya başkaldırmış; ancak, gelen
Atina donanması ayaklanmayı bastırmıştır79.
Hypokremnos'dan sonra eski zamanlarda Klazomenai’n
bulunduğu yer olan Khytrion'a ulaşılmaktadır. Sonra, kıyısından
denize doğru uzanan ve üzerinde tarım yapılan sekiz küçük adasıyla
bugünkü Klazomenai gelmektedir80.
Hellen uygarlığının klasik döneminde (Yaklaşık olarak İ.Ö. 4800İ.Ö. 334) Klazomenai çok ileri bir kent konumundaydı. Kentin o
çağda ulaştığı gelişme düzeyi, o çağdan kalma, üzerinde kuğu
kabartması bulunan paraların güzelliğinden de anlaşılabilmektedir81.
Kuzey tepenin kuzey yamacına tiyatro yerleştirilmiştir. Orta
büyüklükteki tiyatrodan, yamaçtaki çukur dışında, hiçbir kalıntı
bulunmamaktadır82.
İyonya'da Klazomenai mezarlıklarında bulunan toprak lahitleri
toprak sandukalar şeklinde olup üst kenarları ve kapaklarının üzerinde
geometri motiflerinden başka insan figürleri, bazen savaş, yarış ve av
sahneleri gibi büyük kompozisyonlarla bezenmişlerdir. M.Ö. 7. yüzyıl
sonlarında ve 6. yüzyılda siyah figür tekniği, sonraki dönemlerde ise
kırmızı figür tekniği kullanılmıştır83.
Piri Reis'in 1519 yılında Karantina Adası'nı karaya bağlayan yolu
anmasından sonra Klazomenai antik kentindeki araştırmaların tarihi
18. yüzyıldaki gezginlerin notlarına kadar geriye uzanmaktadır.
1764'de İngiliz gezgin R.Chandler bölgeye gelerek Karantina Adası'nı
incelemiştir. 1867’de B.Randolph Karantina Adası'nda gördüğü
kalıntıları kısaca tartışmakta ve Droumousa Adası'ndaki (Uzunada)
bazı mermer blokları Roma dönemine ait bir tapınak olarak
yorumlamaktadır. 19. yüzyıl sonlarına doğru Klazomenai'de üretilmiş
figür bezemeli terrakotta lahitler, eskiçağ resim sanatının ürünleri
olarak Avrupa müzeleri ile kolleksiyoncularının dikkatini çekmeye
başlamıştır. 1883 yılında G.Dennis, köylüler tarafından rastlantı
sonucu bulunmuş iki Klazomenai lahdini yayınlamış; lahitlere yönelik
bu ilgi, kısa süre içinde bölgede kaçak kazıların başlamasına ve
buluntuların çeşitli müzelere dağılmasına yol açmıştır. Dennis’den
yaklaşık 70 yıl sonra diğer bir İngiliz bilim adamı J.M.Cook Batı
Umar, Bilge (1979), Ionia, Ak Yayınları, İstanbul, S. 10.
Strabon (1987), Coğrafya Anadolu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, S. 165.
81
Umar, Bilge (1979), Ionia, Ak Yayınları, İstanbul, S. 10.
82
Bean, George E. (1997), Eski Çağda Ege Bölgesi, Arıon Yayınevi, İstanbul, S. 112.
83
Mansel, Arif Müfid (1988), Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, S.
245.
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Anadolu'daki İon merkezlerinin tarihi coğrafyalarıyla ilgilenerek
Klazomenai’deki ilk yoğun topografik araştırmaları yapmıştır; eski
Klazomenai kentinin kesin konumu, Prof.J. M.Cook tarafından
belirlenmiştir. 1950’li yıllarda E.Akurgal tarafından da anılan Liman
Tepe'deki prehistorik yerleşmeyi belirlemiş ve yüzey malzemesine
dayanarak hem arkaik kenti hem de Khyton mevkiindeki M.Ö. 4.
yüzyıl yerleşmesini lokalize etmeye çalışmıştır. Yıldıztepe’nin kuzeydoğusundaki, bir surla kuşatılmış küçük tepeyi Akropolis olarak
tanımlamıştır. Bu tepenin kuzey ve kuzeybatısında uzanan alanları ise
M.Ö.6. yüzyıl kentinin ana yerleşim alanları olarak vurgulamıştır
(http://www.izmirkulturturizm.gov.tr/TR,77470/urla.html,
Erişim
Tarihi: 31.01.2018).
Şimdilerde Klazümen biçiminde eski adını koruyan ada, antik
kalıntılar açısından anakaradaki ören yerlerine oranla biraz daha
verimli görünmesine karşın, çok zengin de değildir. Ünlü geçit,
modern benzerinin yanında hala görülebilmektedir84.
Bugün adayı karaya bağlayan, üstüne beton döşenmiş geçidin yanı
başında, batı yanında, daha eski bir geçidin kalıntıları
görülebilmektedir. O eski geçidin İ.Ö. 300 yakınlarında döşendiği
sanılmaktadır. Ada üzerinde çok fazla kalıntı kalmamıştır85.
2. Anaksagoras
Klazomenai'de doğan Anaksagoras Atina'da bir okul açarak Perikles,
Euripides, Arkhealos (bazı yazarlara göre Sokrates), vb. birçok
öğrenci yetiştirmiştir. Bazı parçaları günümüze kadar kalan Tabiat
Üzerine adlı bir eser yazmıştır. Platon'un Phaidion'unda Sokrates onun
dersinden söz açmaktadır. Ayrıca Anaxagoras bir felsefe kitabı
yazmştır ancak M.S 6. yüzyılda Kilikyalı Simplicius'un çalışmalarının
korunması sayesinde bu kitabın ilk bölümünün fragmanları hayatta
kalabilmiştir.86
Anaksagoras Atina'ya yerleşmek için gelen ilk düşünürdür. Böylece
Atina felsefe dünyasına girmiştir. Burada iyi karşılanmış, dönemin en
güçlü kişisi olan Perikles'in dostu olmuştur. Devrin başka bir önemli
siması
olan
tragedya
yazarı
Evripides'le
de
dostluk
kurmuştur.87Anaksagoras’a göre evrendeki her şey sonsuz sayıdaki
Bean, George E. (1997), Eski Çağda Ege Bölgesi, Arıon Yayınevi, İstanbul, S. 114.
Umar, Bilge (1979), Ionia, Ak Yayınları, İstanbul, S. 10.
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http://www.dunyadinleri.com/tr-TR/biyografiler/felsefeciler/oku_anaksagoras-anaxagoraskimdir, Erişim Tarihi: 21.03.2018.
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Anaksagoras, Erişim Tarihi: 21.03.2018.
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küçük tohumcuktan, yani Yunanca ifadesiyle spermatadan
oluşmaktadır. Değişme denen şey bu sonsuz sayıdaki spermatanın bir
araya gelmesi ve ayrışmasıdır. Evrendeki tüm görünür şeyler de belirli
sayıda spermatanın bir biçimde birleşmesinden oluşmaktadır.
Spermatalar sayıca sonsuz olmalarının yanı sıra aynı zamanda yapıca
da ölümsüzdürler. Daima olmuşlardır ve daima olmaya devam
edeceklerdir. Evrende nous denen bir yapı bulunmaktadır ki işte bu
yapı da tıpkı spermatalar gibi katışıksız ve yalındır. Bu özelliği
nedeniyle de o hiçbir zaman yok olup gitmezler. O hâlde evrenin
sonsuz sayıda spermata ve noustan ibaret olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır. Anaksagoras’ın bu tablo ile yapmaya çalıştığı şey
görünüş ile gerçeklik arasında yapılan ayrımı aşmaya çalışmaktır.
Nous evrendeki tüm bu spermataların değişimlerini, birleşme ve
ayrışmalarını düzenlemekte, devindirmektedir. Nous; 1. Hareket
ettirici bir güçtür, 2.Aynı zamanda belirli yerlerde evreni planlar.
Anaksagoras’ın Nous’a hem hareket ettirici hem de planlayıcı bir güç
atfetmiş olması onu ilk teleolojik (gayeci) düşünürlerden biri
yapmıştır.88
Anaksagoras’ın bir hareket ilkesi olarak gördüğü nousun, Antik
Yunan düşüncesinde irade ve akıl gücünü temsil ettiği açıktır.
Anaksagoras’ın nousa bir tür tanrısallık atfettiği de büyük ölçüde açık
görünmektedir ve burada kendisinden önceki bazı düşünürlerin
izinden gittiği anlaşılmaktadır. Mesela ondan önce Herakleitos
evrende bir amaç ve düzen olduğunu savunmuş ve bu düzeni güdenin
de logos olduğunu söylemiştir. Ksenophanes de Tanrı’nın her şeyi
hareket ettirdiğini, bunu da akıl gücüyle yaptığını söyleyerek bir
anlamda Anaksagoras’ı öncelemiştir.89
3. Skopelianos
Skopelianos, Anaksagoras'tan 500 yılı aşkın bir süre sonra İmparator
Domitianus zamanında yaşamıştır. Adı günümüzde pek bilinmemekle
birlikte, çağının önde gelenlerindendir90.
Klazomenai'nin sofistike Skopelianos'u, Apollonius'un daha genç bir
çağdaşıydı.91 Klazomenai’lı Skopelianos birçok kez imparatorlara elçi
olarak gönderilmiştir. İmparator Domitianus halkın ayaklanmasından
korktuğu için üzüm bağlarının sökülmesini emrettiğinde, sadece
Smyrna’yı değil; tüm Asia’yı temsil etmesi için elçi olarak seçilmiştir.
http://www.felsefe.gen.tr/anaksagoras_anaxagoras_kimdir.asp, Erişim Tarihi: 21.03.2018.
http://www.yenifelsefe.com/anaksagoras-felsefesi, Erişim Tarihi: 21.03.2018.
90
Bean, George E. (1997), Eski Çağda Ege Bölgesi, Arıon Yayınevi, İstanbul, S. 112.
91
https://books.google.com.tr/books, Erişim Tarihi: 21.03.2018.
88
89

278
Elçi olarak elde ettiği başarıdan sonra Domitianus tarafından
onurlandırılmıştır. Aynı zamanda asil bir soydan gelen Skopelianos
Asia Birliği’nin başrahibiydi92
SONUÇ
İonia kent birliği üyelerinden birisi olan Klazomenai “bir tanrısal
bildirimle kendilerine yol gösterilmiş olanlar" anlamına gelen Klazo
sözcüğünden türetilmiştir. Klazomenai topraklarında doğmuş ve
Yunan felsefesinin babaları olan filozoflar maddenin temel öğelerini,
dünyayı oluşturan ana maddeyi belirlemeyi amaçlamışlardır. Antik
kentte çok fazla kalıntı kalmamıştır. Dolayısıyla ziyaretçi sayısı ve
kentin tanınırlığı da oldukça düşüktür. Bu anlamda değişen tüketici
eğilimleri doğrultusunda Tur Operatörleri ve Seyahat Acentaları için
yeni bir destinasyon olma özelliğine sahiptir. Klazomenai Antik Kenti
günümüzde turizme açık olmasına rağmen yeterli ilgiyi
görememektedir. Yapılacak olan restorasyon çalışmaları ile kentin
kalıntılarının toparlanması ve bir antik kent görünümüne getirilmesi
gerekmektedir. Tur programlarında yer almasıyla beraber ziyaretçi
sayısında da artış olacak ve gelecek nesillere aktarımı sağlanacaktır.
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ÖZ
Diyaspora turizmi, ata topraklarına manevi bir bağ hisseden bireylerin
gerçekleştirdiği turizm faaliyeti olarak tanımlanabilir. Bu anlamda
daha önce Anadolu’da yaşamış sonrasında başka ülkelere göç etmiş
olan Süryaniler diyaspora turizmi açısından potansiyel turizm talebini
oluşturmaktadır. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki
Mardin ve Midyat civarında Süryani ekolü hakimdir. Süryaniler puta
tapan soydaşlarından farklıdır. Hz. İsa’nın ilk havarilerinden Aziz
Petrus ve Thomas’ın telkinlerinden etkilenen Arami kökenli ilk
Hıristiyan topluluktur.
Suriye’li anlamına gelen Süryani adını
almışlardır. Süryaniler’in ilk dini merkezleri Antakya’dır. 518 yılına
kadar burası Süryaniler’in tek patrikliği olmuştur. Zamanla Şanlıurfa
ve yöresi kültür merkezi, Diyarbakır patriklik merkezi olmuştur.
Buradaki Meryem Ana Kilisesi,
Süryanilerin önemli kültür
merkezlerinden biri sayılmıştır. Genel olarak Türkiye’deki Süryaniler
İstanbul, Ankara, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin,
Midyat, İdil, Nusaybin, Adana, Gaziantep, İskenderun gibi il ve
ilçelerde yaşarlar. Son yıllarda Süryaniler Avrupa’ya, çoğunlukla
İsveç, Almanya, Hollanda, Belçika’ya; Amerika Birleşik
Devletleri’ne, Kanada’ya göç etmektedirler. Örneğin İsveç’in başkenti
Stockholm’un 40 km. uzağında bulunan Södertalje kentine yerleşmiş
20 bini aşkın Süryani yurttaşımız vardır. Ve buraya Avrupa’nın
Midyat’ı denilmektedir. Yalnız İsveç’te 27 Süryani Derneği
kurulmuştur (Beysanoğlu, 1999: 365). Çalışmada iki farklı bilim alanı
olan turizm ve tarih bir arada kullanılmış, multidisipliner bir çalışma
ortaya konulmuştur. Bu çalışma özgünlüğü ile literatüre katkı
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Diyaspora, Turizm, Süryanilik.
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ABSTRACT
Diaspora tourism can be defined as the tourism activity that
individuals make with feeling a spiritual bond to their ancestral land.
In this sense, the Syrians who lived in Anatolia before and migrated to
other countries constitute potential tourist demand in terms of diaspora
tourism. Syriac school is dominant around Mardin and Midyat in
Southeast Anatolia Region of Turkey. Syrians are different from their
kins who are idolaters. They were the first Christian communities of
Aramaic origin that were influenced by the suggestions of St. Peter
and Thomas from the first apostles of Jesus. They took Syrian name
meaning Syria. Their first religious center was Antakya. This was the
only patriarch of Syrians by 518. Şanlıurfa became regional cultural
center and Diyarbakır became the patriarchal center in time later. The
Virgin Mary Church was considered one of the important cultural
centers of Syrians. Generally Syrians in Turkey live in Istanbul,
Ankara, Adiyaman, Malatya, Elazig, Diyarbakir, Mardin, Midyat, Idil,
Nusaybin, Adana, Gaziantep, Iskenderun. In recent years they have
been moved to Europe, mostly to Sweden, Germany, Netherlands,
Belgium; They have been emigrated to the United States and Canada.
For example, there are more than 20 000 Syriac citizens who settled in
Södertalje which is 40 km far from Stockholm the capital of Sweden.
And here is called Midyat of Europe. Exclusively, 27 Syriac
associations were established in Sweden(Beysanoğlu, 1999: 365). In
this study, tourism and history, which are two different scientific
fields, have been used together and a multidisciplinary study has been
revealed. This study will contribute to the literature with its
originality.
Keywords: Diaspora, Tourism, Syriacism

GİRİŞ
Mardin ve Midyat civarında Süryani ekolü hakimdir. Hz. İsa’nın
ilk havarilerinden Aziz Petrus ve Thomas’ın telkinlerinden etkilenip
puta tapan soydaşlarından ayrılan Süryaniler, Arami kökenli ilk
Hıristiyan topluluktur. Süryani ekolü Bizans’tan tamamen farklıdır.
Arami kökenli ilk Hıristiyan topluluk olan Süryaniler, Hz. İsa’nın
ilk havarilerinden Azi Petrus ve Thomas’ın telkinleriyle bu dini
benimseyip, Suriye’li anlamına gelen Süryani adını almışlardır.
Süryanilik bir din değil, bir mezheptir. Hıristiyanlığı kabul eden ilk
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topluluklardan sayıldıkları için bunlara Süryani-i Kadim (Eski
Süryaniler) de denilir.
Süryaniler’in ilk dini merkezleri Antiokheia’dır (Antakya). 518
yılına kadar burası Süryaniler’in tek patrikliği olmayı sürdürmüştür.
Zamanla Şanlıurfa ve yöresi Süryaniliğin kültürel, Amid (Diyarbakır)
de patriklik merkezi olmuştur. Buradaki Meryem Ana Kilisesi, aynı
zamanda Süryanilerin önemli kültür merkezlerinden biri sayılmıştır.
Türkiye Süryanileri, Süryani-i Kadim, Katolik Süryaniler ve
Protestan Süryaniler olmak üzere üç grupta toplanmışlardır. Süryan-i
Kadim patrikliği, önce Diyarbakır’ı sürekli merkez olarak seçmiş,
patrikler Diyarbakır’da veya Mardin’in doğusunda bir tepede bulunan
Deyrüzzafaran’da oturmuşlardır. 1921’de patriklik merkezi önce
Humus’a sonra Şam’a (1959) nakledilmiştir.
Katolik Süryanileri dini merkezi Mardin’deki Meryem Ana
Kilisesidir.
1852–1860 yılları arasında Süryani-i Kadimlerden bir bölümü
protestanlığı benimsemiştir. Bunlara da protestan Süryaniler
denilmiştir. İlk ruhani reisleri Diyarbakırlı Başdiyakos Saliba ve
Mardinli Başdiyakos Cercis Hedaya olmuştur93.
Bugün Türkiye’de 40’a yakın köy Süryanca konuşmaktadır.
Süryani Kadim Kilisesi, tarihi monofizit geleneği sürdüren küçük bir
gruptur. 36.000 kadar cemaat taraftarının çoğu Mardin ve İstanbul
çevresinde yaşarlar. Suriye-Şam patrikliğine bağlıdırlar. Türkiye’de
başrahiplerle idare edilirler94.
Genel olarak Türkiye’deki Süryaniler’in İstanbul, Ankara,
Adıyaman, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Midyat, İdil,
Nusaybin, Adana, Gaziantep, İskenderun gibi il ve ilçelerde
yaşadıkları kabul edilmektedir.
Bu durum son 35 yıl içinde çok değişmiştir. Daha önceleri
Diyarbakır, Mardin, Midyat, İdil ve Nusaybin’den göç eden
Süryaniler, çoğunlukla İstanbul’a yerleşirlerdi. Son yıllarda,
buralardan ve İstanbul ile diğer illerden Avrupa’ya, çoğunlukla İsveç,
Almanya, Hollanda, Belçika’ya; Amerika Birleşik Devletlerine,
Kanada’ya göç etmektedirler. Örneğin İsveç’in başkenti
Stockholm’un 40 km. uzağında bulunan Södertalje kentine yerleşmiş
20 bini aşkın Süryani yurttaşımız vardır. Ve buraya Avrupa’nın
Beysanoğlu, Şevket; Koz, M. Sabri ve İşli, Emin Nedret, Diyarbakır Müze Şehir, Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul, 1999 S. 362 – 362.
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283
Midyat’ı denilmektedir. Yalnız İsveç’te 27 Süryani Derneği
kurulmuştur 95.

1. DEYRÜL ZAFERAN MANASTIRI
Geçmişten günümüze kadar gelen ilgi çekici kiliseleri, kubbe ve
sütunları, ahşap el işlemeleri kapılarıyla geçmişin en güzel mimari
örnekleriyle Süryanilerin dini ve tarihi değerleri arasında dünya
çapında eşşiz bir abide niteliğini bütün görkemliliğiyle muhafaza
etmektedir 96.
12 bin aziz kemiğinin saklı olduğuna inanılan manastır güzel bir
vadinin ortasında yükseliyor. İncil müjdecisi Mar Bünyam’in
rahiplerinden Mor Bünyaminin öğrencilerinden 12 yaşında bir
çocuğun kemiklerinin getirilip gömülmesiyle burada manastır
geleneği başlamıştır97.
Mardin ilinin 3 km doğusunda bulunan manastır yukarı
Mezopotamya’ya bakan yamaçlarında yer almaktadır. Manastırın
güney kısmı hariç diğer tarafları dağlarla çevrilidir. Süryanilerin tarihi
ve dini değerleri arasında bugüne kadar ayakta kalabilmiş müstesna
bir abide olan manastır 639 yıl boyunca Dünya Süryailerinin Patriklik
merkezliğini yapmıştır.
Manastırın M.Ö. ye ait kısımlarının kuruluş tarihi bilinmemekle
beraber Mardin ilinin kuruluşuna kadar uzandığı tahmin edilmektedir.
Milattan öncesine ait yapı 19. yüzyıl da bulunmuştur.
Bu yapıda göze çarpan en önemli özellik tavan yapısıdır. Tavanı
oluşturan taşlar 20x0,5 m. Ebatlarında 13 sıra halinde ve aralarında
herhangi bir harç olmaksızın birbirine kenetlenmiş halde duran
geometrik yapıdadır. Göze çarpan diğer bir özellik ise mabedin iki
tarafında kurban sunulan yeri olan kemerli kısımların bulunmasıdır.
Tapınak 52,5 m’dir.
Manastırın milattan sonrasına ait dönemlerde yapılan eklentiler
Hıristiyanlık döneminin başlamasıyla birlikte gerçekleştirilmiştir
(M.S. 493)98.

Beysanoğlu, Şevket; Koz, M. Sabri ve İşli, Emin Nedret, Diyarbakır Müze Şehir, Yapı Kredi
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Yüzyıllarca ilahiyat ve tıp okulu olarak hizmet veren manastır bir
zamanlar 400 kadar rahip ve rahibeye ev sahipliği yaptığı
bilinmektedir. Bugün ise Mardin cemaatini yöneten patrik vekili
İbrahim Türker’in yanı sıra 2 rahip, 2 rahibe ve küçük bir süryani
cemiyetini barındırıyor.
Manastırın içinde 2 küçük şapel mevcut: Vaftiz kilisesi olarak da
kullanılan Meryem Ana Kilisesi ile Aziz Hnasiya kilisesi manastırın
en etkileyici bölümü İ.Ö. 4000 yıllarına tarihlenen güneş tapınağıdır.
Bugün bir mahsen görünümündeki bu antik tapınak kültürler arasında
kutsal mekânların devamına da güzel bir örnektir. Manastırın
avlusunu çevreleyen duvarlardaki taş kabartmalarda yer alan figürler
Nuhun gemisine alınan hayvan türlerine aittir99.
2. BAR BEHNAM (KIRKLAR) KİLİSESİ
5. yüzyılda yapılmıştır. Şar Mahallesindedir. Kilise üç giriş kapılı,
ince taş işçiliğiyle işlenmiş Mihrapları, dörtyüzlük ahşap Mihrap
kapıları, 1500 yıllık kök boya ile baskı perdeleri, geniş avlusu içinde
çan kulesi evi ve adeta dantel gibi işlemiş taş oymacılığı örneklerinin
yeraldığı divan mevcuttur. 1170 yılında Kırk şehitlere ait kemikler bu
kiliseye getirilmiştir. Bu gün Mardin Metropolitlik Kilisesidir100.
Asıl Kırklar Kilisesi bugünkü Şehidiye Camidir. Artuklular
zamanında Süryanilerin Metropolitik Merkezi olan Kırk Şehit Kilisesi
camiye çevrilince, bu kiliseye Kırklar Kilisesi denmiştir. Efsaneye
göre İ.S. 240 yılında Roma imparatoru Dukius Hırıstiyanların yok
edilmesini emreder. O dönemin Kapadokya Valisi bunu fırsat bilerek
Kapadokya yöresinde yaşayan Hıristiyanlara zulmetmeye başlar. Buna
dayanamayan kırk kişi valiye direnince tutuklanıp 7 gün işkence
görür. İmparator Kapadokya’ya gelip bu durumu görünce kırk kişinin
sürüklenerek Sivas’a götürülmesini emreder. Sivas’taki işkencenin
ardından onları kış mevsiminde buzlanan bir gölete atar ve ve göletin
tam karşısında da bir hamam yaptırır. Hamamı gördüklerinde
inançlarından vazgeçeceklerini düşünür. Bir tek kişi hamama kaçar ve
hamama girer girmezde ölür. Hamamda nöbet tutmakta olan Romalı
asker dışarıya çıktığında gökyüzünde 39 tane tacın gölde acı
çekenlerin başlarına doğru indiğini, bir tanesinin ise havada takılı
kaldığını görür. Bunun sebebini düşünürken birden iman eder ve
Hıristiyan olur ve kendini göle atar, diğerleriyle birlikte yaşamını
yitirir. Gölde ölenler adına kiliseler yapılır. Bugünkü Mor Behnam
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Kilisesi 12. yydan sonra bu adı almıştır. Kilisenin içindeki tablolardan
biri de bu hikayeyi betimlemektedir101.
Bu kiliseye süreç içinde çeşitli binaların eklenmesiyle son
durumunu almıştır. Süryani Kadın Cemaatinde özel bir yeri vardır.
Azizlere ve kırk şehite ait kemikler, azizler için yapılmış tablolar ve
perdeler, gümüş işleri kilisenin sahip olduğu manevi değerlerdir.
1293’te Deyrul Manastırı patriklik merkezi kabul edildiğinde, Kırklar
Kilisesi halkın idari ve ruhani işlerinin yürütüldüğü yer olmuştur102.

3. MOR YAKUP MANASTIRI
Nusaybin İlçe Merkezindeki Manastır, Mor Şabo ve 11
öğrencisinin Şehitliğine kadar mecusi tapınığıydı. Tapınak kalıntıları
üzerine MS. 328 yılında Mor Yakup’un ölümünden sonra adına
ithafen inşa edilmiştir. İçinde türbesi vardır. 19. yüzyıla kadar
bünyesinde rahipler yaşardı 103.
4. MİDYAT
Ortaçağ havasını henüz üstünden atmamış olan Midyat taş
konakları, Arap minareleri gibi yükselen kilise çan kuleleri ile göze
çarpar. Buradaki dini yapılar çoğunlukla Süryani sanatıdır. Örneğin
Hah kilisesi tahminen 4. yy. başında yapılmış olup Türkiye’de belki
de dünya’da halen işleyen en eski kilisedir ve her yıl 15 Ağustos’ta
yüzlerce aile İstanbul’dan İsveç’ten ibadete gelir. Bunun yanında Mar
Gabriel Manastırı da ana kilisesi 397 tarihli ve bir kısmı mozaiklerle
bezeli olup halen işleyen bir manastırdır 104.
5. DEYRUL
UMUR
MANASTIRI
(MOR
GABRİEL)
Midyat’tan güneye inen yolla 18 km sonra Deyrul Umur
Manastırına ulaşılır. Rahiplerin barınağı anlamına gelen manastır aynı
zamanda Süryani metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş’ın
konutudur. 512 yılında imparator Anastasius tarafından kurulan ana
kilise dıştan bakılınca kırma çatılıdır. İçten kaburgalı tonozlarla örtüsü
sağlanmıştır. Doğu ve batıdaki kemerli tonozlu bölmeler yapıyı
tamamlar. Doğuda bulunan tavan mozaikleri Bizans çağına tarihlenir.
Süryani mimarisi içinde görülebilecek en büyük yapılardan birisidir.
Güneş tapınaklarında kiliseye döndürülmüş olmanın verdiği bir
Armutçuoğlu, Ferruh, Taş, İnanç ve Bir Mardin Şiiri, Rehber Dünyası Dergisi, Temmuz,
İstanbul, 2001 S. 25.
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Anonim, Yaşayan Tarih Mardin, Mardin Valiliği Yayınları, İstanbul, 1999e S. 70.
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Nişanyan, Sevan ve Müjde, Herkesin Bilmediği Olağanüstü Yerler, Boyut Yayın Grubu,
İstanbul, 2002 S. 182 – 188.
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ayrıntı, tüm mihrapların bağımsız, dolap biçimli, çoğunlukla tonozlu
içyapılar olarak inşa edilmiş olmasıdır. Bir başka deyişle mihraplar
ana yapıdan bağımsız karakterdediler. Kilisenin kuzey kanadındaki 10
m çapındaki oda 6 yyda Kraliçe Theodora tarafından yaptırılmıştır.
Azizlerin, bu arada manastırı kuran mor Samuel’in gömülü olduğu
kriptada da Azizler mezalığı adıyla anılır 105.
Savurlu Mor Samuel ile Kartminli Mor Şemun tarafından M.S.
397’de inşa edilmiştir. 615 ve 1049’da Metropolitlik merkeziydi.
Manastırda Kral Arkedeus zamanında Mor Şemun tarafından
barınma ve dua yerleri, Kral Teodosyus çağında lahitlerin kopacağı
abide evi Meryem Ana Kilisesi, Resuller Kilisesi, Kırk şehit Kilisesi,
Mor Şamuel Mabedi, Kral kızı Teodara’nın Mor Şamuel tarafından
iyileştirilmesi sebebiyle Teodara Kubbesi, Mor Şemun Mabedi,
Mısırlılar tarafından yaptırılan Kubbeye MS. 512 yılında Kral Anastas
tarafından yaptırılan büyük Mabet ile muhteşem mimari önrekleriyle
efsanavi abide niteliğini bütün görkemliğiyle muhafaza etmektedir106.
Yine birkaç kiliseden, dersliklerden, yatakhanelerden, rahibelerin
ve eğitmenlerin barınma yerlerinden, mutfaktan oluşan aktif halde bir
manastır kompleksinde Manastırda yaklaşık 30 öğrenci barınmakta.
Mezun olan ya üniversiteye devam ediyor ya da burada kalıyor.
Günlük işler 14 rahibe tarafından yapılıyor, sabah, öğle ve akşam dini
ayinlere katılmanın yanında yemek yapmak misafirleri ağırlamak,
çamaşır yıkamak gibi sorumlulukları var 107.
6. DARA-ANASTASİAPOLİS KENTİ
Anastasiopolis kenti bugün Mardin – Nusaybin arasında
Viranşehir’in doğusunda bulunan Dara (ya da Oğuz) köyünde
bulunur. 507 yılında Bizans imparatorluğu’nun sınırlarını İran Sasani
ordularının saldırılarına karşı korumak için imparator Anastasius (491
– 518) tarafından kurulmuş bir sınır şehridir. Çok iri taşlarla örülmüş
surların çevirdiği alanda gerçek bir kentçik vardı. Daha sonra
Justinianus kenti geliştirmesi, halkını çoğaltması ile bu hisar o çağın
askeri mimarlığının başyapıtı haline geldi. Kenti saran iki aşamalı
surdan içteki sur hem güçlüğü hem de güzelliğiyle bir anıt
niteliğindeydi. Hisarı bazı bölümlerde iki kat bazılarında üç kat
hendek çeviriyordu ve bu hendekler kentten geçen derenin suyu ile
dolu bulunuyordu 108.
Tül, Şükrü, Türkiye’nin Antik Kentleri, Özgün Ofset, İstanbul, 2001 S. 162.
Anonim, Yaşayan Tarih Mardin, Mardin Valiliği Yayınları, İstanbul, 1999e
S. 74.
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Armutçuoğlu, Ferruh, Taş, İnanç ve Bir Mardin Şiiri, Rehber Dünyası Dergisi, Temmuz,
İstanbul, 2001 S. 27.
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Dara’daki en ilgi çeken eserlerden biri, kaya içine oyulmuş bir
mezar odasının giriş cephesinin kabartma süslemesidir. 6. yüzyılda
yapıldığı kabul edilen bu süslemede, Tevrat’ta bahsi geçen bir olay,
Ezekiel kuru kafalar ve kemikler dolu vadide tasvir olunmuştur ki, bu
da Dara’daki Hıristiyan sanatının Bizans’tan çok Musevi,
Mezopotamya ve Sasani sanatları ile bağlantılı olduğuna işret eder.
Bunun yanında buradaki büyük sarnıçlar, mezarlar ve evler de ilgi
çekicidir 109.
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ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN HABER EDİNME
ALIŞKANLIKLARI
UNIVERSITY YOUTH NEWS READING HABITS

Dr. Öğretim Üyesi Engin Çağlak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi, engincaglak@gmail.com

ÖZ
İnsanoğlu tarihi boyunca yeni teknolojiler geliştirmiş ve yeni olan her
şeye önce şüphe ile yaklaşmıştır. Daha sonra ise kullanım
alışkanlıkları değişmiş ve eski her zaman yerini yeniye bırakmak
zorunda kalmıştır. Bilgi veya bir başka değişle haber edinme
alışkanlıklarımızda değişmiş ve değişmeye devam etmektedir. Genç
kuşaklar çoğu zaman yeniye daha çabuk adapte olmakta daha yaşlı
kuşaklar ise yeniliğe direnmektedir. Haber edinme alışkanlıklarımızda
buna en iyi örnektir. Orta yaş ve üzeri nesil haberleri, gazete veya
haber bültenlerinden takip ederken, genç nesil daha çok sosyal medya
platformlarını takip etmektedir. Bu çalışmada üniversite gençlerinin
haber edinme alışkanlıkları araştırılmıştır. Çalışmanın önemi gelecek
kuşakların haber edinme alışkanlıklarının tespit edilmesi ve olası
gazetecilik çalışmalarının öngörülmesi. Çalışmanın amacı ise
gençlerin haber edinme alışkanlıklarının tespit edilmesi. Habere ve
habercilik sektörüne bakış açılarının ölçümlenmesi. Gelecek nesil
haberciliğin ve platformlarının öngörüsü. Çalışmanın evreni
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinden oluşmaktadır.
Kapsam ve sınırlılıklar ise 18-25 yaş arası üniversite gençliği olarak
belirlenmiştir. Yöntem olarak üniversite gençleri arasından tesadüfi
örnekleme ile 160 öğrenciye anket yöntemi tercih edilmiştir. Sonuç
olarak genç neslin yeni teknolojileri nasıl kullandıkları ve haber
edinme alışkanlıklarının verileri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler; Haber, Gazetecilik, Sosyal Medya, Üniversite
Gençliği, Haber Edinme Alışkanlığı

ABSTRACT
Mankind has developed new technologies throughout its history and
approached everything new with suspicion first. After that, the habits
of use have changed and the old has always had to be replaced by new
ones. Information or, in other words, our habits of change have
changed and continue to change. Young generations often adapt to the
new, and older generations resist innovation. This is the best example
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of our news habits. Middle-aged and older generation follows news,
newspapers, or newsletters, while the younger generation follows
more social media platforms. In this study, habits of university youth
were investigated. The importance of the study is to determine the
habits of future generations and to anticipate possible journalism
studies. The aim of the study is to determine the habits of youth
receiving news. Measurement of viewpoints on news and news sector.
Prediction of next generation journalism and platforms. The
population of the study consists of Çanakkale Onsekiz Mart
University students. Scope and limitations were defined as university
youth aged between 18-25. As a method, among 160 university
students, survey method was preferred by random sampling. As a
result, data on how young generations use new technologies and news
acquisition habits have been obtained.
Keywords; News, Journalism, Social Media, University Youth

Giriş
Matbaanın icadı ve gazetelerin doğuşu ile birlikte insanoğlunun haber
edinme veya bilgiye ulaşma alışkanlıkları da yeni bir boyut
kazanmıştır. Özellikle günümüzde insan müdahalesinin minimize
edildiği, kendi kendine programlama yapabilen yapay zeka ürünü
aygıtlara doğru bir evrimin gerçekleştiği günümüzde hala değişim ve
dönüşüm devam etmektedir. (Mumford, 2011) McLuhan’ın yıllar
önce ortaya attığı düşünce ki, McLuhan bu sözleri sarfettiğinde tarih
1970’leri gösteriyor ve daha çok da televizyonun etkileri üzerineydi,
bugünün dünyası tam anlamıyla bu cümlede vücut buldu denilebilir.
“Dünya küresel bir köy” hatta dünya avcumuzun içinde dönmeye
başladığı, Dünyanın küresel bir köyden çok daha küçük bir hal almış
ve cebimizde taşınabilir bir boyuta ulaştığı söylenebilir. Bilgi akışı,
bilgi üretimi ve tüketimi hızla büyümektedir. Web 2.0 ile yeni bir
başlangıç hızla dünyayı sarmıştı. (Çoban, 2017:271) Ulaşılan son
basamakta ise Sanayi 4.0 ile birlikte her sektör özellikle iletişim ve
medya sektörü de büyük bir değişim ve dönüşüme başlamaktadır.
(Akgül ve Ayer, 2017:13)
1. Haber Kaynakları
Sosyal bir varlık olan insan, etrafında olan bitenle ilgilenmiş ve
merakı hep daha fazlasını istemiştir. Birey doğası gereği önce yakın
çevresinde olup bitenle ilgilenmiştir. İletişim teknolojilerindeki
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gelişmelerle birlikte insanoğlunun haber edinme çemberi sürekli
genişlemektedir. Tüm canlılar arasında farklı bir yerde duran insan,
çevresiyle ve doğayla olan iletişimini kültürle gerçekleştirmektedir.
İnsanın çevresiyle kurduğu etkileşim hayatın tamamını oluşturur ki
bütün bu etkileşimin özünde iletişim vardır. (Oskay, 1994) Bunun
sonucunda da toplumsal bir varlık olan insanın, tarihsel gelişiminde
teknolojiyi icat etme becerisi ve teknoloji kullanımında ortaya
koyduğu farktır. (Gülnar, 2016) Haber, yalın haliyle gerçekleri
iletmektir. Mümkün olduğunca 5N 1 K sorularına yanıt vermelidir
(Schlapp, 2002:21). Haber ilk kez ortaçağ Avrupa’sında ticari bir
değer olarak görülmüş ve para karşılığında satılmaya başlanmıştır.
(Yenituna, 2016:96). Haber insanların zamansal ve mekânsal yakınlık
çerçevesinde uzun veya kısa süreli bilgi bağlantıları olarak
görülmektedir (Girgin, 2008: 113). Diğer taraftan haberde kaynak,
haberin inandırıcılığını sağlayan önemli bir etken olarak karşımıza
çıkmaktadır. (AA, 2018:31). Kitle iletişim araçları açısından haber
kaynakları, iç kaynaklar ve dış kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır.
(Girgin, 2002:21) Profesyonel olmayan sıradan vatandaşlar için ise
haber kaynakları farklılık göstermektedir.
Haber edinme kaynakları;



Yakın çevre (Aile, arkadaş, komşu, okul, iş yeri vb.)
Örgütlü haber kaynakları.
• Resmi kaynaklar. (Devlet daireleri, devlet haber
ajansları, resmi gazeteler vb.)
• Özel kuruluşlar. (Özel gazeteler, televizyonlar,
radyolar, ajanslar, vb. )
 İnternet (dijital) ortam kaynakları.
• Resmi veya özel web sayfaları.
• Sosyal medya mecraları. (Facebook, Instagram ,vb.)
Özellikle mobil iletişim olanaklarının artması ile birlikte sosyal medya
mecralarının popülaritesi de doğru orantılı olarak artmaktadır. Akıllı
telefonlar, mobil uygulamalar ve yapay zekanın gelişimi de haber
edinme alışkanlıklarında değişim görülmektedir.
2. Yöntem
Bu çalışmada gençlerin haber edinme alışkanlıkları ölçümlenmeye
çalışılmıştır. Özellikle gençlerin tercih edilmesinin sebebi; gelecek
neslin haber edinme alışkanlıklarından yola çıkarak, medyanın olası
değişim ve dönüşümlerinin öngörüleceği tahmin edilmektedir. Diğer
taraftan çalışmanın tutarlığını test edebilmek adına çapraz sorular
tercih edilmiş ve çalışma Excell veri hesaplamalarıyla grafiklere
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ulaşılmıştır. Uygulanan ankette toplamda ellibeş soru yöneltilmiştir.
İlk on soru demografik yapıyı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
İkinci on soruda ise haberleri takip ettikleri veya haber okunma
alışkanlıkları olan mecralar sorulmuştur. Son otuzbeş soruda ise beşli
derecelendirmiş likert sorular yöneltilmiştir.
2.1 Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi önlisans ve
lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 18-25
yaş arası olarak belirlenmiştir. İki yüzden fazla deneğe anket soruları
yöneltilmiş, bunlardan 160 anket değerlendirmeye alınmıştır.
Çalışmada tesadüfi ve kolayda örneklem metodu tercih edilmiştir.
Ankete katılan deneklerin %67’si kadın, %33’ü erkek olduğu tespit
edilmiştir.
Çalışmanın Önemi; gelecek kuşakların haber edinme alışkanlıklarının
tespit edilmesi ve olası gazetecilik çalışmalarının öngörülmesi.
Çalışmanın Amacı; ise gençlerin haber edinme alışkanlıklarının tespit
edilmesi. Habere ve habercilik sektörüne bakış açılarının
ölçümlenmesi. Gelecek nesil haberciliğin ve platformlarının
öngörüsünün yapılabilmesidir. Aynı zamanda ankete katılan
deneklerin haber edinme alışkanlıklarının yanı sıra, tercih ettikleri
iletişim kanallarının güvenilirliği de sorgulanmıştır.
2.2 Bulgular ve Tartışma
Ankete katılan deneklerin haber edinme alışkanlıklarını ve tercih
ettikleri iletişim kanallarının veya mecralarına ne kadar güvendiklerini
ölçebilmek adına ellibeş soru yöneltilmiştir. Haberleri hangi mecradan
takip edersiniz? Sorusuna ise %46 Sosyal Medya, %39 İnternet, %13
Televizyon olduğu ve toplamda dijital ortamdan haber edinme
alışkanlığının %85 gibi yüksek bir oranı olduğu görülmektedir.

292

Deneklerin haber edinme alışkanlıklarının haber içeriklerine göre
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için konu içeriklerine
göre de sorular yöneltilmiştir. İç politik haberleri en çok nereden takip
edersiniz? Sorusuna ise %51 oranında Televizyondan takip ettikleri,
%33 İnternet ve %11 oranında ise Sosyal Medyadan takip ettikleri

anlaşılmaktadır.
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Ankete katılan üniversite öğrencilerine “İç politik haberlerde en çok
hangi mecraya güvenirsiniz?” diye sorduğumuzda da iç politikayı en
çok takip ettikleri oranlara yakın cevaplar verdikleri görülmektedir.
%45 Televizyon,

%34 İnternet, %13 Gazete ve %8 Sosyal Medya iç politik haberlerde
güvenilirlik sırasını vermektedir.
Deneklere, “Yurtdışı haberleri en çok nereden takip edersiniz?”
sorusuna ise iç politik haberlerin aksine ağırlıklı olarak internet ön
plana çıkmaktadır. %57 İnternet, %22 Televizyon, %16 Sosyal Medya
ve %4 Gazete olduğu görülmektedir.
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“Yurtdışı haberlerde en çok hangi mecraya güvenirsiniz?“ sorusuna da
denekler aynı tutarlıkla cevap verdikleri görülmektedir. %62 İnternet,
%24 Televizyon, %9 Sosyal Medya ve %5 Gazete sıralamasıyla
yurtdışı haberlerde internet daha güvenilir bulunmaktadır.

Deneklere “En çok takip ettiğiniz medya mecrası?” hangisi diye
sorulduğunda ise %56 Sosyal Medya, %29 İnternet, %12 Televizyon
ve %3 Gazete ile Radyo sıralanmaktadır.
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“En çok güvendiğiniz medya mecrası?” sorusuna ise en çok takip
ettiklerinin aksine %24 gibi bir oranla Televizyon, Sosyal Medyayı
(%16) geride bıraktığı görülmektedir. Burada İnternet %45 gibi bir
oranla yine büyük bir dilimi kapsamaktadır. Gazete de %13 gibi bir
oranla varlığını göstermektedir. Bu verilerde asıl ortaya çıkan veri,
güvenilirlik söz konusu olduğunda editoryal bir süreçte işlem gören
bilgi aktarım kanallarının daha güvenilir olduğu görülmektedir. %45
paya sahip olan İnternet içinde gazete ve televizyonların web
sayfalarının da olduğu kabul edilmektedir.
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Sonuç
Sonuç olarak genç neslin yeni teknolojileri nasıl kullandıkları ve haber
edinme alışkanlıklarının verileri elde edilmiştir. Genç kuşaklar çoğu
zaman yeniye daha çabuk adapte olmakta daha yaşlı kuşaklar ise
yeniliğe direnmektedir. Haber edinme alışkanlıklarımızda buna en iyi
örnektir. Orta yaş ve üzeri nesil haberleri, gazete veya haber
bültenlerinden takip ederken, genç nesil daha çok sosyal medya
platformlarını İnternet sayfalarını takip etmektedir. İletişim çağıyla
birlikte dünya daha da hızlı akan bir zamana ve daha da çok tüketen
bir boyuta ulaşmıştır. Artık kimsenin oturup saatlerce gazete okuyacak
vakti yoktur. Bilgilerin hap şeklinde hızlı ve bir bütün halinde
sunulduğu yeni habercilik anlayışı sektörü değişime ve dönüşüme
zorlamaktadır.
Habere ve habercilik sektörüne bakış açılarının ölçümlenmesi.
Gelecek nesil haberciliğin ve platformlarının öngörüsü doğrultusunda,
habercilik ve gazetecilik, internet ve sosyal medya üzerinde yeni bir
boyut kazanacak gibi gözükmektedir. Özellikle internetin icadından
sonra doğmuş bir neslin iletişim ve habercilik sektörüne yön
verecektir. Kağıda basılmış klasik anlamdaki gazetecilik, gençler
tarafından rağbet görmemekte ve avuçları içinde hazır bulunan
dünyaya ulaşmak daha cazip görülmektedir.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to obtain a deep understanding of the
impact of resource based view on customer relationship management.
This study will show how the Research Based View of strategy is
important for Customer Relationship Management of hotels. The
study shows that RBV - Resource Based View strategy as an
independent variable (with four main indicators: valuable, rare,
imperfectly imitable, non-substitutability of resources) has a positive
effect on CRM - Customer Relationship Management (as a dependent
variable) strategies and it create SCA - Sustainable Competitive
Advantage for the hotel industry in North Cyprus. SPSS (Version 20)
software has been used for the storage, analysis of the answers and
creation of related graphics.
Keywords: RBV – Resource Based View, CRM - Customer
Relationship Management, Strategy, Tourism

1.

Introduction

Hotel Industry face with many challenges every day. After
globalization, and growth of technology, tourism became an easy
activity. North Cyprus hotels face these challenges as well. These
challenges includes, increased tourists number and beds capacity,
decreased value of money after the global economic crisis. On the
other hand, hotel guests are increasing their expectations for service
quality of hotels (Gebert and Brenner, 2003). As it is a nice tool of
advertisement, word of mouth turning to e-word of mouth by the
online advice web-sites. These websites and online platforms
encourage the customers of hotels to share their opinions about their
experiences such as booking.com and tripadvisor.com. These websites
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became vital for tourists to make their travel decisions. The tourists
started to use these web-sites to examine the hotels, check comments,
opinions and advices of former guests, and to decide after checking
their online points on these web-sites.
Hotels must be careful when they establish and maintain strong guest
relationships. Customer Relationship Management can be defined as,
possibility of any hotel to establish, create and maintain a valuable
relationship with the guests (Zablah, 2004). Customer relationship
management is a key factor to increase customer loyalty (Sigala,
2005). It is not easy to have successful Customer Relationship
Management.
This study will show how the Research Based View of strategy, has
positive effects on hotels’ performance and the importance of its
support for hotels. To summarize, the RBV affects the customer
relationship management positively, it increase the performance of
hotels and service quality to satisfy guest expectations, and make them
more sufficient and efficient (Harmsen and Jensen, 2004). RBV
assists the services of CRM strategy and implementation and it is
important for efficiency of hotel. The resource collection of a hotel
seen by RBV of strategy as attracts most qualified employees to the
work environment. The performance standards and productivity
increase with qualified staff members within the hotels. It produces
two advantages for hotels, to achieve profitability and to add a
competitive advantage in market and hotel industry (Osarenkhoe,
2008). The service quality of hotels must satisfy their guests’
expectations. When they feel different emotions, the hotels guests’
feelings about their experiences, the services of hotel must make them
happy. Hotels must create some special offers to satisfy their guests.
Customer satisfaction is the psychological concept that feels
customers good when they satisfy with the hoped or expected tourism
products (service or products). It makes them feel good and satisfied
with their service expectations (Pizam and Ellis, 2000).
There are many different forms shows customer expectations and the
level of customer satisfaction, most of the authors define it with
related to both customer and satisfaction with sharing different ideas.
As Nykiel, (2005) created the formula; customer satisfaction equals to
customer expectation plus perceived service quality and brand value.
Quality of service is closely related to the customer satisfaction. If
customer is not satisfied with the degree of perceived tourism products
and services, hotels must find solutions (Ozturk and Seyhan, 2005).
The studies show that, increased expectations of customers decrease
the level of satisfaction. It is hard to correct the mistakes and error
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correction in hotel industry. Due to this information, quality of service
and customer satisfaction is more important concept in the tourism
sector compared to other sectors. Therefore, hotels must produce high
quality service and create a strong customer relationship management
for their guests (Ozturk et al, 2005). Customer expectations require
special efforts from hotel for guests’ satisfaction (Bahar and Kozak,
2005). In the same way, customers want to meet their expectations
after each tourism product or service that they buy.
Expectations exceeded according to the state gain experience at
various levels to be pleased or satisfied.The level of satisfaction is
important because hotels’ guests nowadays share their expectations,
ideas, opinions, advices and special feelings, with examining and
grading the quality of services of the hotels (Buhler J, 2011).
Social media organizations especially trip-advisor, holiday-check, and
booking.com became most important online agencies to reservation
and deciding tourism destination (Hatipoğlu, 2010). To create a strong
social media system is also very important for the hotels nowadays.
Many hotels in Turkey and North Cyprus start to create special offers
such as all-inclusive packages, which includes tours, full board meal
options, airline tickets, transportation, accommodation etc. in a
package. To satisfy travelers’ expectations, these packages are not
enough but also the method of service and its quality standards are
very important. North Cyprus hoteliers must establish, create, and
maintain meaningful, durable and strong customer relationship
management. They must focus on programs in hotel and via internet to
improve the relationship between customers (Sayimer, 2008). After
that, the CRM strategy promotes the conception of durable, strong and
profitable relationship with frequent services, and high performance.
This study tries to show the impact of independent variable; resource
based view: valuable resources, rare resources, imperfectly imitable
resources, and Non substitutable resources on the dependent variable:
customer relationship with showing how the Research Based View of
strategy is important for Customer Relationship Management of hotels
in North Cyprus. The definitions will show all of these four factors of
research based view of strategy importance in market to create
sustainable competitive advantage for hotels.

2.

Literature Review

2.1.

Customer Relationship Management (CRM)

The aim of customer relationship management is to focus on
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improving service efforts and its quality, creation and managing the
efforts of hotels, with respect to the relationship between customers
and hotel. CRM achieves this by monitoring, analysing and using
marketing data and informations of communication media to establish
practises and methods and to create an unique value for guests of hotel
(Geib et al, 2005).
In simple terms, satisfaction is the result of a customer’s assessment of
a service based on a compare of their perceptions of service delivery
with their primary expectations. High quality service standard is key
factor of the satisfaction of customer expectations and relationship. In
hotel industry, hotel managers need to understand the importance of
relationship and define expectations in order to specify, design and
deliver service at appropriate cost (Kumar and Reinartz, 2006).They
must encourage marketers to try influence customers prior
expectations so that they can be delivered. The managers must also
understand how to manage customer perceptions during the service, to
achieve the desired level of satisfaction with the customer relationship
management programs (Reicheld, 2000). The service quality standards
used to satisfy customers and improve relation. The degree of
satisfaction occurs if, between a customer’s expectation and
perceptions of a service fit. The expectations of customers from the
firms are price, available alternatives, marketing, word-of-mouth,
previous experience, customer’s mood/attitude and their confidence.
These strong relationships between guests will increase the
profitability level, increase value and loyalty of guests. The hotels can
pursuit a relationship approach with their customers if they understand
different segments (Chen and Popovich, 2003). There are many
different customer types. To satisfy customers and create target
market, hoteliers must understand the value of their different customer
types, understand each group of customers differently and services
they require and finally, recognize the conflicts between different
customer groups. Valuable hotel customer relationship management
must provide these three following conditions: 1. Guests must be
always satisfied with offered services for their needs and wants. 2.
Value must be added to the differentiated high quality service
standards. 3. Hotel owners and managers must intensify to achieving
profitability with right target market (with most profitable guests) to
increase income.
Hotels are custom-made for customer relations in the way of their
sector. It gives them some advantages and opportunities to gather
more data and information about guests and learn more about their
needs and wants. It will encourage the CRM strategies to create
unique personalized experiences and to fully understand the advices

302
and comments of guests with their opinions. The quality of resources
in hotel, and qualified employees run hotels to success. CRM
strategies require hotels to deliver a consistent and high quality
service. If the customers will be satisfy with customer relationship
management, then they will be loyal and it create customer retention
but before satisfying our customers the hotels must satisfy their
employees. In service operations, the staff must feel they are part of
the organizations. If they are happy in working atmosphere, they
became more productive. It increases the quality of service which end
in customer satisfaction. If the hotels keep some data about their
guests, they can predict easily what the guests will desire, order or
want in any service operation. If hotels give them same value and
serve them in better service quality they will be loyal. For Example:
Show your loyal customer, that u care about his orders in bar, and
serve him before he order his drink. This will show how he is valuable
for your organization. It is a kind of loyalty program which is an
important key for the customer relationship management. Another
example can be, flower planting in hotel such as jasmine. It will feel
the guests as they are part of the organization and will be factor to
increase relationship between guests and hotel and will increase their
wish to come back to this hotel again.
After understanding different segment of customers the hotels must
create standards for customer relationship. The key elements between
employees and customer are communication and trust. The
importance of the communication is, it shows the ability to deliver
clear message and listen carefully which is the most important factor
of customer relationship. Hotel supervisors, department heads and
managers must work together to create trust built between customer,
service staff and hotel. Employees must feel part of team or family
and link common interest of customers with pleasure. Settled rules by
organization, some hotels may put rules for not acceptance. If the
hotel staff or managers may give chance for the guests for one time it
will improve the relations.It is possible to reach profitability with
create strong customer relationship management only if hotels develop
good guests’ relations (Frow, 2004).

2.2.

Resource Based View (RBV)

Everything that could be thought as strength or a weakness for an
organization is called Resource. It can be tangible or intangible assets
tied permanently or semi-permanently to the organization (Wernerfelt,
1984). According to Barney, there are three types of firm resources:
Physical capital resources include the physical technology used in a
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firm, as plant and equipment, its geographical location, and its access
to raw materials. Human capital resources include the training,
experience, judgment, intelligence, relationships, and insight of
individual managers and man-power of workers in a firm.
Organizational capital resources include a firm's formal reporting
structure, its formal and informal planning, controlling, and
coordinating systems, as well as informal relations among groups
within a firm and between a firm and those in its environment.
According to Grant (2005) there are similar resources which affect the
competitive advantage and strategy factors of an organization.
RBV - Research based view is the collection of resources and
qualified employee can be employed to create and establish
sustainable competitive advantage. This advantage gives chances for
the hotels to implement value-creating strategy not being imitated by
other hotels (Osarenko and O’Shannassy, 2008). In order to create
sustainable competitive advantage resources must fit certain
objectives and criteria with value and barriers to duplication,
appropriability, not easy to copy (rarity, inimitability, and nonsubstitutability). Value means the ability of an organization to
implement strategies that enhance effective and efficient activities
(Barney, 1991). It can produce an advantage for resources and nullify
threats. The barriers to duplication are: rarity, imitability and nonsubstitutability (Fahy, 2000).
The inability of current and potential competitors to duplicate that
strategy that makes a competitive advantage sustained. Barney
suggests that in order to analyze the sources of sustained competitive
advantage we must assume that firm resources may be heterogeneous
and immobile. Resource immobility refers to a resource that is
difficult to obtain by competitors because the cost of developing,
acquiring or using that resource is too high. Resource heterogeneity or
diversity pertains to whether a firm owns a resource or capability that
is also owned by numerous other competing firms, then that resource
cannot provide a competitive advantage. Imagine an industry where
firms possess exactly the same resources. In this way, it is not possible
for hotels to enjoy a sustained competitive advantage.
If competing firms are identical in the resources they control, it is not
possible for any one firm to obtain a competitive advantage from first
moving. In order for there to be a first-mover advantage, firms in an
industry must be heterogeneous in terms of the resources they control.
For hotels, to create sustainable competitive advantage in hotel
industry, valuable resources should be limited in supply and hard to
copy by others in competition market. Rivals must not copy the
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resources easy, it will put the hotels in risk for success. Effectiveness
and sufficiency in the past can become less relevant as industries
evolve and change. Such capabilities can become rigidities that inhibit
change and become a weakness. What did Apple do to become first in
market? (Apple.com)
As Barney mentioned out, the company use unique materials. They
provide a software which is not accepting viruses, easy to update, and
comfortable use. They increase the competition, with quality of
material in their products productivity. Also with the service which
bring quality of amenities and facilities for the people. In addition any
company in any sector may follow Barney’s method. The factors that
create sustainable competitive advantage and firms resources must
have these four attributes:
1.
Valuable resources: The valuable resources are useful for the
venture’s operation. For Example: property, equipment, people, and
skills such as marketing, finance, and accounting.
2.
Rare resources: The resources may be considered rare when
they are not widely available to all competitors.
3.
Imperfectly Imitable Resources: not capable or worthy of
being imitated or copied. There are three conditions of imitable
resources: 1. Unique historical conditions and imperfectly imitable
resources. 2. Causal ambiguity and imperfectly imitable resources. 3.
Social complexity: Examples include the interpersonal relations
among managers, firm culture, a firm's reputation among suppliers
and customers.
4.
Non-Substitutability: Substitute a similar resource that
enables it to conceive of and implement the same strategies.
When the link between a firm's resources and its sustained competitive
advantage are poorly understood, it is difficult for firms that are
attempting to duplicate a successful firm's strategies through imitation
of its resources to know which resources it should imitate, and limit
the non-substitutability of resources. Information processing systems
and sustained competitive advantage occurs, an efficient flow of
information among managers, the ability of consider large amounts of
information quickly, and the ability to share this information
efficiently and embedded in a firm's informal and formal decisionmaking processes.
Hotels must develop the use of capabilities of resources, if the
resources are not sufficient. It is very important for the standard of
service quality because if there is not sufficiency or efficiency in
capabilities of functions in hotel, it will affect the profitability actions

305
and success of hotel in many ways.
These capabilities include skills, knowledge, and socio-cultural
relations, management functions and communication activities of
organizations (Pandza et al, 2003). They are very important to
improve productivity and performance and symbolize capacity of set
of hotel resources that are ready to carry out specific duties, tasks or
activities.

2.3.
The Relation between Resource Based View and Customer
Relationship Management
The RBV – resource based view of strategy sees the hotels resources
as unique, with their rare consideration, imperfectly imitable, nonsubstitutability, and value of resources. The collection of these
resources became effective with human resources (man-power) which
occurred with true employment, recruitment and selection activities by
hotels which choose right colleagues from pool of job applicants. If
the hotels made all these activities and have unique resources with
qualified staff members their service quality will increase and they
will have an competitive advantage in hospitality industry
(Osarenkhoe, 2008). The increased performance and productivity of
employees will affect hotels efficiency and sufficiency with the
quality of services to satisfy their guests. So, the effective resource
based view will effect customer relationship management strategies in
successful way.
The resource based view can only became valuable to hotels if they
are capable to examine its S.W.O.T. analysis - strengths, weaknesses,
opportunities, and threats (Barney, 1991). The knowledge,
information and gathered data about customers according to their
advices during their stay in hotel, online comments, feelings, concerns
etc. may give hotels competitive advantage if they monitor them well
and create some tactics to be more effective and increase profitability.
It may increase their income with some selling methods as crossselling (For Example: Front Office Departments, reception employees
sold services in Restaurants, which is part of Food & Beverage
Department.) up-selling efforts (For Example: Hotel staff sell any
higher product or service to guests who have willingness to have
better standards of current tourism products.). These activities will
occur some advantages as, profitability, guest’s satisfaction and
increased loyalty, increase team work in hotel, lastly strong relation
between hotel staff and guests of the hotel. The services of hotel, its
equipment and materials, and staff member’s performances are hotels
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resources. However, the way in both people and processes became
together could be difficult to duplicate. In addition, the strategic goals
of hotels, philosophy, visions, implementation and management of
customer relationship management strategies must be nonsubstitutable and difficult to copy. Successful CRM strategies require
availability of resources, qualified people and technological tools. If
these became together, it creates SCA - sustainable competitive
advantage for hotels. Examples of Best Practice of Customer Service
in Hospitality Industry:
There are some hotels as Ritz-Carlton (Marriot Hotels), Hampton Inn
(They have a unique guaranteed service of 100% customer satisfaction
with Hamptonity standards), Jumeirah Group of hotels (with their
differentiated slogan “Jumeirah Way” shows how they became
successful.) those have different kind of service standards than others
in the hospitality industry. According to TripAdvisor guest comments
and data these hotels bring opportunities to develop many ways and
techniques with strategic goals to constantly achieve their standards of
service, creating consistent, superior service standards for their guests.
It increased the level of customer satisfaction and guests loyalty in
hotel. This is mainly attributable with respectful employees, created
positive customer relations (Best Hotels of Travelers Choice,
TripAdvisor 2016).
As a Dubai based luxury hotel group, Jumeirah has three critical
factors of success that contribute to their continued sustainable
competitive advantage in hotel industry. These includes, recruiting
and selecting the right people, providing the right service with high
quality standards and drive for excellence/success. They shows the
formulate for success with: staff + service = success. Which includes
improved performance with motivated employees, customer
satisfaction with an unique Jumeirah brand value, employment by the
owners value.
The persistence of organizational commitment in hotels has a
constitutive affect on increased service quality as well as performance
of hotels. The willingness of hotels to seek information from guests
(according to their complaints, comments and advices etc.) with front
office staff members and their view is equals to successful data
collecting in guest relation. The offered consistent level of guest
recognition and service quality by hotels occurs customer loyalty. The
success of these hotels (Jumeirah, Marriot and Hampton) is their
differences from other similar hotel services with qualified staff
members. The success of these hotels to their culture that facilitates
employees to utilize service-enhancing opportunities has granted the
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sustainable competitive advantage in hotel industry.
Hospitality and tourism sector has a potential advantage of all other
industries with regards to customer relationship management
application (Sigala, 2005). This is an advantage to the quality of
tourism products and services production and consumption that give
service providers/hotels the opportunity to create stronger customer
relationships. Hotels are increasing their incomes day by day with
different profitability factors. It increased level of customer relations
and also improve communication activities with their guests. Loyal
guests of hotels can use online web-sites as booking.com, holiday
check or trip advisor sites, to access the directory, confirm their
bookings, change the dates or cancel the reservation of hotel, and
loyalty accounts.
The literature shows the basic success factors of hotels are their
communication methods. The hotels depend on guests being able to
benefit of a choice of communicative processes to satisfy guests’
wants, desires and needs. Failure to do these activities may result as
reduced or loss in hotel. The importance of hotels to gather data for
customer relationship management strategies; SCA – sustainable
competitive advantage can only be reached if customer data gathered
or monitored from interactions is organized into different guest
profiles.
Former studies by Sigala (2005) and Drohan et al (2010), carried out
qualitative and quantitative methods of surveys with using hotels
guests as respondents for their questionnaires. The questions asked to
hotel guests to measure the sufficiency of customer relationship
management strategies and programs in hotels. There were three most
important factor relating to this study, explained the effectiveness
mostly: offered guest value, acceptance of value and guest orientation.
The qualified, motivated and trained staff members are also key factor
of CRM. These activities let hotels run for success.

3.1.

Methodology

Researchers tried to choose the best qualified people to answer
questions and use the method of interview with tourism professionals
and also survey with questionnaires in total 120 respondents to the
hotel guests. The participants answered the questions to 20 tourism
professionals, and hotel guests 100 they became the respondents.
Hotel’s foreign guests selected as participants who are not Turkish,
and who stayed min. 3 nights. The people who helped to fill the
questions are academics (E.M.U., G.A.U. Tourism & Hospitality
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Management board Hoteliers and Guide Association, Kemerli Konak
Boutique Hotel Management and 2 Five Star Hotel (Colony and Merit
Hotel Kyrenia). The respondents have background in various tourism
areas (average 15 years) like management of 5 star hotels general
managers, human relation managers and also who own their restaurant
or boutique hotel. They all have at least a university degree. Everyone
gave the similar answer for the interview question which shape advice
of participants part in conclusion. It plays an important role for create
the hypothesis. The hypotheses are heart of any projects, without
hypothesis no one can share the ideas occurred related to his/her
comments and studies of projects. There are five hypothesis (one
variable and under four) that occurred after the interview.
Participants verbally answered the asked questions, as interview and
through written questionnaires. There were 15 questions asked for the
hotel guests and 6 questions with comments for the tourism
professionals with the participants additional comments, that will take
part in the conclusion chapter. There were multiple choices, agreedisagree questions and with interview some open end questions asked
that took the additional comments of the tourism professionals for
conclusion part of the project.

3.2.

Results

The questions were directed to the participants verbally as interview
and through written questionnaires. In the project, SPSS (Version 20)
software has been used for the storage, analysis of the answers and
creation of related graphics that will share after the occurred
Hypothesis. (The graphs and tables are added at the end of project.)
There were 15 questions, multiple choices for Appendix I and 6 closeended and 1 open-end question for Appendix II. with the participants
additional comments, that will take part in the conclusion chapter,
they were agree-disagree (5 range Likert scale) questions, and with
interview some open end questions asked that took the additional
comments of the respondents for conclusion part of the project.
These are shaped the occurred tables, and graphics. Frequency Table
& Bar Chart that occurred by the analyses are (Made by SPSS
version 20). After the results of questionnaires the hypothesis
are shaped as:
H1: RBV positively affect hotels customer relationship management
strategies.
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H1a : Valuable resources positively affect hotels customer
relationship management.
H1b: Rare resources positively affect hotels customer relationship
management.
H1c: Imitable resources positively affect hotels customer relationship
management
H1d: Non-Substitutable resources positively affect hotels customer
relationship management.

3.3.

Case of Study – Kyrenia Hotels

Research based view sees the hotel resources as unique, as in North
Cyprus’s unique boutique hotel Kemerli Konak Boutique Hotel with
its unique materials which are valuable for the guests with tradition
and history. The resources are hard to copy, imperfectly imitable and
non-substitutability features put the hotel one step forward than others
in the hotel industry. The hotel locates in Templos village in Kyrenia.
It looks like a museum or a castle. It is the first conceptual boutique
hotel, which represents the authentic Cypriot culture in its
architecture. It designed with high quality standards of materials to
increase comfort for guests. Its unique design has been created by
using traditional Cypriot architecture. The rooms are fully furnished
with traditional Cypriot-style beds, wood carving dressers, flowerdesigned chests and many more pieces of furniture that has the
cultural characteristics of Cypriot culture. The hotel established in
2014, and by the first year it took 9.5 points from Booking.com with
success reward and plate. Also became two time travelers of choice by
Trip Advisor with 4.5 – 5 stars point system. The guests generally
mentioned the value, service quality of hotel, uniqueness of service
with qualified employees of hotel, different cultural traditions
combination, and hygiene of hotel. On the other hand, Arkin Group
Colony Hotel and Merit Hotel Groups are selected as 5 Star Hotels
with their high quality level of service standards, TripAdvisor
excellence certificates, and their computerization systems: Fidelio. etc.
They have strong Human Resources Management functions which can
be accepted as best of North Cyprus. In order to meet diverse needs of
its guests and offer a unique holiday experiences those hotels put high
level of service standards for its guests.
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4.

Conclusion

The use of resource based view of strategy and implementation in
hospitality sector has been clearly indicated in this study. The concept
of RBV - resource based view of strategy- focuses on utilizing the
unique resource collections and capabilities to occur SCA sustainable competitive advantage in the hospitality industry. This
practice requires the capabilities and process of hotels that distribute
resources to improve performance and productivity standards of the
hotels with the result of increased value for the customers of hotels.
These practices need the integration of resources (human – manpower,
processes and technological materials) to create strong CRMcustomer relationship management. The strong customer relations
create value for both the hotel and its guest’s base. The sufficient and
intelligent use of technology may increase the value of offered
services. It will help hotels to offer different type of service from the
rivals. Employees of hotel, has momentary access to computerized
data related to needs, wants and desires of guests and their preferences
during past experiences. It stresses that fast reaching and gathering to
data at the guest’s interaction is determinative of a successful service.
The study shows us, RBV-resource based view strategy (with four
main indicators: Valuable, rare, imperfectly imitable, nonsubstitutability of resources) has a positive effect on CRM- customer
relationship management strategies and it create sustainable
competitive advantage for hotels in the hotel industry.
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ABSTRACT
Employee turnover has been a focal problem worldwide and there has
been widening recognition of human resource management (HRM)
impact on an organization’s employee happiness and organization’s
ability to retain their good performer and stable employees within the
organization. A comparative analysis of HRM applications on
employee turnover intention between family-oriented and non-family
orientated hotels is performed on the basis of similarities and
differences in terms of recruitment, organizational culture,
communication, salary, training, performance evaluation, reward
system, working condition and equal working opportunities.
Moreover, it is generally agreed that HRM applications have been
more successful in non-family-oriented hotels and accordingly the
study aim to validate the assumption by considering geographical,
economic, political, institutional and cultural differences of North
Cyprus. In order to achieve the purpose of this study Human resource
managers were selected from family-oriented and non-family oriented/
institutionalized five start hotels located in Kyrenia, North Cyprus and
they were interviewed by using open-ended interview questions.
Similarities and differences of both family-oriented and non-family
oriented hotels are identified through a comparative analysis where
findings show that all of the hotels prefer to apply similar payment
strategies, support equal employment opportunities, cultural
differences, and internal recruitment especially for supervisory and
chef positions and hotels are successful in terms of motivate their
exciting employees to stay in their organizations. Despite the
similarities, the research conformed that institutionalized hotels are
more effective in communications ways to employees, applying
proper performance evaluations in a systematic and professional way,
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rewarding system, providing proper and systematic orientations,
internal, external and individual trainings in order to prevent
and reduce probability of employee intention to leave.
Keywords: Employee turnover, HRM applications, HRM, Tourism

2.

INTRODUCTION

Tourism continues to be leading sector and one of the main factors of
economic development in North Cyprus. Kyrenia is one of the cities in
North Cyprus, which has a great potential of Tourism with its climate
and perfectly suitable beaches and seashores make the way of
development of the city into a touristic spot and also attract hoteliers
and tourism investors to build from bed and breakfast and economy
hotels to luxury 5-6 star hotels on the seashore (Jahani, 2014).
Naturally, in these rapidly growing environment, competition among
the hoteliers is unavoidable. And also as tourism sector is highly labor
intensive and highly depending on the performance of human
resources, it also creates competition among the hotels in term of
having and keeping good performer employees. However, when an
employees are moving to another hotel, it cause turnover in the
previous hotel that employees were working. One of the significant
responsibilities of organizations is able to retain their good performer
and stable employees in their hotels and gain competitive advantage
(Zopiatis, Constanti&Theocharous, 2014). Therefore, the human
resource departments in hotels have very significant responsibility for
proper operations and to practice all the possible applications to keep
employees in their organizations.
Since 1990-1993, there has been widening recognition of human
resources management’ (HRM) impact on an organization’s
performance, employee happiness and organizations’ ability to retain
their employees within organizations.
The factors that impacts turnover rates are identified in the literature
of HRM and specifically in turnover, which are ; orientation and
socialization process, recruitment and selection procedures,
discrimination at the workplace, training and development
opportunities, managements style, labour shortage, organizational
commitment, competition and organizational culture, stress and
burnout, the seasonal nature of the industry and job dissatisfaction

315
(Cheng & Brown, 1998). Labour turnover is not only based on one of
these factors, turnover may include multi-dimensional aspects and
cause low staff morale, low work performance, absenteeism and
turnover (Denvir and McMahon).
The applications of HRM for retention of tourism accommodation
employees are the core issue for this study. In particular, the focus is
how organizations try to influence and encourage employee to either
stay with that organization or leave. This study will try to explore the
perceptions of HR managers on the management of labor turnover and
examine the ways in which organizations efforts to overcome issues
related with employee turnover by selecting two, five start Hotel
which are located in Kyrenia, North Cyprus. Also the study will
provide recommendation for the best practice in managing and
maintaining staff to reduce turnover intention.

1.1.
Labour Turnover
The movement of people into and out of employment within an
organization is turnover (Denvir & McMahon 1992). Turnover can be
involuntary (discharge or downsizing) or voluntarycan be avoidable;
employee intention to exit from an organization under circumstance
that organization could have been avoided and unavoidable: employee
intention to exit from an organization that organization could have
taken some action to retain the employee(Waleed Alnoqbi, 2011).
Cheng & Brown (1998) also explained that there are multitudes of
reasons that people leave from organizations and they may or may not
be management related and turnover categorized into controllable and
uncontrollable turnover. These controllable reasons which dissatisfied
employees and increase their intention to leave from their workplace,
so before actual turnover happens, the final point of employee is
turnover intention and directly affect the employees’ turnover
behavior.

1.2.

Turnover Intention

In the hospitality sector, one of the most important problems that
should be shown attention by the human resources department is the
turnover intention of employees (Peterson, 2004). The behavior that
employees’ intent to leave or withdrawal from the current job is called
Turnover intention. The turnover intention show itself with three
signals. The first sign is that when employee think to quit from the
job, he/she starts searching another opportunities of work (Wen, Huey,
Li, Ying &Kee, 2013). Apart from that, there are some disadvantages
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and as well as advantages of turnover intention in the organizations.
Wen, Huey, Li, Ying &Kee (2013) have recommended that
employees’ turnover have some possible positive and negative results.
While negative results contain employees destroy their current social
networks, and adaptation to new organization culture might take
longer and employees are not able to adaptto the organization culture
at all. The positive results contain that employees can have higher
salaries, develop their careers, and have more opportunities to perform
better than previous organization (Wen, Huey, Li, Ying &Kee, 2013).
Also, unlike turnover, turnover intention is when employee has an
intention and thinking to leave or terminate from the current
organization. And Turnover is the actual action that employee has
already leaved the organization and may be working in another
organization and trying to build new employment relationships.
It is very difficult to measure actual turnover behavior, but intention to
turnover is good and reliable predictor of actual turnover behavior
(Zopiatis, Constanti&Theocharous, 2014). Therefore there is
difference between turnover and turnover intention. This study is
going to focus and argue on turnover intention rather than turnover,
because for the employees who have an intention to leave,
organizations have chance to convince and keep the employees in the
organizations. And the study tries to propose solutions for turnover
intention by examining the human resources department practices on
turnover intention in two five start hotels in Kyrenia, North Cyprus.

2.
Labour Turnover in the Hospitality industry and in the
Hospitality industry of North Cyprus
Tourism sector is highly labor intensive and the performance of
human resources in Tourism is very significant factor for an
organization to gain competitive advantage. Therefore there is a
highly dependency on human resources and its proper operations in an
organization (Zopiatis, Constanti&Theocharous, 2014).
One of issues of turnover include the acceptance of turnover behavior
in organizations, which is normal within the tourism industry,
however organizations should also aware and accept turnover
behavior as an issue that organizations should think and act to able to
overcome with this issue (Zopiatis, Constanti&Theocharous, 2014).
D’Annunzio-Green, Maxwell & Watson (2004) stated that there are
different views of the issues of employee turnover within the hotel
industry and suggested that how industry perceives of high turnover
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rates, it can be advantage or disadvantages to them. Also D’AnnunzioGreen, Maxwell & Watson (2004) stated that employee turnover is a
barrier to increase productivity and efficiency in the Hotel industry.
And high employee turnover rates affect the quality of service and
goods and lead large employee turnover.
There are many issues of hospitality industry in terms of employee
dissatisfaction in the workplace. Some of the issues that employees
are facing in the hospitality industry are long working hours,
repetitiveness, and the stress of hospitality industry work. These are
some of the issues of hostility industry in general and as well as for
the case of hospitality industry in North Cyprus.

Application/ strategies to minimize employee turnover
Organizations spend lots of time, energy, money to able to create
greater stable, effective and productive workforce. A loyal, efficient
and stable staff is argued to be one of the keys to gain competitive
success. So the loyal and efficient workforce needs some proper
implementation to retain them into the hospitality and tourism
industry. However, it is not just the retention of staff is the most
interested parthere; also it is needed to examine those elements that
organizations have control over them (D’Annunzio-Green, Maxwell &
Watson, 2004). Labor turnover can be reducing with strategically
managed human resources through nine key Human resources
activities which are selected for this study.

2.1.

Recruitment and selection

There is a clear understanding that labor turnover begins with the
recruitment and selection, specifically the selection process (Cheng &
Brown, 1998). Therefore, the ability to hire the right employee for the
right position andretain them gives the organization a competitive
edge which begins primarily with the selection process. There is a
known fact that, hotels are selecting their employees from both
internal and external sources. Internal recruitment is hiring current
employees within the establishment or from other hotels, which is part
of the chain. External recruitment is hiring new employees from
outside of the organization such as from competitors, newspaper
advertising, employee referrals and etc. This internal labour source is
predominantly limited with supervisory positions and above and
usually associated with a career development plan. And external
labour source is generally favored for managerial positions (Cheng &
Brown, 1998). Internal recruitments have reasonable advantages for
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employees and as well as organizations. The main two advantages of
internal recruitments increase the morale of the titled employee and
other employees who see opportunities for themselves. On the other
hand, the main advantages of external recruitment, bring new ideas
and energy to organizations and also specifically when external
recruitment takes place for managerial position, it reduce the power
conflict betweenexisting employees and it is easier for managerial
position
to
rule
and
coordinate
employees
(Woods,
Johanson&Sciarini, 2012).
2.2.

Organizational Culture

Employee management policies and procedures influence employee
behavior and affect the performance of an organization as a whole.
Moreover, it is necessary to develop the right organizational
environment. Part of this environment and culture, it is important to
create a sense of belonging, or characterized culture which encourage
the value of long-term employment. However if turnover is not
viewed as a problem for the industry, the culture of belonging may not
besupported (D’Annunzio-Green, Maxwell & Watson, 2004).
2.3.

Communication

Communication is very necessary between employees and employers
within an organization. There is a general approach that the relations
and good communication with employees can strongly affect a
company’s potential to gain a competitive advantage stated that
employees are more willing to stay in an organization when they have
strong relationship with their work colleagues and supervisors.
(De Cieri & Kramar, 2008, p. 63). Alnogbi (2011)
Communication can support and improve employees’ attachment to
their organizations and their colleagues or teams and in return increase
the level of retention in the organization. One of the things that
argued in the turnover literature is, a lack of communication between
management and employees create a barrier between two parties and
reduce employee motivation and intention to stay with the
organization is directly affected with lack of communication (Alnoqbi,
2011). The awareness of communication importance helps to lower
employee turnover and organizations should make sure that they have
good lines of communication among employees. Also when there is a
communication gap between employees and management, employees
have distance with their employers and they are not able to get the
necessary official information and then its result bigger gabs.
2.4.

Salary

The payment system of an organization is an important factor for
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strategy implementation, because the techniques are used to make
payment to the employee affect the quality of their work, their attitude
towards guest in the hotel, and their willingness to be flexible and
learn new skills (Milkovich, Gerhart&Hannon, 1991 cited in Alnogbi,
2011). There is one factor that employees generally use; they compare
what they receive and what other workers receive within an
organization. Employees look at what they are receiving for the time,
energy and effort they contribute and compare with what other
workers receive towards the level of time, effort and energy then if the
payment is fair according to their perception, they feel satisfied with
their payment. But if they feel that their efforts and contribution is
paid less than other employees according to others’ effort and
contribution, dissatisfaction may occur and the intention to leave from
the organization may be occur as well (Ryan & Sagas, 2009).
2.5.

Training

In the field of human resource management, training can be counted
as one of the most significant variable in human resource practices.
Alnogbi (2011), mention that training is a method which can allow the
employees from an organization to gain job related knowledge and
skills and also improve and changes the attitudes and behaviors of
employees in order to meet the objectives of organizations.
Training programs provided for employees can help organization to
reduce the disadvantages and increased the capabilities of organization
in order to achieve the organization vision and mission with the
effective ways. Training is one of the methods to acquire new
knowledge and skills which can improve the standard of performance
in the rapid changing environment (Alnogbi, 2011).

2.6.

Performance Appraisal

Performance appraisal is defined as formal system of review and
evaluation of individual or team performance. The system is designed
mainly to evaluate, manage and made the improvement on employee’s
performance. The effective performance measurement would enable
employees to have open discussion on expectation and future
developments on employee’s achievements. Performance appraisal
has an important role in measuring employees, and developing their
capabilities, improving their performance and distributes reward
(Alnogbi, 2011). It also served as motivation tool to identify the
individual needs when it is practice regularly in the organizations.
Besides that, performance appraisal system is performance
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measurement helps for monitoring employees and show if there are
any requirements for changing employees’ behavior which will result
in performance improvement while desired behavior can be motivated
to continue their performance in future.
2.7.

Reward

Reward is the compensation that employee receives from organization
for service and effort they puts. Reward consists of financial and nonfinancial reward. Financial reward having monetary value, it is made
up of fixed, variable pay and employee benefits. On the other hand,
non-financial reward is consider having no monetary value and made
up of recognition, praise, achievement and personal growth It refers to
the items that do not constitute part of employment contract agreement
such as intangible reward and psychological reward (Alnogbi, 2011).
Reward consists of 5 component that is, compensation, benefits, work
life, performance and recognition. The main component that included
in this study is Recognition is given to appreciate employee actions,
efforts, behavior or performance. The main problem of rewarding is
when high performers are inadequately rewarded, they willing to quit.
Also when organizations provide adequate financial rewards for
employees’ performance are more likely to make employees stay
within the organization. High reward levels will lead to high
satisfaction, and individuals who are satisfied with their jobs expected
to continue and stay with the same organization which lead lower
turnover intention.
2.8.

Working Condition

Working conditions defined as the working environment and all
existing circumstances affecting labor in the workplace, including job
hours, physical aspects, legal rights and responsibilities. Wen, et al
(2013) stated key motivational variables that may influence employee
turnover decision are the competitive salary, good supervision and
interpersonal relationships, job autonomy, better working
environment, training and development, and job security.
2.9.

Equal Employment Opportunities

Employment opportunity also act as brier of employment
discrimination which referred to age, religion, race, color, disability,
sex, pregnancy, national origin , marital status and health related issue.
Alnoqbi(2011) stated that equal employment opportunity can be used
to make sure the working environments are free from illegal
discrimination and harassment. It means that the working environment
policies, practices, behaviors and rules that are fair to every employee.
All workers will be respected and valued equally by the
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organization.Every employee will have equal opportunity in getting
promotion, reward, training, wages, retirement, responsibility,
vacation, pensions and other benefits. For example, in the aspect of
getting promotion, every employee should be promoted according to
their skills, knowledge and experience they have and should not
discriminate them based on their gender, age and etc.

3.

Data Collection

The HRM practices in order to overcome turnover problems are aimed
to be study in two five start hotels which are located in Kyrenia. The
Merit Part Hotel and Malpas Hotels are selected to conduct this study.
Both of the Hotels HRM managers are selected as the participants of
the this research; Mr. Sefa from Merit Park Hotel and Mr. Irfan from
Malpas Hotel interview while using open –ended interview question.
Please find the interview question in the Appendix I.
4.

Results

The interview questions will be analyzed under the some subtitles
which are the main components of literature review and interview
questions; recruitment, organizational culture, communication, salary,
training, performance appraisal, reward, working condition, and equal
employment opportunities. Please find the conceptual framework of
this study in the Figure 1.1.
In general questions, it is found that the highest turnover rate occurs in
some certain departments which are Food & Beverage department
(service employees), and kitchen especially stewards. There are some
of the factors that influence the employee turnover in both hotels,
which are ; when minimum wage of Turkey was synchronized to the
almost the same minimum wage of North Cyprus, newly opening
hotels and new opportunities and positions, higher wages in new
hotels, better wages are offered in casinos according to hotels and
when managers or supervisors moved to another organizations they
prefer to work with their team and they call and convince their team to
move to the same organization that they moved. At the same time, the
HRM manager of Malpas Hotel mentioned that since three months
HRdepartment is receiving highest level of job applications from
Turkey and he pointed out that because of the situation in Antalya at
the moment which causes the hotels are closing or downsizing their
organization, people are attracting to North Cyprus to able to find a
job.
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Figure 1.1.

Recruitment
The one of the question to HR managers was, if they are providing a
good preview of what the organization is expectingand what the
employee actually experience on the job. The question was simply
asking if what promised is equal to actual job in terms of holidays,
rights, rules, salary and etc. The HR manager of Merit Part Hotel
really convinced me that they are doing and providing all their best to
make sure that employee is understood what the organizations is
expecting from him/ her and providing necessity orientation and
training and the employee sings the form, which is proving if he/she
received orientation and training. On the other hand, the HR manager
of Malpas Hotel pointed out that, they are providing information about
the salary, holidays and trail periods to newly employed staff however
they are not providing any orientation and training to new employees.
Both of the Hotels prefer to recruit internally when there is an empty
position as supervisor and chef positions. They are agreed that internal
recruitment increase motivation of other employees and as well as
titled employee and increase the retention of the current employees.
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Also even they are not favor about external recruitmentand rarely used
for hiring employees. Externalrecruitment found more suitable for
managerial position which reduce the conflict between employees and
manager and increase the admiration. To addition to this, Merit Park
hotel is taking this responsibility more serious by making performance
evaluation beginning of summer and end of summer for internal
recruitments. During internal recruitment evaluation period, they are
also considering the employees’ stable attitudes and performance and
how they are serious about their jobs.

Organizational Culture
As both of the HR managers stated that, style of leadership is not the
centralized style of management and there is no hierarchy beside high
respect to their supervisors, manager and the most importantly
towards their general manager. In this case, employees have chance to
work in friendlier atmosphere and affect their intention to stay within
the organization. However it was observed that, Merit Park Hotel has
more institutionalized structure than Malpas Hotel on the other hand
the general manager is not an unreachable person in the organization.
The case of higher workload that might make employees burnout in
their jobs, according to HR manager of Merit Park Hotel, there are
some positions that they have much more workload than others,
however each position includes different specializations and
importance and each failure of a position automatically affect the
other position. On the other hand, HR manager of Malpas Hotel thinks
that maintenance department has more workload the reason behind
that the owner of Malpas Hotel has construction firm and maintenance
department has contribution in some construction work as well.

Communication
As communication is very important between employees and
employer in an organization, the HR managers are asked how they
prefer to communicate with their employees; Merit Park Hotel seems
more active in communication by organizing trainings, month of the
employee day, barbecue parties, personnel night, and with some sport
activities. On the other hand, Malpas hotel arrange personnel night
once a year and some trainings when it is needed without any regular
schedule.

324
Salary
Salary is one of the most influential factors to motivate employees and
kind of a good aspect to keep the employee in the organization. The
interview questions related with salary were not considering if the
organizations are paying highest salaries to their employees but the
main aim was if they are providing fair payment and some
motivational salary strategies in their organizations. It observed that
while HR manager of Merit Part Hotel answering this question, there
was dough behind his answers and I understood that before there was
an unfair salary strategy in the organization, such as paying more who
are married and have family and paying less who are single or unfair
payment among the same level of positions in different departments.
However, this problem is trying to be minimized. Also both of the
Hotels are providing systematic increase on the employees’ salaries
like adding % 10 increases every year on employees’ salaries, with
another word if the employees are consistent and serious with their
work and they are willing to stay in the organization they are having
increase on their salary.

Training
Trainings are applied in both of the Hotels; however, Merit Park Hotel
is showing more importance and taking trainings more serious by
providing regular internal, external and individual trainings for their
employees. At the first stage trainings are provided to new employees
and later internal trainings take place in every month and sometimes if
it is necessary twice in a month and they are mostly related with
customer satisfaction and takes 40 minutes each.External trainings
take place once a year related with service quality and lastly they are
providing individual trainings if necessary. However, in Malpas
Hotel trainings are provided not a systematic way and training is
provided when it is needed. HR manager of Malpas Hotel previously
was a security manager and then he moved to HR department
therefore he does not any background to able to provide trainings,
therefore the assistant manager is giving some departmental trainings
especially front office department about quest approach, diction and
appearance and food and beverage department about table layout. And
trainings take nearly one hour.
Performance Appraisal
Performance appraisal is also very important especially before and
after trainings and it very useful for employees to know their strength
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and weaknesses. As it was mentioned in recruitment section, Merit
Park hotel is taking this responsibility more serious by making
performance evaluation beginning of summer and end of summer for
internal recruitments. They are also considering the employees’
consistent attitudes and performance and how they are serious about
their jobs during internal recruitment evaluation period. Also HR
manager of Merit Park Hotel applying perforce evaluation in a way
that; he is giving perforce evaluation form for employees after each
trainings and employees are evaluating the person who is giving the
training and employees are evaluated by HR manager and / or the
person is providing trainings.
In addition to this, they are mostly trying to provide feedback for good
perforce and avoid for criticizing the poor perforce. On the other hand,
in Malpas Hotel perforce appraisal is something that managers are
mentioning about their employees general good or bad perforce during
the weekly head of the departments meetings.

Reward
The way that reward systems are applied in the organizations can
show differences as financial or non-financial but the final purpose of
all the reward systems should motivate employees. Reward system
seems more active and encouraging employees in Merit Park Hotel.
According to what HR Manager of Merit Park Hotel, their reward
system includes; the month of the employee and some holidays given
by the management. The month of the employee are categorized as
Gold, Silver and bronze so every month they select three employees
and they are provided some gifts and certificates. The employees who
are going to be rewarded are selected through different ways. One of
them isemployees are evaluated by collogues from the same
department. Also employees are evaluated by customer satisfaction;
customers’ letters or questionnaires that they are mentioning a specific
employee’ perforce. The last one is the general manager is spotting a
good employee performance.
However, the reward system is not active in Malpas Hotel. They were
applying rewarding system by selecting one person from each
department as the month of employee and providing some gifts. The
problem was the way they were selecting the employees; the each
departments head evaluate their employees in their departments and
select one and that employees were rewarded, But later, the
complaints and conflicts were raised and they are not applying the
month of the employee reward system or any other reward system in
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Malpas Hotel any more.
The one of the important point of rewarding system which should not
be ignored, rewarding system should motivate employees who are
rewarded and other employees who see the opportunity for
themselves. In Malpas Hotel, they think their employees are very
happy all the time. In Merit Park Hotel, HR manager observe the
employees and he spots if there is any differences on employees’
performance after he/she rewarded and he mentioned he observes
obvious differences on their employees.
Working condition
Working conditions can be categorized in many aspects; good
supervision, relationship among employees
job authority, job
security, working hours, physical aspects, legal rights and
responsibilities, mental health, discrimination and etc.
Both of the hotels are sure that their working conditions are safe. For
example as housekeeping department engage with some dangerous
cleaning and toxic materials, they are receiving trainings from the
cleaning material suppliers and they learn how they should use them.
Maintenance department is receiving external work safety trainings.
The physical conditions should be suitable for the employees which is
directly influential on the employees’ perforce. What Merit Park HR
department applies; if they think that a employees position is not
matching with his/ her physical condition and abilities, they apply
departmental transfer strategy and employees are suited in more
appropriate positions.
The work schedules are arranged by head of the department or
supervisors and they do some favors to some employees by
considering their life styles or some special requests of the employees.
For example; married or employees who have family they might work
in A or B shits and if the employees are single or student, they work at
shift C. The HR manager of Merit Park Hotel thinks that it is not
ethical and such kind of favors can be applied in low season or if there
is an important conditions but in high season it is not possible to
consider employees special requests or their life styles. The HRM
manager of Malpas Hotel said that they are highly considering
employees’ special requests and life styles except in high seasons.

Equal employment opportunities
Both of the hotels are support cultural differences and they have
employees from many different countries. Merit Park Hotel is hired
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employees from Turkey, Azerbaijan, Uzbekistan, Nigeria and Ireland
and others andMalpas Hotel is labored employees form Turkey,
Pakistan, Philippine, Turkmenistan, Russia, Macedonia and others.
They do not think that employees from different countries are
discriminated and all employees have same opportunities in their
organizations. While HR manager of Merit Park Hotel thinks that men
and women have equal opportunities, on the other hand, HR manager
of Malpas hotel think that men and women do not have the same
opportunities in their organizations, because men employees can be
employed in hard work and longer hours than women.
Another think that make me surprised about the Malpas Hotel, they
prefer and recruit disable people in their organization and they have
one mentally disable employee who is working in housekeeping
department at the moment. But they do not let her to work alone and
as HR Manager said that she is popular among the guests. On the
other hand, Merit Park Hotel do not prefer to recruit disable people, as
HR manager explained the reason, he does not think that disable
people are able manage the workload and emotionally tolerate the
customer complaints and stress.
5.

Conclusion

These findings point various conclusions. Firstly, it seems that there is
a general awareness in hotels about employee turnover is a problem.
However, as there are different types of turnover, there are many
different reasoning that employees decide to leave their workplace;
therefore organizations are not able to interfere to retain the employee
in the organization for the each turnover case. While both of the hotels
did not provide turnover rate of their organizations because the
turnover rate is confidential as their organizational rule, they stated
that their organizations have low employee turnover among the other
Hotels in Kyrenia. The common reasons that employees actually left
from these hotels were wages in Turkey was synchronized to the
almost the same minimum wage of North Cyprus, newly opening
hotels and casinos are offering better wages. And according to HR
manager, there are no relationships between actual turnovers with
HRM practices in these hotels.
Secondly, there seems to be no significant differences between two
Hotels, in term of their preferences of recruitment. Both of the Hotels
prefer to apply internal recruitment especially for supervisory and chef
positions and while they are rarely prefer external recruitment, they
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apply it only managerial positions. Therefore, both of the hotels seems
successful in term of motivate their employees to stay in their
organizations and increase their productivity through internal
recruitment strategies.
Lastly, many of the practices of HR contain few elements common
each other. They have almost the same payment strategies which are
yearly increasing payment for stable employees in the organization.
Both of the hotels are sure that their working conditions are safe, in
term of using dangerous cleaning materials, safety of maintenance
employees, work scheduling and physical conditions for the
employees. Also both of the hotels are support equal employment
opportunities, cultural differences and they have employees from
many different countries. However, there are some other elements that
Merit Park Hotel is one or more steps further than Malpas Hotel. The
main reasons for that Malpas Hotel is weaker than Merit Park Hotel in
term of some HR applications which are; communications ways with
employees, applying proper perforce evaluations in a systematic and
professional way. Also rewarding system is not efficient as it is
supposed to be, except personnel night which is held once a year.
However, HR department, especially in Merit Park Hotel is providing
proper and systematic practices such as starting from recruitment,
orientations, internal, external and individual trainings, reward system
and etc. in order to prevent and reduce probability of employee
intention to leave.
The overall picture of the hotel industryis obviously shown that, the
more institutionalized hotels like Merits Park Hotel are more serious
about HR practices and in term of the way they are applying
procedures to implement them. On the other hand, there are two main
problems that hotels are increasingly facing employee dissatisfaction
and turnover; due to opening plenty of new hotels in Kyrenia, which
increase the competition and employees are look for new
opportunities and better salaries for themselves. Also because of rising
educational standards and employees expectations cause shortage of
desirable job availabilities and less desirable shift-work positions
mainly at the operational departments.
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ABSTRACT
The main purpose of this study is to explore the North Cyprus Night
Club sector and its impacts on tourism of the country. Also to explore
how it’s damaging the image of tourism sector and to define of Night
Club Sector with its connections which are Night Clubs and the
Casinos. As many people see it as a bleeding wound, night clubs are
the homes of sex tourism. They are spreading many illnesses and
diseases to country. Some professionals see this sector as a important
tool for economy, but when you explore the subject in detail in long
period of time you can understand how it is harmful sector. This
research concentrated to show alternative tourism products as socialcultural values, welcoming local people, 3S tourism, religious tourism,
educational tourism, natural beauties of North Cyprus and so on.
Tourism has turned into 4S – Sea, Sun, Sand and Sex Tourism in
North Cyprus. Two villages chosen for the methodology part to
collect data. These villages are the most popular for Night Club sector.
They are Alaykoy (in Nicosia) and Kayalar (in Kyrenia) villages. The
local people of these villages were conducted to gather the
information about the impacts of Night Clubs. SPSS (Version 20)
software has been used for the storage, analysis of the answers and
creation of related graphics.
Keywords: Night Club Sector, 3S Tourism, North Cyprus

3.

Introduction

Night Club Sector is a bleeding wound, which is damaging the image of
the tourism sector of North Cyprus. There are many other available
tourism products in North Cyprus other than sex tourism that can attract
tourists to the island. North Cyprus can always be remembered by tourists
with its natural beauty (including golden beaches, brilliant weather,
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peaceful environment, mountain forests, and ancient castles and sunbeaches villages), historical attractions and socio-cultural values as
welcoming local people with a warm Mediterranean smile.
The local people have a common view that this sector is giving a great
damage to the country’s image. Night Club Sector affects;

Image of the country, is being damaged by the government (with
the rules and regulations about the industry). To attract tourists, there are
many available tourism products and they are not on the black side like
Casinos and Night Clubs.


Culture of local people (especially young generation).



Health of tourists and local people.



3S + One more S. (Sea, Sun and Sand + Sex).



Inferior the Female Gender and rights.



Nowadays, its became legal.

Many governmental and nongovernmental organizations arrange protests
against the sector. And invite the owners to shut down their places. The
laws are turned for the sector by government.


Economic damage (in long term).

These sectors seem like they support the economy of country. Many
people know that it is not true, and only the owners are earning good
money. They are not helping to the economy, because many of them they
even do not pay any taxes. The government regarding ignores some of
their mistakes related to the rules and regulations for these companies.
So, they are not investing for benefit of country also, they are not
improving any touristic facility except their night clubs. Therefore they
do not contribute any benefit to the economy of the island in long term;
they invest some money only in construction period, till they get the
permission to open their business.
The country should have strong political view to become independent
country. Also must improve marketing facilities abroad to attract more
tourists.
1.1.

Alternative Tourism Products


Natural Beauty: Golden beaches, brilliant weather, mountain
forests, ancient castles and sun-beaches villages. Also, the 3S Tourism
including sea, sand and sun can be used an alternative tourism product.


The

historical

tourism

products:

Byzantines,

Ottomans,
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Venetians, Lusignans are includes some cities, tombs, monasteries,
abbeys and so on. St. Barnabas, St. Hilarion, Hz. Omer, Sheikh Nazım Al
Haqqani, Apostolos Andreas are only few people who named some
monasteries, tombs etc. (Debes, T. & Alipour, H., 2011).


The rich culture with its cuisine, hand work and folk-dances,
warm Mediterranean smile etc.

The visitor number of North Cyprus were nearly 2 million last
year and only 5.000 of them came island for alternative tourism products
(Tourism Planning Office, 2018).

1.2.

The Significance of Research

The significance of research is there are not so many researches in North
Cyprus related to this subject. It is like a invisible problem, everyone see
it, most of the people hate from the Night Club sector and sex tourism but
no one can stop it because the government supports the Night Clubs and
Casinos. The Tourism Sector of country sees the Night Club sector as
saviour of economy. This research will help to describe negative impacts
of Night Club sector on the image of Tourism of North Cyprus.
This project is also important to show all negative ways of Night Clubs
and Casinos which are part of Night Club Sector. It’s important because
the local people should know that they do not have to endure this sector.
There are many alternative types of tourism in North Cyprus, and if they
aware of the occurred problems (like the diseases) related to Night Club
sector, they will seek to the alternatives such as 3S Tourism.

Embargoes and isolations of UN and EU are the biggest barriers
against the growing of tourism industry in North Cyprus (Tourism
Ministry, 2015).

WTO (1995), defines sex tourism as “trips organized from within
the tourism sector, or from outside this sector but using its structures and
networks, with the primary purpose of effecting a commercial sexual
relationship by the tourist with residents at the destination.”
The casino (gambling) and night club (sex tourism) sectors are other
types of tourist industry in North Cyprus and they play a major role in the
tourism sector. However, they also bring some problems into scene
mostly related to social life and the image of the country. In particular,
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the night club sector undermines North Cyprus’ and Turkish Cypriots’
image. The night club industry in North Cyprus disturbs inhabitants and
spoils the socio-cultural norms and values of the country.

The Night Club Sector damaging the tourism industry and image
of country seriously. Even the taxi drivers became agent for the casinos
and Night Clubs.

In order to satisfy and attract new segments North Cyprus
Tourism Industry must provide alternative tourism products.

2.

Night Club Sector of North Cyprus

The nightclub sector is a bleeding wound in Northern Cyprus. Nightclub
owners have been exploiting the law just to earn more money for many
decades. They engage in sex tourism with their workers who are called as
the “sex workers”. Sex tourism provides some services such as sexual
activities, striptease shows etc. that satisfy basic physiological and
psychological needs of tourists in return to money. Although it is said to
bring large sums of money to the island’s economy, there are also some
other institutions and people who invite the nightclub owners to close
down their workplaces with the intention of preventing the deterioration
of the island’s image as well as the degeneration of social and family life.
A lot of people including the nightclub owners ask for some new
regulations and amendments from the Northern Cyprus government over
the subject.
Many people in North Cyprus also do not know the fact that it is still
illegal to have sex in exchange for money in the island. Besides, the
nightclubs are the most comfortable places for the spread of sexual
diseases. Recently, the press statements of a considerable number of
politicians, which were pretty insensitive, have shown the island’s status
regarding the subject.
The nightclub issue in North Cyprus is a topic on which very little
emphasis is given and very few researches have been conducted until
now. The majority of the people, who are inhabitants and tourists as well,
do not recognize the harms of this sector. During the formation of this
project, a lot of statements and also press releases from educators,
managers, reporters, politicians and people from the law system have
been documented. These statements clearly reflect the fact that the
nightclubs and the “sex tourism” harm the county’s image.
Tourism can be done with travelling from one place to another place as a
consumer holiday, recreation, entertainment, cultural and so on (W.T.O).
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Also, to be considered a travel as tourism movement the destination are
required to stay at least 24 hours. Tourism is divided into many sectors,
and it takes people to other countries from their country. Sex tourism, is a
kind of these sectors (Kozak, 2009). This tourism sector is made by
means of a nightclub in North Cyprus. Sex tourism, present throughout
the world, and occurs the connected problems of human trafficking,
AIDS, and poverty, continue to flourish and claim lives at unprecedented
rates.
In 1998, Turkey government decided to close casinos and night clubs
(Dallaryan, 2007), and suddenly the first hotel with a casino, Jasmine
Court Hotel opened in Kyrenia. In 2000s, the night clubs start to move to
North Cyprus as well, it is an interesting coincidence.

2.1.

Legislation of Night Club Sector

Sex tourists, defined as “those who travel to a country for the sole
purpose of having sex” see it as an opportunity, or even an entitlement, to
have sex available for less money than they would pay at home (Hansen,
2007). Rao (2003) explained typical profiles of “sex tourists” as, older
men who are going through their mid-life crisis. Interestingly, sex tourists
normally have considerably decent jobs. For example: A manager or a
self-employed position which allows them to afford trips to faraway
destinations. If you look at reviews of the government officials such as
the previous Ministers of Health, sex tourists in Northern Cyprus are the
domestic and abroad (from Turkey) soldiers who come to make their
military service from 1 year to 15 month and students (domestic and
students who come from another countries) to study. The common review
of the people who are interested in tourism is usually the name given to
tourist with under the name of “Sex, Gambling and Amusement” brought
by casinos. The typical sex tourists of North Cyprus could be any men, in
different age (they are generally, in middle age, 35-45 years old), or
educational level with different job types. They can be student or doctor;
they can be at the age of 18 or 70 (sometimes younger or even older) it
does not matter for the night clubs. There is just an age rule that is on the
night clubs entrance walls (+18).
Night Club industry is a multibillion dollar industry that supports an
international workforce estimated to number in the millions. Sex tourism
benefits not only the sex industry but also the air transportation, taxi,
restaurant and hotel industries. Some human rights organizations claim
that sex tourism contributes to human trafficking and child sex activities
in some countries like Cambodia, Brazil and Thailand (Tepanon,
2004).The Night Clubs industry become interconnected with the new
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technological advancements (such as; the internet, web cameras, and
chats sites etc.) has contributed the communication link between the
“sellers and buyers”. Even, some rent a car companies and some guide
sites such as North Cyprus Night Life web sites advertise the night clubs
in North Cyprus.

2.2.

Night Clubs as Source of Diseases

As well as customer relations and government relations, the night clubs
of North Cyprus has a weird base in general. These places are mostly
around Lefkoşa, Alayköy district, on the main roads of Girne, Magosa
where everyone has easy access and everyone who drives from one town
to the other can easily see. These places are offered under the name of
“Night Clubs”, where the oldest industry in the world takes place and
where women’s body are rented out for an hour or a day. In the back
rooms of these night clubs, other services are offered for pleasure &
luxury. North Cyprus night clubs welcome you with bright purple, green,
red, and pink lights, where the women working there are all international.
These are women who suffer from poverty back in their countries, who
are forced or voluntarily in this business. They use their bodies
professionally to satisfy their customers and earn a living.
Although the checks are done by the government at the hospital, the night
clubs are spreading the disease. The director of the department of basic
health services of the hospital reported that there were 24 people who
were deported from the country because of the infectious diseases in last
month’s (Department of Basic Health Services, 2016). The hospitals do
not let the sex workers go back to night clubs back, who are understood
to have the disease until they get better. The women can share the disease
with minimum 3 people. The main diseases that can be involved with
sexual activity are: Hepatitis C, Silifist (Frengi), Aids, Active
Tuberculosis, and Gonorrhea etc. which are not easy to treat. and also
influenza infections and fungi etc. which are easy to treat (İçer, 2013).
3.

Research Methodology

There is a great damage of Night Club sector to the image of tourism
sector of North Cyprus. The main argument of this study is that the sex
tourism in North Cyprus has some disadvantages such as the spread of
sexual diseases and the spoiling and degeneration of social and family life
in addition advantages about economic gains.
The main methodology used in this study as primary and secondary
resources analysis by focusing on the Northern Cyprus media. In
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addition, interviews and some academic articles used as sources to
discuss different dimensions of this problem.
The primary limitation of this study is the lack of enough materials in the
media and academic databases on this topic. Another limitation is the
risky nature of studying this topic where there are different conflicts of
interests.

3.1.

Data Collection

The used research methods are separated into two; questionnaires and
interviews. Data Collection: Mix of qualitative and quantitative research
method. All of the questionnaires are filled in as interviews as well.
The total participant number is 200 for the questionnaires. These are
people living in these villages: Alaykoy (Nicosia) and Kayalar (Kyrenia).
The total participant numbers for the interview are 20-25. Prominent
people in the villages such as Reeve, Mayor of the municipality etc.

Questionnaire: 200 Locals from the villages of Alaykoy and
Kayalar
& Interviews (with 20-25prominent people in villages).


Depending on the ethical rules and moral values.

SPSS (Version 20) software has been used for the storage, analysis of the
answers and creation of related graphics. It analyzed the demographic
information. Graphics shows the answers of 5 Likert Scale. Quantitative
analyses: figures, tables, diagrams and graphs. Qualitative analyses: listed
of all the sections of text coded.

3.2.

Ethical Considerations

The used research methods are separated into two; questionnaires and
interviews. Data Collection: Mix of qualitative and quantitative research
method. All of the questionnaires are filled in as interviews as well.

Permission: Permissions were taken in advance from participants
who will take part in the survey and also those who interviewed. The
study is related to night clubs industry; therefore issues such as
permissions regarding any interviews are essential.

Anonymity: Names will not be shared. Interviewees will be
assured that the information they reveal will be kept anonymous due to
the sensitivity of the study conducted.
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Respect for locals: Moral and traditional values of local people
were considered and respected while gathering data from them. Since
many of them might be emotionally involved with the night club sector
issue in their area, they will be regarded with full respect and empathy.

Data protection and privacy: The data collected from this study,
is protected from being distributed among public and mass media because
it won’t be a smart idea to have the data being passed around and getting
into trouble with related stakeholders involved in this sector.

4.
Results
Many ideas, advices and detected problems occured by the participants.
The public's response to questions as in the direction of the closure of
Night Clubs. Alternatively, the move to a location of Nightclubs and
more obvious is stated that laws should be created. Also, it is
overwhelmingly that disputed that women to be sold for money bring
women into the sector over women stand to gain the tools is not true. On
the other hand, the police raids to the nightclubs are inadequate and
outgoing is not a deterrent. Even that is unnecessary and a waste of time
to review many people who have shared during the interview.
One of the nightclub's disease is a fact that housing. In Northern Cyprus
the controls applied to the nightclub employees is not enough to be
caught in a serious illness, there is treatment for women or customers.
Accordingly, the government made in night clubs to allow sex for money
is never true. In Northern Cyprus, there should be draw for visitors for the
sake of tourism has many different branches. (For Example: 3S Tourism,
Special Interest Tourism, Historical Places etc.) So, for the sake of
tourism as an offshoot attract tourists to ensure the country's sex tourism
or economic income does not need to.
Night Clubs have some positively impacts as well. Some points have
occured after the interviews. In research;
Night Clubs;


To reduce rapes;



Is a good option for A-social people;



In the first experience, or as a place to go to gain experience;


Intra-family sexual distress they are looking for solutions to the
problems of people living somewhere that has emerged.
All this in addition to the public on this issue, many people have drawn
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attention to the lack of education. With this kind of education that shall
be given at a young age problems will disappear and night clubs will
eliminate the need to the include comments.
Casinos and night clubs are two separate sectors that are giving great
damage to the image of the country and affecting negatively to the
country with doing gamble and offering sex in the night clubs in return of
money.

4.1.
Recommendations
In the preparation of questions and during the surveying process, the
ideas from participant individuals and organisations made the
establishment of the recommendations part available. These
recommendations are very vital for understanding the country’s night
club sector problems. Some of the prominent recommendations are as
follows:

Gambling and sex tourism should be substituted by other types of
tourism. For Example: 3S Tourism, mass tourism, special interest
tourism, historical sightseeing tourism, and other types of tourism.

Women would never be sold in return for money. Not in this
sector, in all sectors of the world. Every people must accept the equality
of women and men. Women would never be a sexual item.

Government must put some rules and regulations and check them
with not with the fake “Peace Operations” but control in true way. The
owners, visitors, sex workers, politicians, polices, advocates etc. these all
invites it to do.

North Cyprus night clubs should be closed in a long period of
time. For the economy and tourism of island it is not looking possible
now for the short period. But it must be one of the most serious plan of
the government for the future of country.
The hypothesis occurred by the questionnaire results and the comments
of participants:
H1: Night Club Sector gives great damage to image of North Cyprus
Tourism Sector.
H1a: Night Clubs give a great damage to image of North Cyprus
Tourism Sector.
H1b: Casinos give a great damage to image of North Cyprus Tourism
Sector.
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5.

Conclusion

The damage that night clubs are doing to the image of North Cyprus is
obvious. It is the mutual decision of the majority of the public that certain
rules should be brought to night clubs, and sex in return for money should
be banned. A touristic country like Cyprus should attract tourists with its
history, natural beauty and 3S tourism. The government should invest in
these things rather than in night clubs.
This study aimed to underline the need for a more conscious citizen
group and a more sensitive legislative care over the subject of sex
tourism. It is disturbing to see that in North Cyprus, sex and gambling
tourisms are the leading tourism activities because of the nightclubs and
casinos. Due to this reason, the aim of the project is to show some
problems related to this perspective and to point out the links between all
institutions involved in this sector. Another aim of the project is to assess
the effect of nightclubs and sex tourism over the island’s economy and to
discuss some problems related to this industry such as the ineffectiveness
of government control and implementations (that stay just on paper) and
the shattering of families and other social problems due to nightclubs by
using the pro and counter statements over the subject that have been
reflected in the media.
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GLOBAL MARKA YARATMANIN ÜLKELER İÇİN STRATEJİK
ÖNEMİ: TURQUALİTY PROGRAMI
Öğr. Gör. Dr. Emel Demir Askeroğlu
ÖZ
Yoğun rekabet ortamı ve dinamik pazarlar nedeniyle işletmeler sahip
oldukları markaları daha değerli kılmak için yoğun çaba göstermektedir.
Günümüz rekabetçi pazar ortamında firmaların en önemli kriterleri
arasında marka değerlendirme çabalarının etkin bir şekilde
yönlendirmede yer almasını sağlamaktır. Ortaya çıkan gelişme ve
eğilimler, bilgi temeline dayalı yeni ekonomi düzenine yöneliktir. Bu
yeni ekonomi düzenin etkisiyle, marka değeri gibi maddi olmayan duran
varlıkların, işletmelerin bilançolarında görünen maddi duran varlıklardan
daha önemli hale gelmesidir. Güçlü ve değerli global markalar, ait
oldukları ülkelerin de imajlarına olumlu etki etmekte ve ülkelerin marka
değerlerini de arttırmaktadır. Turquality projesi, tüketicinin gözünde bir
üst marka olarak konumlandırılarak bir kalite garantörü olarak,
Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma
potansiyeli olan ürün gruplarının üretimden tutundurulmasına, satış
sonrası hizmetlerine kadar tüm süreci kapsayan bir akreditasyon
programıdır. Bu çalışmanın amacı: Türkiye’nin marka olarak temsil
edilmeyip, dünya çapında menşei üretim yapan bir ülke algısının
değiştirilmesi, rekabet avantajı olan ürün ve hizmetlerde markalaşmanın
sağlanması ve var olan markaların değerinin arttırılması, oluşturulan
pozitif marka imajının ülke imajına transfer edilmesi ve fiyat yönlü algı
yerine kalite yönlü algı oluşmasını sağlamak, bu fiyat yönlü rekabetin
ucuz emek, fason üretim tarzına dönüşmesine engel olmak ve yeterli
katma değer sağlamaktır. Çalışmanın yöntemi, derinlemesine ve kapsamlı
analiz yapılarak markalaşma ve marka değeri yaratılma süreci ele
alınarak, Turquality Projesi tüm yönleri ile ele alınmıştır. Bu projenin,
uygulamaları üzerine bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Kalitatif bir
yöntem özelliği ile nitel ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır.

1. Kavram Olarak Marka
Günümüzde sıklıkla duyduğumuz marka kavramını ele alan onlarca
çalışma yer almaktadır. Literatürde bir çok tanımı yer alan markayı
açıklayabilmek adına çalışmada bu tanımlara yer vermek gerekmektedir.
Marka “ürünü niteleyen, tanımlayan bir isim, terim, sembol ya da
tüm bunların bileşimi olarak ürünü diğer ürünlerden ayıran bir karakter
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olarak tanımlanabilir” (Uztuğ, 2003, s.14). uztuğ bu tanım ile markanın
ayrıştırıcı özelliklerine vurgu yapmaktadır. Marka taşıdığı özellikler ile
diğerlerinden sıyrılabilecek nitelikte olmalıdır.
“Amerikan Pazarlama Birliği firmaya yönelik “marka” tanımını şöyle
yapmaktadır: Bir satıcının ya da satıcılar grubunun mal ve hizmetlerini
tanımlayan ve onları rakiplerden ayırt etmeyi amaçlayan bir isim, terim,
işaret, sembol, şekil ya da bunların kombinasyonudur” (Dereli ve
Baykasoğlu, 2007, s.62). Amerikan Pazarlam Birliği tanımında markanın
mal ve hizmetleri tanımlaycı ve rekabet koşullarında farklılaştırıcı bir
unsur olmasına vurgu yapmaktadır.
Bir başka tanıma göre ise “marka, insanların kendilerini diğer
insanlardan üstün ve farklı kılabilmek için ortaya koyduğu enerjinin
simgesidir” (Aktuğlu, 2004, s.12). bu tanımda ise markanın taşıdığı bir
diğer fayda olan imaj algısına vurgu yapılmaktadır. Marka kullanıcısına
bir imaj vaad etmektedir. Markalı ürün kullanan kişiler kendilerini
diğerlerinden farklı hissetmekte ve psikolojik bir doyum yaşamaktadır.
Ürün sadece ihtiyaçları karşılamamak markalı ürün kullanan insanlar
duygusal olarak da tatmin olmaktadır.
Başka bir yaklaşıma göre ise marka, bir veya bir grup satıcının
malları veya hizmetlerini saptamaya ve bu malları ya da hizmetleri
rakiplerinden farklılaştırmaya yarayan, müşteriye ürünün kaynağını işaret
eden, rakiplerden koruyan, ayırt edici bir isim ve/veya semboldür
(Aaker, 2009, s.25). bu tanımla markanın müşterilerine karşı bir garanti
ve kalite göstergesi olarak da görülebileceğini söylemek mümkündür.
Marka kullanıcılarına o ürünün kim tarafından üretildiği ve ürünün
rakiplerinden korunmasını sağlayan bir avantaj da sunmaktadır.
Diğer bir tanıma göre ise, isim, sembol ve logoya sahip olan her
ürün/hizmet bir marka değildir. Marka olabilmesi için, müşteri
deneyimleriyle doldurulmuş olması gerekmektedir. Zamanla marka
damgalarının altı doldurulmalıdır. Marka hakkında çıkan haberler,
müşteri deneyimleri, insanların marka ile ilgili konuşmaları, kısacası bir
markadan söz edebilmek için zamanla marka damgalarının altının bir
hikâye ile doldurulması gerekmektedir (Douglas, 2006, s.19). bir çok
tanımda yer alan markanın bir isim, bir sembol yada logo gibi özelliklere
sahip olması tanımı bir markayı tanımlamak için yeterli kavramlar
olmadığını marka olabilmek için yalnızca bu koşulları taşımasının yeterli
olmadığını söylemek mümkündür. Marka müşteri ile sağlam ilişkiler ve
duygusal bağlar kurulması ile zamanla oluşabilecek bir değer olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yaşanan deneyimler ve marka hikayeleri
markaların müşterileri ile uzun vadeli bir ilişki kurmasını sağlamaktadır.
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Geçmişten günümüze kadar uzanan bir serüven olan markanın
kökeni oldukça eskilere dayanmaktadır. Bazı kaynaklara göre Eski
Mısır’a bazı kaynaklara göre ise Eski Yunan’a kadar dayananan markanın
tarihçesi, ustaların ürettikleri ürünlere bir işaret koymalarıyla başladığını
söylemek mümkündür. Ürünlerin birbirinden ayırt edilmesi için başlayan
bu süreç ürün kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber ürünün kalitesini ve
kaynağını (kökenini) gösterme çabasına dönüşmüştür. Kaynaklara
bakıldığında Yunan ve Roma lambalarında, Çin porselenlerinde ve M.Ö.
1300’lü yıllarda Hindistan’da tescilli markaların kullanıldığı
görülmektedir. Markalama Ortaçağ’dan itibaren lonca üyelerinin
ürettikleri ürünlerinin benzersiz kalitesini belirtmek için özel bir isim ve
işareti damgalamalarıyla yoğun olarak uygulanmaya başlamıştır
(Aktuğlu, 2004, s.47).
Bir üreticinin mallarını ve hizmetlerini
diğerlerinden farlılaştırmak, ayırt etmek ve sahip bildirmek ihtiyacından
markalama doğmuştur ve antik çağdan günümüze kadar gelmiştir.
Ürünlerin bir tür damgaya sahip olmalarının temel nedeni, o ürünü diğer
ürünlerden farklılaşmasını sağlamaktır. İngilizcede “branding”
markalama sözcüğünün kökeni köylülerin meralarda birbirinden ayırmak
için sığırlarını damgalamalarından gelmesi bu temel işleve işarettir
(Uztuğ, 2003, s.14).
2. Markanın Önemi
Markanın bu uzun serüveninin bir çok açıdan önemi vardır.
Marka hem kullanıcılarına hem de üreticilerine birçok açıdan faydalar
sağlamaktadır. Marka hem kullanan açısından hem de üreten açısından
önemli bir kavram olmakla birlikte, yoğun rekabet ortamı ve piyasada var
olan ürün çeşitliliği bakımından oluşabilecek olumsuzluklara karşı her iki
taraf açısından da önemli bir kavramdır. Markanın önemini
kavrayabilmek için markanın işletmelere ve kullanıcılarına ne gibi
faydalar sağladığını anlatmak gereklidir.
Markalı ürün üretmek işletmeler için oldukça önemli bir etki
yaratmaktadır. Özellikle yoğun rekabet ortamında işletmelerin markalı
ürün üretmesi onların rakiplerine karşı korunması, hem de tüketicilerin
gözünde daha güvenilir olmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Markalar, bir ürün yada hizmetin tutundurmasına yardımcı
olurken onlar için talep oluşmasında etkili olmaktadır. Markalar, işletme
ve ürün imajının yerleştirilmesini sağlarken, işletmenin satışlarını ve
rekabet gücünü arttırır. Bir diğer avantaj ise piyasada daha önce başarılı
olmuş bir marka, ürün hattına yeni ürünlerin eklenmesini kolaylaştırır.
Böylece pazarda başarılı olmuş bir marka, rakiplerinden ayrı bir fiyat
stratejisi takip etme imkanı da bulmaktadır. Piyasada başarılı olmuş bir
marka, aracı kuruluşların o ürüne piyasa fiyatından farklı fiyat koymasını
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engeller. Marka tescil edilerek yasal bir konum kazanır ve marka sahibine
yasal bir güvence sağlar (Ar, 2007, s.10-11).
Öte yandan markalı ürün kullanan tüketiciler de bu ürün ve
hizmetten fayda sağlamaktadır. Markalı ürünün tüketicisinin kalite
garantisi olduğunu söylemek mümkündür. Marka tüketicinin aldığı ürünü
tanımasına yardımcı olurken diğer ürünlerle karıştırmasını da
önlemektedir. Marka, tüketiciye ürünün özelliklerini tanıtırken bu konuda
güvence sağlamaktadır. Tüketicinin aldığı ürün markalıysa, tüketici
sahip olduğu ürünün satış garantisi hizmetlerinin, ürüne sahip olduktan
sonra da devam edeceğini bilmektedir (Dereli ve Baysakoğlu, 2007,s.64).
Ayrıca, marka yalnızca üreten ve tüketen açısından fayda
sağlamamaktadır. Markanın aracılar ( perakendeciler), için de oldukça
önemli faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar (Ar, 2007, s.11-12):
Perakendeciler pazarlama faaliyetlerini kontrol edebilmek için mallarını
markalamaktadır.
Perakendecinin markasına bağlılık onu üretici
markasının etkisinden kurtarmaktadır. Perakendecilerin yaratmak
istedikleri marka imajı da bu sayede gerçekleşmektedir. Kendi markasını
kullanan dağıtım aracıları bağımsız üreticilerden daha ucuz alım
yapabilmektedir.
3. Marka Değeri
Marka değeri; markanın göreceli ürün ve hizmet kalitesi dâhil
olmak üzere algılanış biçimi, finansal performansı, müşteri sadakati,
memnuniyet ve markaya duyulan tam bir saygının toplamıdır. Her şey
tüketici, müşteri, çalışanlar ve hissedarların bir marka için hissettikleriyle
ilgilidir. Hemen her zaman günlük yarış, müşteri ve alıcıları mutlu etme
yoluna, yani markanın algılanış tarzını geliştirmeye dönüşür. Dolayısıyla
bir markanın değeri denildiğinde finansal ve ölçülebilir bir miktar ile
birlikte marka adıyla ilişkilendirilen değerler (values) toplamı da akla
gelmektedir (Derelioğlu ve Baysakoğlu, 2007, s.142)
Marka değeri; bir markayla, o markanın adıyla, simgesiyle
bağlantılı ve bir firmaya veya firmanın müşterilerine ürün ve hizmet
yoluyla sağlanan değeri arttıran ya da eksilten aktifler ve taahhütler
bütünüdür. (Duran, http://www.danismend.com.tr)
Marka değerinin sözlük anlamı; tüketici tarafından satın alınan,
fiziksel özelliklerinin yanı sıra duygusal bağlantısı, şahsiyeti olan ve
tatmin yaratan bir karışım, yani inşa edilen bir markadır (Aktuğlu, 2004,
s.39).
Marka değerini açıklamaya yönelik yaklaşımlardan en çok
kullanılmakta olanları finansal odaklı marka değeri ve tüketici odaklı
marka değeri olmak üzere iki yaklaşımdır. Bu yaklaşımlar marka
değerinin daha iyi anlaşılmasını ve incelenmesini sağlamaktadır.
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Finansal Odaklı Marka Değeri
Finansal odaklı yaklaşımda marka değeri muhasebelerin bilgi
sistemlerinde düzenli olarak “marka değeri davranışı” izlenerek, bir
markanın imajı ya da ismi tarafından oluşturulan “finansal değer” ortaya
çıkarılabilir. Marka değeri piyasa durumunun sayısal sonucunu veren
etkili bir veridir. Farkındalık oluşturabilen, müşterinin zihninde pozitif
algılar yükselebilen ve yerinde genişleme stratejilerini uygulayabilen
markaların kayda değer bir hisse senedi fiyatı artışı elde edilebilinir.
Ayrıca tüketicilerin algıladıkları ürün kalitesinin markanın bağlı olduğu
işletmenin uzun dönemli performansını etkilediği ve hisse satışı artışında
da etkili olduğu düşünülmektedir (Dereli ve Baysakoğlu, 2007, s.88).
Finansal yaklaşımın önem kazanmasının başta gelen nedeni, 1980’lerin
sonlarından itibaren satın alma ve birleşmelerdeki finansal değerlemelerin
işletmelerin toplam değerinin bilinmesinin önemini arttırmasıdır. Bu
yaklaşıma göre eksik veya yüksek değerlemeler işletmenin hissedarlarını
finansal kayba uğratacağından, bir işletmenin toplam değerinin
hesaplanmasında sahip olunan markanın değerinin kesin olarak
anlaşılması çok önemlidir. Finansal odaklı yaklaşım marka değerini
somut ve soyut olmak üzere iki kategoride inceler.
Tüketici Odaklı Marka Değeri
Tüketici nezdinde marka değerinin arttırılması ve güçlü marka
ilişkileri için müşteri odaklı bir kurum kültürünün varlığı gerekmektedir.
Ürünün ya da markanın müşterilere sağladığı yararları aktaran
stratejilerde ana nokta müşteri odaklı yaklaşımın tüm kurum içinde
benimsenmesi sağlamaktır. Müşteri odaklı pazarlama ve marka
stratejilerinin temel mekanizması, müşterilerin nasıl farklılıklar
gösterdiğini anlamayı ve bu farklılıkların her bir müşteriye göre firmanın
nasıl davranması gerektiği konusunda bir strateji oluşmasını içerir (Dereli
ve Baysakoğlu, 2007,s.146) Müşteriye odaklı marka değeri yaklaşımı bir
marka değerinin, yaratılması ve yönetiminde müşterinin özel önemin
vurgulamaktadır. Eğer bir müşteri, bir ürüne ya da onun pazarlanmasına
başka bir marka veya markasız bir ürününkine göre daha elverişli olarak
tepki gösterir durumdaysa bu durumda ancak, markanın müşteriye dönük
değerindeki olumluluktan söz edilebilir (Yüksel ve Mermod, 2005, s.7)
Işletmelerin var olan hedefleri müşteriler tarafından onay
görürse ve müşteri odaklı yaklaşım benimsenirse işletmenin başarılı
olması mümkün olmaktadır. Müşteriye odaklanma, değer ya da pozisyon
alma misyonu rekabet edebilme gücünü ve farlılığı beraberinde
getirmektedir. Günümüzde müşteriye ulaşmanın yolu marka değeri
oluşturmaktan geçmektedir (Yüksel ve Mermod, 2005, s.182).
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Tüketiciler bir ürün markalı olduğunda, markası olmadığı
zamanla karşılaştırmalı olarak, onun pazarlama şekline daha istenilen bir
şekilde tepki verdiklerinde, marka olumlu müşteri odaklı marka değerine
sahip demektir. Ayrıca, müşteri odaklı marka değerinin, müşteriler ve
marka ile ilgili yüksek seviyede farkındalığı oluşmasında etkendir.
Böylelikle müşteri zihninde oluşan çağrışımlar ile markanın farkındalığı
oluşmaktadır.
3.1 Marka Değeri Unsurları
Marka Değeri, görsel kimlik öğeleriyle bir firma ya da onun
müşterilerine mal veya ürün sunumuyla eklenen değerler, yararlar veya
eğilimler bütünüdür ve yarar sağlayıcı dört temel unsurun bir araya
gelmesi ile oluşmaktadır (Aktuğlu,2004, s.40).
Marka Değeri

Marka
Farkındalığı

Algılanan
Kalite

Marka
Çağrışımlar
ı

Marka
Sadakati

Şekil 1: Marka Değeri Unsurları
Kaynak: Işıl Karpat Aktuğlu, Marka Yönetimi; Güçlü Başarılı Markalar İçin
Temel İlkeler, 2004, s.17

3.1.1.Marka Sadakati
Marka sadakati tüketicilerin markaya duyduğu güvenin
göstergesi olarak tanımlanmaktadır. Marka hakkındaki bilgiler
tüketicilerin tercihlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Markaya yönelik
belirleyici özellikler ve bu özelliklerin etkileme gücü marka sadakati
üzerinde etkili olmaktadır. Sahip olunan sadık müşteriler bir markanın
gücünü de göstermektedir. Sadık müşterileri olan bir marka sektörde
hakimeyet kurma imkanı da bulmaktadır. Pazara yeni bir ürün girmesini
engelleyici bir işlevi de mevcuttur (Uztuğ, 2003, s.34).
Marka sadakat unsuru olarak nitelendirebileceğimiz iki aşama
vardır. Bunlar marka tutumu ve markaya yönelik tüketici davranışıdır.
Markaya yönelik tutumların önemi, tüketiciye sağladığı, yararlı
olma değer ifade etme, benlik koruma ve bilgi fonksiyonlarının yeniden
satın alma niyetinde ve davranışında belirleyici nitelikte olmasından
kaynaklanmaktadır (Uztuğ, 2003, s.33).
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Marka tutumu, markayla ilgili genel değerlendirmeleri
içermektedir. Tüketicilerin markaya karşı besledikleri duygulardan
oluşur. Sevmek sevmemek gibi değerlendirmeler tutum sonucu
oluşmaktadır. Özetle marka tutumu tüketicilerin markaya yönelik
tavırlarından oluşmaktadır ve bu nedenle tutumun psikolojik bir süreç ile
ifade edilmesi mümkündür. Bir marka doğru bilgi akışı ile tüketici ile
başarılı bir iletişim kurduğu taktirde olumlu tutumlar oluşturabilmekte ve
markaya karşı olumlu bir bakış oluşmaktadır. Böylece ürünü kullanmak
ve ürüne yönelik bir bağlanma söz konusu da olabilmektedir.
Markaya yönelik tüketici davranışı ise, düzenli yeniden satın
alma davranışının gösterilmesi, işletmenin tek bir mal ve hizmetini
değil, zamanla diğer mal/hizmet hattını da satın alması, işletmeyi
diğerlerine tavsiye etmesi ve işletmeye rakip diğer işletmelerin
çabalarından etkilenmemesi gibi davranışların oluşması ile
açıklanmaktadır. Bu koşulların sağlanması durumunda gerçek bir marka
sadakatinin varlığından söz edebilmek mümkün olmaktadır (Değermen,
2006, s.79). bu yaklaşım genellikle satın alma oranı ile ölçülmekle
birlikte, sadakat yeniden satınlama sıklığı ile değerlendirilmektedir.
3.1. 2. Marka Farkındalığı
Markayı hatırlamak üzere tüketiciye verilen ürün kategorisi arasından, o
markanın seçilebilme kabiliyetidir. Kısaca tüketicinin zihninde markanın
varlık gücünün ifadesi olarak tanımlanmaktadır (Aktuğlu, 2004, s.37).
Marka farkındalığı tanıma ve hatırlama olarak iki unsurdan oluşur.
Tanıma, markanın görsel özellikleri görüldüğü veya bu görsel özelliklere
ilişkin ipuçları verildiği zaman markanın isminin bilinmesidir. Hatırlama
ise; tüketicinin bir ürünün işlevine gereksinim duyduğunda aklına bir
markanın gelmesidir. Özetle kategorinin karşıladığı gereksinimin bir
marka ile eşleştirilmesi durumudur (Babür Tosun, 2010, s.84-85).
Marka farkındalığına bağlı olarak gelişen ve tüketiciye
markayla ilgili ipucu verildiği durumlarda, geçmiş bilgi ve deneyimlerini
kontrol eden tüketicinin zihninde markaya ilişkin bilginin belirlenmesi
süreci olarak tanımlanır (Aktuğlu, 2004, s.37)
Marka tanınırlığı tüketicinin markayı kategorileştirmek için
yeterli düzeyde bilgi sahibi olması ile açıklanabilir. Marka tanınırlığı,
markanın renk, ölçü, biçim, ambalaj gibi fiziksel özelliklerini
içermektedir. Bu bağlamda, ambalaj, logo, ürün tasarımı ve sembol gibi
görsel araçlar marka tanınırlığıyla doğrudan ilişkilidir (Uztuğ, 2003,
s.30). Marka tanınırlığı, tüketici satın alma noktasında bir markayı
seçmeye çalıştığı sırada, alım kararını tanınan markanın lehine
etkileyebilmesi açısından önemlidir.
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Markaya dair bir ipucu verildiğinde tüketicinin önceki
bilgilerini kullanma yeterliliği olarak tanımlanmaktadır. Güçlü bir marka
en azından hatırlanabilir olma özelliğinde olan bir markadır ve bunun
akla gelen ilk marka olması arzulanır. Marka farkındalığı tüketicinin
algısını ve davranışlarını etkileyen, marka bağlılığına ve seçimine yön
veren temel bileşenlerdir. Farkındalık yaratmada kurumun kontrolü
altında gerçekleşen marka iletişimi önemlidir. İletişim; reklâm ya da
diğer Bütünleşik pazarlama iletişimi yöntemleriyle (kişisel satış, satış
teşvik, halkla ilişkiler gibi) hizmetin özelliklerini hizmetin sunulma
kalitesini etkileyen ve kolaylaştıran somut unsurları, hizmetin sunulduğu
yeri, kurumun ismi ve logosunu tanıtma ve hatırlatma çabalarını kapsar
(Dereli ve Baysakoğlu, 2007, s.97)
3.1. 3.Marka Çağrışımları
Aaker, zihninde marka ile bağlantılı “şey” olarak tanımladığı
marka çağrışımlarını markanın “kalbi ve ruhu” olarak nitelendirir
(Uztuğ, 2003, s.31).
Marka çağrışımları bir marka ismi söylendiğinde tüketicinin
aklına gelen sözcükler ve bu sözcüklerin anlamlarını ele almak biçiminde
de tanımlanabilir. Marka çağrışımları pazarlama iletişimi için çok yönlü
ve önemli işlevlere sahiptir. Çağrışımlar, bilgi işlem sürecinde, olumlu
tutumlar / duygular yaratmada, satın alma nedeni geliştirmede ve
genişleme için baz oluşturma biçimlerinde değer yaratmaktadır (Dereli
ve Baysakoğlu, 2007, s.97

Bilgi işleme/ geri çağırma / hatırlama
Farlılaştırma / Konumlandırma
ÇAĞRIŞIMLAR

Satın alma rasyonelini sağlar
Olumlu tutum / duygu yaratır
Genişleme için temel oluşturur

Şekil2: Marka Çağrışımları Nasıl Değer Yaratır?
Kaynak: Ferruh Uztuğ, “Markan Kadar Konuş” Mediacat Yayınları, 2003,
s.31
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Çağrışımlar markaya ilişkin bilgileri tüketicilere hatırlatmaya
yardımcı olurlar. Çağrışımlar, markaya ilişkin özellikleri özetleyebilecek
yapıdadırlar; satın alma kararı sırasında logo gibi marka sembolleri
böylesi bir işlev görmektedir. Çağrışımlar, markayı rakiplerden
farlılaştırmayı sağlar. Birçok marka çağrışımı, markanın kullanılması ya
da tercih edilmesini sağlayan belirli nitelikleri ya da yararı içerir.
Marka çağrışımları olumlu duyguları uyararak, bu duyguların
markaya taşınmasına yardımcı olmaktadırlar. Uygun marka çağrışımları
şirketlerin ürün genişletme stratejileri için de bir temel oluşturur (Uztuğ,
2003, s.31).
3.1.4. Algılanan Kalite
Kalite bir ürün veya hizmetin ihtiyaçları karşılama yeteneğine
dayanan özelliklerinin toplamı olup, yeteneğine dayanan özelliklerinin
derecesini gösterir. Kalite, üründe, hizmette kısaca tüm yaşantımızda her
girişim ve çabamızda mutlu bir yaşamın ön koşuludur. Müşterilerinin
beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve hatta beklentilerinin üzerinde
hizmet sunan kuruluşlar, rekabet avantajını ele geçirmektedir (Dereli,
Baykasoğlu, 2007, s.67).
Bu tanımlar kaliteyi tek boyutuyla ele almaktadır. Kalite
denildiğinde akla ilk gelen bir ürün veya hizmetin optimal teknoekonomik koşullar çerçevesinde tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin
edebilme kapasitesidir. Ancak, gelişen kalite anlayışı, beraberinde en az
bunun kadar önemli olan işletme kalitesi kavramını da getirmiştir. Bu
bağlamda bir işletmenin tüketicilere sunduğu ürün ve hizmetlerin
kalitesini garanti edebilme kapasitesi de kalite kavramının tanımına
eklenmesi gereken bir unsurdur (Düren, 1990, s.13)
Algılanan kalite, hedeflenen amacına bağlı olarak bir ürünün
veya hizmetin genel kalitesi veya üstünlüğü hakkında alternatifler
karşısında müşterideki algısıdır. Öncelikle müşterilerin algısıdır.
Algılanan kalite objektif biçimde belirlenemeyebilir, çünkü bu bir algı
sonucu oluşmaktadır. Müşterilerin kişilikleri, ihtiyaçları ve tercihlerine
göre değişiklik göstermektedir. bir marka hakkındaki soyut ve genel bir
duygu durumudur. Markanın ilişkilendirildiği güven ve performans ile
boyutlandırılmaktadır (Aaker, 2009, s.106-107).
Kalite algısı, marka ile müşteri memnuniyet ve güvenin ortak
bir fonksiyonu olarak değerlendirilebilir. Eğer sıfır hata ile işletmeden
çıkan ürüne müşteriler tarafından güven duyulmuyorsa ve müşteriler
markanın konumuna duyarsız ise başarı söz konusu olamaz. Bu nedenle,
marka tarafından sunulan değil müşteri tarafından algılanan kalite
önemlidir. Marka kendisi ile ilişkili tüm taraflara her an güven vererek
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geleceğini garantiye almalıdır. Kaliteden ödün vermeden “güven” “marka
farkındalığı” “müşteri memnuniyeti” sağlayarak marka değeri oluşturulur
(Dereli ve Baysakoğlu, 2007, s.182).
Özetle, talite göreceli bir yapıdadır; tüketicinin algılamasına
dayanır ve kişilerin algılamalarına göre değişim gösterir. Kaliteli imajına
sahip markaların sadakat düzeyi yüksek olmaktadır.
4. Global Marka Olmanın Önemi
Gelişen teknoloji ile birlikte kıtalar arası taşımacılık ve iletişim
fırsatlarının oluşması sonucu globalleşme kavramı hayatımıza girmiştir.
Gelişen sanayi ile birlikte ambalajlama, ürünlerin korunaklı bir şekilde
taşınması gibi etkenler ile uluslar arası ticaret de mümkün hale gelmiştir.
Globalleşme ile birlikte firmaların ürünlerini başka ülkelere göndermek
ve dünyanın dört bir yanında tanınma ve tercih edilme imkanı
bulmaktadır.
Ogilvy Türkiye Ülke Başkanı Aytül Özkan Gülçelik, "Ülkelerin sosyal,
politik ve ekonomik açılardan markalaşmaya çok ihtiyacı var" olduğunu
ifade etmektedir. Marka kavramı yakın geçmişe kadar özellikle ürünlerin
tüketicilerin nezdinde tercih edilen konuma gelmeleri açısından önem
taşıyordu. Bugünse ülkeler de güçlü oldukları alanlarda marka olmak için
çeşitli iletişim çalışmaları içine giriyorlar, çünkü ülkeler arasında da
yabancı sermaye, turizm, ticaret gibi alanlarda rekabet var. Rekabet
dünyasında ürünler gibi ülkeler de olumlu özellikleriyle öne çıkmak,
kendi
haklarındaki
algıyı
yönetebilmek
istiyorlar.(
http://www.vsdergi.com/200711/06/01.asp)
Marcel Botton’a göre her marka, hem ürünün hem çıktığı ülkenin markası
olur. Yani siz Coca-Cola satın aldığınızda, hem ürünü hem Amerika’yı
satın alırsınız. Bir Vuitton çantası satın aldığınızda, hem Vuitton’u hem
Fransa’yı satın alırsınız. Dolayısıyla ülke imajı, o ülkeden çıkan
markaları çok etkiliyor. Türk markalarının birçok marka arasından
sıyrılması, bazı zorlukları barındırıyor. Türkiye, belli tip ürün ve hizmetle
bütünleşmemiş bir ülke. Bu nedenle ülke, kendini ekonomik ve
endüstriyel imaj olarak yapılandırmalı. Ancak bu şekilde Türk markaları
güçlü olabilir. Bugün gelişmekte olan ülkeler, marka satmaktan daha çok
ürün satıyor. Henüz marka anlamında gelişmiş ülkelerle mücadele etme
aşamasına gelemediler. Özellikle bazı gelişmekte olan ülkelerde, güçlü
inovasyon kapasitesiyle bu durum değişecek. İnovasyonun da desteğiyle
bu ülkeler kendilerine gelişmiş pazarlardaki markalarla rekabet edecek
bir imaj çizmektedir.
(https://www.capital.com.tr/yonetim/pazarlama/markalar-provokatorolmali).
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5. Turkuality Programı
Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality
Projesi, günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen
tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha
fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar
yaratmaya teşvik etmektedir. Bu bölümde turquality programı kapsamlı
olarak anlatılarak, nitel bir analiz gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde elde
edilen bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığının kurmuş olduğu,
https://www.turquality.com/ adresinden elde edilmiştir.
Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma
potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden
pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün
süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve
gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global
bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk
malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş
devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.
Turquality projesi, marka potansiyeli olan firmalara global bir marka
olma yolunda finansal kaynak sağlamaktadır. Özellikle Global Türk
markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine
yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı
çalışmaları ile destek olmaktadır.
Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik
eğitim desteği vermek. Yurtdışında olumlu Türk malı imajının
oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak. Türk firmalarının marka bilincini artırmak amaçlanmaktadır.
Özellikle Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri
için istihbarat desteği sağlamak hedeflenmektedir.
Marka Destek Programı
Turquality programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan
değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz
konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları yüzde
elli oranında desteklenir.
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2018
Destek
2017
Destek Limiti
Süre /
Limiti
(TEFE+YİAdet
ÜFE)/2

Destek Türü

Patent, faydalı model ve endüstriyel
200.000 TL /
tasarım
tescili,
marka
227.390 TL / yıl
yıl
tescil/yenileme/koruma

4 yıl

Tanıtım ve fuar harcamaları

1.600.000 TL /
1.819.120 TL / yıl 4 yıl
yıl

Ofis/depo/mağaza/
satış sonrası servis kira

2.400.000 TL /
2.728.680 / yıl
yıl

4 yıl

Ofis/depo/mağaza/satış sonrası servis 1.200.000 TL /
1.364.340 / yıl
temel kurulum/dekorasyon giderleri yıl

4 yıl

Reyon/raf/dekorasyonlu
kira/kurulum/dekorasyon
depolama hizmeti

köşe
800.000 TL /
ve
909.560 TL / yıl
yıl

4 yıl

800.000 TL /
909.560 TL / yıl
yıl

4 yıl

Showroom kira/kurulum/dekorasyon

Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon,
1.000.000 TL /
ruhsatlandırma,
test/klinik
test
1.136.950 TL / yıl 4 yıl
yıl
giderleri
200.000 TL /
227.390 TL /
Franchise
mağaza (yıllık
mağaza(yıllık
4 yıl
kurulum/dekorasyon/konsept mimari azami
10
azami 10 mağaza)
mağaza)

Franchise kira

200.000 TL /
Mağaza / Yıl
(yıllık azami 10
mağaza
/
mağaza başına
2 yıl)

Danışmanlık

1.200.000 TL / 1.364.340 TL
yıl
yıl

İstihdam

800.000 TL /
909.560 / yıl
yıl

4 yıl

ve 400.000 TL /
454.780 TL / yıl
yıl

4 yıl

Pazar araştırması
raporları

çalışması

Gelişim Yol Haritası Çalışması

800.000 TL

227.390
TL
Mağaza / Yıl
(yıllık azami 10 4 yıl
mağaza/ mağaza
başına 2 yıl)

800.000,00 TL

/

4 yıl

1
defaya
mahsus
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Markalaşma Gelişim Yol Haritası
TURQUALITY® Programı ile Marka Programına dahil olan firmalar
için Markalaşma Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin
danışmanlık hizmeti verme konusunda, 6 firma TURQUALITY®
Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.Bu bağlamda,
TURQUALITY®/Marka Programı’na dahil olan firmalar, dünyanın önde
gelen danışmanlık şirketlerinden Deloitte, Ernst and Young, McKinsey,
PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group ve KPMG’den
hizmet alabilmektedir.
Markalaşma Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık
giderleri %50 oranında ve 800.000 Türk Lirasına kadar 2006/4 sayılı
Tebliğ kapsamında desteklenmektedir. Yönetim danışmanlığı firması
işbirliğiyle yapılan çalışma neticesinde; firmanın mevcut durumunun
detaylı analizi yapılmakta ve küresel piyasada kendi sektöründeki en iyi
firmalarla karşılaştırılarak, “iyileştirme projeleri” belirlenmektedir. Her
marka için ayrı ayrı oluşturulan Markalaşma Gelişim Yol Haritası ile bu
iyileştirme projeleri destek dönemi içinde gerçekleştirilecek şekilde
programlanmaktadır. Dolayısıyla markalaşma stratejisi oluşturulması
noktasında firmaya müdahale etmeyip, firmanın konusunda uzman
profesyonellerle birlikte kendi markasına özgü stratejisini yaratması
imkanı sağlanmaktadır.
Yönetici Geliştirme Programı
Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve
üst düzey yöneticileri arasında ortak bir lisanının oluşturulması,
profesyonelliğin ve etkinliğin artırılması, oluşan iletişim ortamı ile pozitif
ilişkiler ağı yaratılması hedeflenmektedir. Yönetici Geliştirme
Programının amacı katılımcıların;
•

Yönetim/Organizasyon

•

Pazarlama/Perakende

•

Operasyon ve Süreç Yönetimi/Tedarik Zinciri Yönetimi

•

Finans/Muhasebe

Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri tarafından atanan
akademik danışmanlar eşliğinde, program sürdürülürken başlayan strateji
grup çalışmaları, pek çok kurumun vizyon, misyon ve stratejilerine ışık
tutmuş; katılımcıların firmalarına doğrudan katkılarını somut
kılmıştır. TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı’na katılımcı
gönderen firmalar, hem çalışan gelişimi açısından, hem de kurumlarına
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yeni ve yaratıcı bir vizyonu son akademik gelişmeler eşliğinde sağlayarak
marka gelişimlerine uzun soluklu bir büyüme atağı ve ivme
kazandırmaktadırlar.
TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, her dönemi günlük 7
saatlik oturumlardan oluşan toplamda 44 günlük periyotta, her iş sürecine
ait 4 ara ödev ve programın bitiminde katılımcıların üst yönetimlerine
sunumlarını yaptıkları ve şirketlerin iş süreçlerine direkt katkıda
bulunacak “strateji final çalışması” sunumu ile tamamlanmaktadır.
Eğitim, üniversitelerin kendi bünyelerinde tahsis ettiği özel sınıflarda
cuma ve cumartesi günleri saat 09:30-17:30 saatleri arasında
gerçekleştirilmektedir.

Vizyon Seminerleri
Bu yapılanma içinde, program kapsamında yer alan şirketlerin ortakları
ve yöneticilerinin global rekabet için gerekli vizyon ve yetkinliklere
ulaşmasına destek olmak üzere dünyaca ünlü pazarlama ve marka
teorisyenlerini Türkiye’ye getirdiği “TURQUALITY® Vizyon
Seminerleri” düzenleniyor. Bu yapılanma içinde, program kapsamında
yer alan şirketlerin ortakları ve yöneticilerinin global rekabet için gerekli
vizyon ve yetkinliklere ulaşmasına destek olmak üzere dünyaca ünlü
pazarlama
ve
marka
teorisyenlerini
Türkiye’ye
getirdiği
“TURQUALITY® Vizyon Seminerleri” düzenleniyor. Muhtar Kent, Jack
Trout, Don Peppers, Philip Kotler, Robert S. Kaplan, Jagdish Sheth ,
Vijay Govındarajan gibi konusunda uzman kişiler proje kapsamında
katılımcılara seminer vermektedir.
Sonuç
Ülkeler sahip oldukları güçlü ve itibarlı markalar ile dünya arenasında
itibar elde ederler. Ülkeler sahip oldukları global markalar ile tanınır ve
anılırlar. Örneğin Almanya’nın Otomotiv Markaları, Fransızların
kozmetik markaları, İtalya’nın moda markaları ile tanınması. Güney Kore
denilince Samsung Iphone denildiğinde ABD’nin akla gelmesi de bunlara
örnektir.
Ayrıca güçlü markalara sahip ülkeler kamu diplomasisinde de başarılı
olurlar. Global markalara sahip ülkeler ekonomik olarak da daha güçlü
ve itibarlı olurlar, böylelikle kamu diplomasisi açısından da başarı elde
ederler. Markalar ülke kültürlerini yansıttıklarından markaların kültürleri
ülkelere de yansımaktadır. Markaların sahip oldukları imajlar ülkelerin

356
imajlarına aktarılarak, bir imaj transferi sağlanmaktadır. Markaların
imajları ülkelere de yansıtılmaktadır.
Aaker (2009), global markanın, müşteriler, ülkeler arasında seyahat
ederken marka bilinirliliği edinmede büyük avantajlar sağladığını ifade
etmektedir. ayrıca global marka olmak önemli çağrışımlarıda
gerçekleştirebilir. Global olmak, dayanıklılık ve kalıcı güce sahip
olmanın ötesinde rekabetçi ürünler geliştirme becerisini de
vurgulamaktadır. Yamaha, SONY, Cannon ve Honda gibi teknoloji ve
ürün katilesinin önemli olduğu pazarlarda Japon firmaları global bir
marka çağrışımından faydalanmaktadır. Bu nedenle global markanın bir
ülkede yerleşmiş olan ve marka özünün bir parçası olan ülke çağrışımı
vardır. Örneğin Chanel bir Fransız parfümü, Dewar’s bir İskoç içkisi,
Bertolli bir İtalyan zeytinyağıdır. Bütün bu örneklerde marka
anavatanında yerleşik hale gelir ve ülkenin kendisi marka özünün bir
parçasını oluşturmaktadır.
Özetle global marka ülkelere sağladığı katkılar ile bir değer
yaratmaktadır. Tüm ülkelerde yerleşik olarak bir isim, sembol ve
çağrışımlar yaratarak, var olan marka çağırışımları ile kendi ülkelerinin
bir parçasını da beraberinde taşımaktadır. Turquality programı ile
Türkiye’nin güçlü olduğu alanlarda global markalar yaratılarak, katma
değeri yüksek markalar ile dünya arenasında yer almayı sağlamak
amaçlanmaktadır. Şirketlerin markalarının geliştirilmesine yönelik
sağlanan bu devlet desteği ile Türkiye’nin güçlü olduğu özellikle tekstil
gibi alanlarda fason üretim yerine kendi markası ile dünyada var olan bir
ülke olup bu marklar ile tanınmak için özel destek programı
hazırlanmaktadır. Özellikle tanıtım ve tutundurma faaliyetinin yanı sıra
kurum çalışanları için özel eğitimler ve seminerler verilerek, markalaşma
yolunda daha bilinçli hale gelmelerini sağlamak önemli bir adımdır. İyi
ürün üretmenin yanı sıra başarılı bir markalaşma çalışması için bu
alandaki profesyonellerden destek alınması ve şirketlere bir yol haritası
çıkarılması ile markalaşma için izlenecek yollar konusunda bilinç
oluşturulmaktadır.
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GÖZETLEYEN VE GÖZETLENEN OLARAK YENİ MEDYA’NIN
DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ YAŞAMLAR: KUŞAKLAR ÜZERİNE BİR
İNCELEME
Öğr. Gör. Dr. Emel Demir Askeroğlu
Giriş
Gözetim insanların başkalarının ne yaptıklarını denetlemek, kaydettikleri
ilerlemeleri izlemek, örgütlemek veya korumak için diğerlerine bakmak
ihtiyacından doğmaktadır. Devlet sisteminin oluşturulması ile birlikte,
hükümetlerin doğum, ölüm, evlilikleri kaydetmeleri gözetimin boyutunda
değişiklikler oluşturmakta ve yaygın hale getirmektedir. Bürokratik
aygıtlar, çeşitli topluluk ve grupların izini sürerken gözetimin ne olduğu
da ortaya çıkmaktadır. Gözetim sadece bürokratik süreçle ilişkili değildir
aynı zamanda var olan sosyal düzene uygun olup olunmadığı ile de
ilişkili bir sosyal denetim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gözetim
sistemi bireylerin ödeme yapıp yapmadığı, suçun, terörün ve uyuşturucu
kaçakçılığının
denetlenmesi,
tüketici
ürünlerinden,
haberdar
edildiğimizin, sağlık konularında uyarılabileceğimizin, seçimlerde oy
kullanılabileceğinin, alışveriş yapmak için kart kullanabileceğimizin
garantilenmesi anlamına da gelmektedir (Canpolat, 2005, s. 130).
Gözetim toplumuna yönelik bir çok farklı bakış açısı yer almakla birlikte
günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte bireyin hem gözetlenen hem
de gözetleyen olarak etkilendiği görülmektedir. Çalışmada da öncelikle
bu kavramlara yönelik bakış açıları ele alındıktan sonra bireylerin bu
gelişmelerden ne yönde etkilendiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Gözetim ve Gözetim Toplumu
Karl Marx sosyal teoride, gözetim konusuna, dikkat çekmektedir. Marx’a
göre gözetim, emek ve sermayenin arasındaki mücadelenin bir unsurudur.
Köleliğin ortadan kalkması ve kapitalizmin gelişimine paralel olarak,
emeğin eski yöntemlerle çalıştırılması imkansızlaşmıştır. Biçimsel olarak
özgür hale gelmiş olan işçilerin düşük maliyetle en yüksek üretimi
sağlayacak şekilde çalıştırılabilmeleri için, kapitalist yöneticiler
kendilerini işçileri denetlemek zorunda hissetmişlerdir. Bu sebeple
işçileri gözetlemek/izlemek ve disiplin altına alınmış bir güç olarak
boyun eğmelerini sağlamak için, günümüzde “yönetim” olarak bildiğimiz
şey gelişmiştir. İşçileri fabrikalarda ve atölyelerde bir araya getirme fikri
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sık sık, teknik verimliliği azamiye çıkarmanın, makinaların tam
kullanımını sağlamanın bir yolu olarak görülmüştür. Marx’a göre
farikaların kullanımı, işçilerin faaliyetlerinin gözetimi yoluyla, emeğin
disiplininin sağlanması, en az ötekiler kadar önem arz etmektedir (Lyon,
1997, s. 43). Marx’a göre gözetim, kapitalist sosyal ilişkilerin alanını
genişletmektedir. M.Weber’de bürokrasinin verimlilik arayışının bir yolu
olarak, dosyalarda veri saklama yönteminin bir parçası olarak gözetimi
ele almaktadır. Devlet yöneticileri, bu dosyalar ile kişilerin kişisel
bilgilerini kontrol altında tutabilmekte ve fişleme yapabilmektedir
(Canpolat, 2001, s. 131).
Foucault’un gözetime bakış açısı ise, “modern toplumlar, toplumu düzene
sokmanın kamu önünde kanlı cezalar vermek gibi geleneksel yöntemleri,
etkili biçimde gereksiz kılacak rasyonel bir aracını geliştirmişlerdir. Dış
denetim ve kısıtlamalara güvenmektense, modern sosyal kurumlar,
hayatın düzenlenmiş ve belirlenmiş, bir yolda sürmesini garanti eden bir
dizi disipline edici uygulama kullanılır; askeri talimlerden okul
formalarına, sosyal yardım dosyalarından fabrika işçisinin yakından
izlenen işine kadar, modern sosyal disiplinin süreçleri gayet göze batacak
şekilde betimlenir” (Canpolat, 2005). Toplumda her birey kontrol altında
tutulmakta ve belirli bir disiplin içerisinde yaşaması sağlanmaktadır. Bu
durumda gözetimi bir denetleyici araç olarak kullanan devlet, okullardan
sağlık merkezlerine, tüm yaşam alanlarına kadar bir çok alanda bireyleri
denetlemenin ötesinde bir mekanizma içerisinde yaşamasını
sağlamaktadır. Attıkları adımları kontrol etmenin ötesinde adımların nasıl
atacağını belirleyen bir sistem yapısı oluşturmaktadır. Gözetim bireylerin
her anında karşı karşıya kaldıkları bir yapı haline gelmektedir.
Gilles Deleuze, gözetimin bir ağacın köklenip büyümesi yerine, sarmaşık
gibi sürünerek yayıldığı toplumlar için “kontrol toplumu” terimini
kullanmaktadır. Haggerty ve Ericson’un “gözetleyici kümelenmeler”
yaklaşımı ise beden verisi olarak adlandırılan akışı yakalayarak hareketli
ve akışkan “veri kopyaları”na dönüşmektedir. William Staples ise
gözetimi “modern yaşamın bir zamanlar sorgulanması bile akla gelmeyen
anlamlarının, sembollerinin ve kurumlarının gözlemlerimizin önünde
çözülmesinden dolayı, temel özelliği parçalanma ve belirsizlik olan”
kültürlerde meydana geldiğini ileri sürmektedir (Bauman&Lyon, 2013, s.
12).
Gözetim toplumu açısından ele alınması gereken bir diğer başlık ise
panoptikon olarak karışımıza çıkmaktadır. Panoptikon mimari bir fikir
olarak ortaya çıkan ancak gözetim toplumu açısından farklı anlamlar
yüklenilen bir yapı olarak ele alınmaktadır.
1971 yılında Jeremy Bentham tarafından oluşturulan bir hapishane planı
olan panoptikon Foucault tarafından yorumlanmaktadır. 18. yüzyıl
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sonlarında toplum herkesin yerinin belli olduğu, gece ve gündüz
gözetlenmenin yapıldığı bir sistem ile oluşturulan iktidar anlayışının
hakim olduğu yapı haline dönüşmektedir. Burada gözetleme,
normalleştirme ve sınama durumlarının var olduğu üçlü bir iktidar
denetiminden söz edilmektedir. Gözetlemenin en iyi örneği olarak da
panoptikon gösterilmektedir. Bentham’ın panoptikonu halka biçiminde
bir binadır ve ortasında avlu ve avlunun ortasında da bir kule yer
almaktadır. Halka hem içeriyi hem de dışarıya bakan hücrelere
bölünmüştür. Bu küçük hücrelerin her birinde, hedefe uygun olarak ya
yazı yazmayı öğrenen bir çocuk ya çalışan bir işçi ya da ıslah edilen bir
mahkum ya da deliliğini yaşayan bir deli yer almaktadır. Bentham’a göre
panoptikon bir hapishane modeli olmaktan ziyade pek çok işlevi taşıyan
bir plandır. Bu yöntemle ıslah edilemeyenler cezalandırılabilir, deliler
gözetlenebilir, kötüler ıslah edilebilir, şüpheliler kapatılabilir, tembeller
çalıştırılabilir, muhtaçların bakımı ve hastaların tedavisi yapılabilirdi (
Canpolat, 2005, s. 133).
Burada merkezi kulede tek bir gözetmen ve her bir hücreye tek bir deli,
bir hasta, bir mahkum, bir işçi, veya bir ilk okul çocuğu kapatmak
yeterlidir. Geriden gelen ışık sayesinde, çevre binaların içindeki küçük
siluetleri olduğu gibi kavramak mümkündür. Burada her oyuncu tek
başınadır, tamamen bireyselleşmiştir ve sürekli olarak görülebilir
durumdadır. Görülmeden gözetlemeye olanak veren düzenleme, sürekli
görmeye ve hemen tanımaya olanak veren mekansal birimler
oluşturmaktadır. Sonuç olarak, hücre ilkesi tersine döndürülmekte veya
daha doğrusu onun üç işlevi, kapatmak, ışıktan yoksun bırakmak ve
saklamak ters yüz edilmektedir. Bunlardan yalnızca birincisi korunmakta
ve diğer ikisi kaldırılmaktadır. Tam ışık altında olma ve bir gözetmenin
bakışı, aslında koruyucu olan karanlıktan daha fazla yakalayıcıdır.
Foucault’ya göre görünülürlük bir tuzaktır. Panoptikon’da mahkum,
görülmekte ama görememektedir. Bir bilginin nesnesidirler ancak bir
iletişimin öznesi olamamaktadır. Tutuklu kişide iktidarın işleyişini
sağlayan bilinçli ve sürekli bir görünülebilirlik hali yaratarak
Panoptikon’un işlevi yerine getirilmektedir. Panoptikon, çok farklı
arzulardan hareketle, türdeş iktidar etkileri imal eden, harika bir
makinedir. Öylesine ki, mahkümu iyi davranmaya, deliyi sakin olmaya,
işçiyi çalışmaya, okul çocuğunu özenli olmaya, hastayı tedaviye uymaya
zorlamak için güç kullanmaya gerek kalmamaktadır. Artık demir
parmaklıklara ve kocaman kilitlere ihtiyaç duyulmamakta, gözlem
mekanizmaları ile insanların tutumları üzerinde etkin olunabilmekte ve
iktidarın elinde var olan bilgiler artmaktadır. Böylelikle karşılaşılan
sıradışı bir durumda iktidar kendini görünür kılmakta ve karşısına dikilip
durumu etkisiz kılabilmektedir (Bozkurt, 2015).
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Foucault’nun panoptik modern güç modelinde bireyler denetçilerin onları
izleyip izlemediklerinden, denetçilerin onlara bakıp bakmadıklarından,
uyuyup uyumadıklarından, hiç bir zaman emin olamadıklarından sürekli
gözetim altındaymış gibi davranmak durumundadır. Denetçiler ve
sakinler içerde aynı mekanda otururlar, ama tamamen zıt konumda
bulunmaktadır. Denetçilerin görüşünü engelleyen hiçbir şey yokken,
sakinler belirsiz ve geçirimsiz bir zeminde hareket etmek zorundadır.
Panoptikon yapay bir mekandır ve zihnin görme yetisinin bakışımsızlığı
düşünülerek, belirli amaçlar için inşa edilir. Amaç toplumsal ilişki olarak,
bir güç ilişkisi olarak mekanın şeffaflığını, bilinçli biçimde manipüle
etmek ve yeniden düzenlemektir (Bauman, 2012, s. 39-40). Jeremy
Bentham’ın sonuçsuz kalmış projesine Foucault etkili bir biçimde
kullanır. Bentham, çeşitli isimler altında uygulanan gücün arkasında
temel, basit bir stratejinin yattığını ve bu stratejinin, üstlerinin aynı anda
her yerde mevcut bulunan gözlerinden bir an için bile olsa
gizlenemeyeceklerine ve böylelikle, ne kadar gizli olursa olsun, hiçbir
kötü davranışın cezasız kalmayacağına yurttaşları inandırmak olduğunu
görmüştür. Panoptikonda özel mekan yoktur, hiçbir mekan gözetimsiz ve
gözetim dışı kalabilecek özel mekana da yer yoktur. Bauman bu durumu
iki örnekle tasvir eder, Zamyatin’in ‘Biz’ adlı eserinde şehirde herkesin
kendi evi vardır ancak bu evlerin duvarları camdan yapılmıştır. Orwell’in
1984’ünde ise herkesin televizyonu vardır ama hiç kimse bu
televizyonları kapatamaz ve hiç kimse televizyonların yukarıdakiler
tarafından ne zaman bir kayıt kamerası olarak kullanılacağını
bilememektedir (Bauman, 2012, s. 54). Burada bireyler gözetleyenler
tarafından kuşatılmaktadır. Kimse bu durumun dışına çıkamamaktadır.
Her an her yerde gözetlenen bireyler söz konusudur.
Gözetim yalnızca panoptikon ile sağlanmamaktadır. İktidarın artık
elektronik teknolojiler aracılığıyla da gerçekleştirildiği günümüzdeki
değişken ve mobil örgütlenmeler, duvarları ve pencereleri gereksiz hale
getirmektedir. Bu durum farklı yüzlere sahip birçok kontrol
mekanizmasının ortaya çıkmasında etken olmaktadır. Bu kontrol türleri
yalnızca açık bir hapishane bağlantısı içermemekte, buna ek olarak
eğlence ve tüketimde görülen esneklik ve eğlendiricilik özelliklerini de
barındırmaktadır. Havaalanında bilet kontrolünün akıllı telefonlar ile
gerçekleştirilmesi bu duruma örnek verilebilir (Bauman&Lyon, 2013, s.
13).
Kavram Olarak Yeni Medya
Günümüzde kullanılan yeni iletişim ortamlarının tümüne yeni
medya denilmektedir. Açıklanması oldukça zor bir ortam olarak
karşımıza çıkan yeni medya kavram olarak karşımıza ilkkez 1970' lerde,
bilgi ve iletişim tabanlı araştırmalarda, sosyal, psikolojik, ekonomik,
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politik ve kültürel çalışmalar yapan araştırmacılar tarafındanortaya
konulmuş bir kavramdır. Ancak o yıllardaki anlamı 90’lı yıllarda
dönüşüme uğrayarak daha da önemli hale gelerek bilgisayar ve internet
teknolojisi ile birlikte genişlemiş ve bugünki haline ulaşmıştır. Sınırları
tam olarak belirgin olmayan bir yapıda olan yeni medyaya rastgele erişim
sağlamak mümkündür. Bu da bize istediğimiz veriye istediğimiz zaman
ulaşma imkanı tanımaktadır. Kullanıcılarına çoklu ortam imkanı tayın
yeni medya, metin, görüntü, harektli görüntü ve ses gibi özellikleri de bir
arada sunmaktadır (Dilmen, 2007, s. 113).
Yeni medyaya yönelik bir başka yaklaşım ise internetin yeni
medya olarak karşılık bulmasıdır (Gans, 2005, s. 39). Yeni medya,
gelişen bilgisayar ve internet teknolojilerinin etkisiyle birlikte geleneksel
medyanın dijital ortama dönüştürülmesi olarak da ifade edilmektedir. Bu
dijital ortam kullanıcılarına etkileşimli bir alternatif sunmaktadır (Misci,
2006, s. 128). Literatürde birbirleriyle benzer birçok tanımın yer aldığı
görülmekle birlikte, birden fazla isime de rastlanmaktadır. Yeni Medya
kavramının yerine kullanılan en yaygın kavram olarak sosyal medya
çıkmaktadır. Bu kavramı kullanan uzmanlar tanımlarına baktığımızda
yeni medya ve sosyal medya kavramlarını aynı kavramlar olarak ele
alındığı anlaşılmaktadır. Konuya açıklık getirmek adına sosyal medya
kavramını açıklayan bir kaç tanıma yer vermekte fayda vardır.
Safko’ya göre online gruplar arasında sözcüklerin, resimlerin,
videoların ve sesin yaratılması ve paylaşılmasını sağlayan web tabanlı
uygulamalar olarak tanımlanan etkileşime dayalı bilgi ve düşünceleri
yayabilme imkanı sunan uygulamalar, faaliyetler ve davranışlar sosyal
medyayı akla getirmektedir. Bize iletişim olanağı sunan sosyal medyayı
on beş ayrı kategoride ele almak mümkündür. Bu kategorileri, facebook,
myspace gibi sosyal ağlar, fotoğraf, ses ve video paylaşımları,
mikrobloglalr, ne tür içerikle olursa olsun hedef kitlelerle ilişki kurmak
için yararlanılan wikipedia, slayt paylaşımları gibi web tabanlı
uygulamalarla gerçekleştirilen yayımcılık, radio gibi eğitim ve
eğlendirmeye yönelik yayıncılık uygulamaları, kullanıcıların kendilerini
simulative ortamın parçası olarak hissettikleri sanal dünyalar, oyunlar, ağ
günlükleri, forumlar gibi içerik üretme siteleri, yahoo, survey monkey
gibi neredeyse bütün kategorileri buluşturan uygulamalar, RSS, google
gibi arama motorları ile yapılan araştırmaları, mobil ortamlar, ve Ichat,
skype gibi kişiler arası iletişim ortamları olarak sınıflandırmak
mümkündür (Peltekoğlu, 2012, s. 4).
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Yeni Medya ve Gözetim Toplumu
Bauman Küreselleşme isimli eserinde panoptikon’un sibermekana
taşınmış güncel bir versiyonu olarak elektronik veritabanı üzerine
inceleme yapan Mark Poster’dan söz etmektedir. Poster, “bedenlerimizin,
şebekeler, veritabanları, enformasyon koridorları içine çekebildiğini” ileri
sürer; ve bu nedenle bedenlerimizin “enformatik olarak bağlandığını” bu
enformasyon depolayan yerlerden hiç biri “artık gözlemlenmekten
kaçabileceğimiz ya da etrafına direniş hattı çekebileceğimiz bir sığınak
sağlamamaktadır.” Kredi kartı kullanımı, satın alma eylemi ile artan
veriler, Poster’a göre ‘süper-panoptikon’ ile sonuçlanmaktadır. Süperpanoptikon’un panoptikon’dan farkı depoya veri sağlayan gözetim
altındakilerin, gözetimin birincil ve gönüllü unsuru olmalarıdır.
Panoptikon’un temel hedefi disiplini sağlamak ve mahkümların
davranışlarını tek bir kalıba sokmaktır, farklılık ve çeşitliliğe karşı bir çok
duruş söz konusudur. Ancak süper-panoptikon da böyle bir durum söz
konusu değildir. Çünkü veritabanının oluşmasında en büyük etkisi
olanlar, kredi ve pazarlama şirketleridir ve kayıtların, kayda geçirilen
insanların
inanılırlıkları
ve
güvenilirlikleri
doğrulanmaktadır.
Veritabanına dahil edilen kişiler, kredi verilmeye değer olarak
görülmekte ve bu da eğlenceye giriş bileti olarak görülmektedir.
Veritabanı güvenilir ve güvene layık müşterileri kayda geçirmektedir ve
tüketime konu olamayacak kişileri elemektedir. Veritabanının temel
işlevi uygun vasıfları taşımayanları sahtekarlık yoluyla o alana
girmelerine engel olmaktır. Veritabanı hakkında ne kadar çok
enformasyon içeriyorsa, o kadar çok hereket özgürlüğü bulunmaktadır.
Böylelikle veri tabanı bir ayıklama, ayırma ve dışlama işlevi görmektedir.
Küreselleri tercih ederken yerelleri elemektedir (Bauman, 2012, s. 56).
Gözetimin günümüzdeki uygulamaları yalnızca bireyleri değil ürün ve
hizmetleri de veri kaydı altına almaktadır. Teknolojinin yaygınlaşması ile
aynı türden veya aynı malzemeden olan ürünler sınıflandırılmak için
barkod sisteminin oluşturulması ile bir bir ürün için bir kimlik
oluşturulmakta ve çip kullanımı ile kontrol sağlanmaktadır. Bu sistem
yalnızca ürünler için değil bireyler için de kullanılmaktadır. Pasaportlarda
ve kıyafetlerde var olan çipler bireylerin hareketleri kayıt altına
alınabilmektedir. QR kodları, akıllı telefonlar ile algılanabilen karekod
şifreleri de bir çok üründe bulunmaktadır. Aksesuar olarak kullanılan
hızlı yanıt sistemine sahip silikon bileklikler ile iletişim bilgileri sosyal
medya bağlantıları ve internet sayfaları beni tanı sistemi ile
oluşturulabilmektedir. Günümüzde kişisel organizasyonlar tarafından
elde edilen bilgilerin büyük bir çoğunluğunu kişilerin kullandıkları cep
telefonları aracılığıyla, alışveriş merkezlerine giderek, seyahat ederek,
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eğlenerek, internette gezinerek bu bilgilerin kayıt altına alınması
sağlanmaktadır. Bireyler düzenli olarak ve gönüllü olarak kartlarını
kullanmakta, kimliklerini göstermekte ve kişisel bilgilerini
paylaşmaktadır. Bu durumu Bauman panoptikon sonrası akışkan gözetim
olarak açıklamaktadır. Bu durumda bireylerin aklına ilk olarak
mahremiyet kaybı gelmesine karşın tek sorun mahremiyet olmamakta,
anonimlik, gizlilik, mahremiyet konuları gibi önemli bir başka konu da
tarafsızlık, adalet, temel özgürlüklerin tehlike altında olması boyutudur.
Bu boyut ile sonuç olarak; gözetim ile toplumsal sınıflandırılmalar elde
edilme durumunun karşımıza çıkmasıdır (Bauman&Lyon, 2013, s. 1921). Toplumsal sınıflandırma özellikle tüketim ve eğlence alanında
kendini göstermektedir. Örneğin, seyahat ederken sahip olunan özel
kartlar havaalanlarında hızlı geçişlere olanak sağlamaktadır. Belli
zümrelerden kişilerin üye olabildikleri kulüpler ve bu kulüplerin
sağladıkları avantajlar ya da pasaport ve vize işlemlerinde belli inanç ve
etnik kültürden gelenlere zorluklar çıkartılması gibi örnekler toplumsal
sınıflandırmanın boyutuna örnek teşkil edebilmektedir.
Sosyolog Thomas Mathiesen’in ortaya atmış olduğu “sinoptikon”
kavramı ise, panoptikon’daki gibi az kişinin çok kişiyi izlediği değil,
tersine çok kişinin az kişiyi izlediği bir döneme girildiği fikrini çağrıştırır.
Özellikle televizyon ve sinemayla birlikte işlevsel hale gelen sinoptikon
döneminde seyretmek, seyreden kişinin yerellik bağını koparır ve
mekânsal sınırları ortadan kaldırır. Thomas Mathiesen, “sinoptikon” ile
“panoptikon”u medya modeline uyarlamıştır (Bauman, 2012, s. 61).
Panoptik gücün ortaya çıkması ile çoğunluğun azınlığı izlediği bir
durumdan azınlığın çoğunluğu gözlediği bir duruma geçilen, köklü bir
dönüşüm yaşanmıştır. İktidarın kullanımında gösterinin yerini gözetim
almıştır. Modern öncesi dönemlerde güç, iktidar, haşmet ve zenginlik,
sıradan insanların önünde temsile ihtiyaç duyardı. Modern iktidar ise,
iktidarın dağılımı ile birlikte, birçok kule yaratarak, gölgeye çekilmiş ve
oradan izlemeyi tercih etmiştir.
Medya üzerinden tanımlanan kamusal yaşamda ise, (panoptikonda
izlenen ve disiplin altına alınan) çoğunluk, azınlığı izlemektedir. Film
yıldızları, magazin ikonları, sanatçılar, politikacılar, medya starları, bilim
insanları, izlenen azınlığı oluşturmaktadır. Mathiesen’e göre bu, paralel
modern süreçtir. Bu da yeni bir iktidar mekanizması oluşturulmasını
sağlamaktadır. Bu iktidar mekanizması aleniyet ilkesini dönüştürecek
olan medyanın, özellikle televizyondan bu yana, durmaksızın yükselişi
anlamına gelmektedir (Bauman, 2012, s. 62).
Bauman’a göre akışkan sosyal medya çağında panoptikon da sinoptikon
da işlev göstermektedir. Panoptikon, Bentham’ın ve Foucault’nun tasvir
ettiğinden daha da etkili hele gelerek güçlenmektedir. Panoptikonun
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disiplinci anlayışı ve bireyleri gönüllü boyun eğmeye zorlayan yapısı
mevcudiyetini
sürdürmektedir.
Panoptikonun mekansal
işlevi
değişmektedir. Mekanlar içindeki bireyler gittikçe güçsüzleştirilmektedir.
Akışkan gözetim çağının evrensel tahakküm biçimi zorlamadan etkisi
altına almaya çalışmak, normatif düzenlemeden halkla ilişkilere, kadar
bir çok yöntem ile gönüllü olarak katılım sağlamak amaçlanmaktadır.
“Cesur yeni akışkan modern dünyanın” bireyleri hem çalışma hayatında
hem özel hayatta kendi kişisel panoptikonlarını bedenlerinde taşımaktadır
ve kendi kendilerinin bekçiliğini yapmak üzere eğitilmektedir
(Bauman&Lyon, 2013, s. 62-65).
Sosyal medya araçları ile de mahremiyetten uzaklaşan bireyler artık yeni
iletişim teknolojileri aracılığıyla kendi yaşantılarını sergilemektedirler.
Facebookta, instagramda, snapchatte kişesel bilgilerini, fotoğraf ve
videolarını paylaşan, vine uygulumasında canlı yayın yapan bireyler artık
özel anlarını gönüllü olarak başkalarına sunmaktadır. Evinde yediği
yemeği, uyuduğu yatağı, giysi dolabına hatta banyosu başkalarıyla
paylaşmaktan çekinmeyen birey hem çok özgür bir yaşam biçimine sahip
olduğunu düşünmekte hem de kısıtlanmış bir yaşantıyı paylaşarak bir
ikilem yaşamaktadır.
Alışverişlerde kullanılan müşteri kartları, bankamatik ve kredi kartları,
gsm operatörlerinin veri paylaşımı ya da indirim için kullanılan bir takım
uygulamalar kişiselliği ortadan kaldırmakta ve özel bilgilerin bireyin
kendi eliyle dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Böylelikle kişiler her tür
bilgiyi gönüllü olarak gözetlenmesinde bir sakınca görmemektedir. Bu
durumda birey rutin alışkanlıklarını yerine getirirken bir daha yalnız
kalamayacak hatta bireyselliğini hiç bir zaman yaşayamayacak boyutta
bir paylaşım ağı geliştirilmektedir.
Günümüzde bireyler iş yaşamında kart basmak, göz ya da el okutmak
gibi yöntemler ile takip edilmenin yanı sıra iş yerinde kamera sistemi ile
her an kontrol edilerek çalıştırılmaktadır. Bu durum da Charli Chaplin’in
Modern Zamanlar filminde konu edilen sürekli takip edilen ve baskı
altında çalıştırılan birey ve onu gözetleyen bir üst akıl ve o aklın
kontrolcüsü olarak çalışana baskı yapan bir denetçinin varlığı günümüz
teknolojileri ile biçim değiştirerek çalışanı kontrol eden ve sürekli
denetleyen bir mekanizma işletilmektedir. Yeni iletişim teknolojileri ile iş
yaşamında daha kapsamlı ve yenilikçi uygulamalar var gibi görünsede
çalışan bireylere her an ulaşmak için özel hatlı akıllı telefonlar, kesintisiz
mailleşme sağlayan internet ve taşınabilir bilgisayarlar sayesinde sürekli
iş yapabilen yer ve mekan gözetmeden çalışan bireyleri de gözetim
toplumunun bir parçası olarak göstermek mümkündür.
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Kuşaklar ve Özellikleri
Kuşak, yaklaşık olarak aynı zamanda doğmuş, aynı çağın şartlarını maruz
kalan, bundan dolayı birbirine benzer yönleri olan, benzer sıkıntılar
yaşayan,ortak kaderleri paylaşan, benzer sorumlulukları olan kişilerin
oluşturduğu topluluklar olarak tanımlanabilmektedir. Demografik açıdan
kuşak, yaklaşık yirmibeş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler
öbeği olarak da ifade edilmektedir. Bu tanımlar kuşak kavramını yaş
öbeği olarak değerlendirmekle beraber kültürel bakımdan da ele
almaktadır. Kuşakları biyolojik olarak ayrıştırmaktan öte sosyolojik
olarak ele almak ve değerlendirmek gerekmektedir. Bir nesil, aynı zaman
döneminde aynı olaylara maruz kalmış, eğilimleri aynı yönde ve aynı çağ
ve hayat evresini paylaşan insan topluluğunu ifade etmektedir (Bayhan,
2016, s. 165).
Kuşaklar içerisinde bulundukları toplumların yaşandığı olaylardan
doğrudan etkilenerek oluşmaktadır. Bir kuşağı etkisi altına alan özellikler
etrafında gelişen bir takım olaylar ile şekillenmektedir. Ülke içersinde
yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik olaylar vatandaşları etkilemekte ve
bireyler üzerinde önemli izler bırakmaktadır.
Kuşakları ele alırken, her bir kuşağa ayrı bir yaş özelliği, etnik
kültürel yapı, doğum oranları, ortalama ömür beklentisi, gibi unsurlara
ilaveten insanların kendilerine yönelik algılarını ve hayat görüşlerini de
içine alan bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekmektedir. Yalnızca aynı
zaman diliminde doğmakla sınırlı kalmayan kuşaklar, nesiller boyunca
aynı tarihsel şartlar, nüfus eğilimleri ve toplumsal değişmelerle de
birbirine bağlıdırlar. Kuşakların bir diğer özelliği ise yalnızca aynı
toplumsal değişmelerden etkilenmemektedir aynı zamanda içinde var
oldukları toplumsal değişime de katkı sağlamaktadırlar (Newman, 2013,
s. 217).
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Tablo 1. Kuşak Sınıflandırmaları ve Tarih Aralıkları
Howe
ve
Strauss(2000
)

Sessiz
Kuşak
1925-1943

Patlama
Kuşağı
1943-1960

13. Kuşak
1961-1981

Lancester
Stillman
(2002)

Gelenekçile
r
1900-1945

Bebek
Patlaması
1946-1964

X Kuşağı
1965-1980

Sessiz
Kuşak
1925-1942

Bebek
Patlaması
1946-1960

X Kuşağı
1965-1977

Milenyumlular
1978-2000

-

Yetişkinler
1946

Bebek
Patlaması
1947-1964

X Kuşağı
1965-1980

Y Kuşağı, Net
Kuşak,
Milenyumlular
1981-1995

Milenyu
m
sonrası
1995,sonrası

-

Bebek
Patlaması
1946-1964

X Kuşağı
1965-1975

Dijital Kuşak
1976-2000

-

Eski
Askerler
1922-1943

Bebek
Patlaması
1943-1960

X Kuşağı
1960-1980

Gelecektekiler
1980-1999

-

Martin
Tulgan
(2002)

ve

Oblinger
Oblinger
(20005)

ve

Tabscott
(1998)

Zemke
(2000)

vd.

Milenyum
Kuşağı 19822000
Milenyum,YKu
şağı, Gelecek
Kuşak, Kuşak
Patlamısı

-

-

Kaynak:(Reeves&Oh, 2008, s. 296)
Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde kuşaklara ait net bir zaman
dilimi vermek mümkün olmamakla birlikte, kuşakların ne zaman
oluştuğu ne zaman sonlandığına dair kesin bir kanıya varılamamaktadır.
Tabloda yer alan farklı kaynaklara göre kuşakların isimlendirilmesi ve
zaman aralıkları, kuşaklar hakkında yapılan araştırmaların kesin bir
yargıya varmadığı görülmektedir.
Bu araştırmaya konu olan X, Y ve Z Kuşaklarını daha ayrıntılı
olarak incelemek gerekmektedir. X kuşağı, çesitli kaynaklarda 1965-1978
ve 1965-1979 (Families and Work Institute: 2002) yılları arasında doğan
kuşak olarak da tanımlanmaktadır. Bu kuşak, Xers (X’ çiler),
Postboomers (Patlama Sonrasılar), the Shadow Generation (Gölge
Kusak) ve the Thirteeners (ABD’nin kurulusundan beri tanımlanmıs 13.
kuşak oldukları için; 13.cüler) olarak da anılmaktadır. Bu kuşağı etkisi
altına alan olaylar ise, ABD’de Challenger Faciası, boşanmalar, AIDS,
Susam Sokağı, MTV, Game Boy ve ilk kişisel bilgisayarlar
gösterilmektedir (Toruntay, 2011, s. 84). Bu kuşağın kapsamındaki
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kişiler genel olarak, şüpheci kimlik özelliğine sahiptir. Yanlış anlaşılmış
bir kuşak olan X kuşağı, bağımsız ve başkalarının yardımına ihtiyacı
olmayan yapıdadırlar. Kendilerine özgü yapıları olmakla birlikte global
düşünce yapısına da sahiptirler. Özel yaşamları ve iş yaşamı arasında
denge kurma isteği hakim olmakla birlikte resmiyete bağlı değillerdir.
Kendilerine güvenen, iş hayatında pratik olabilen ve işe eğlence
katabilecek yapıdadırlar. İş yaşamlarında en son teknolojiyi kullanma
eğilimindedirler (Reeves&Oh, 2008, s. 301).
Y Kuşağı’na dair bir diğer adlandırma en belirgin kişilik
özelliklerinden biri olan sorgulayıcılıklarından gelmektedir. ‘Neden
Kuşağı’ (Why Generation) olarak adlandırılan bu kuşağın üyeleri için bir
konuyu bilmek yeterli değildir, konuyla ilgili ona dair tüm süreçler ve
ayrıntılar, konunun nedenleri bilinmelidir.Demografik özelliklerine
bakıldığında Bebek Patlaması Kuşağı’ndan sonra ikinci büyük kuşak olan
Y Kuşağı, X Kuşağı’ndan yaklaşık 3 kat büyüktür (Berkup, 2014). Y
kuşağı üyeleri teknolojinin bütün nimetlerine şahit olmuş bir kuşak
olmakla birlikte tam olarak teknolojinin içinde değilde teknolojiyle
birlikte gelişen ve değişen bireyler olarak karışımıza çıkmaktadır. Bu
kuşak mensuplarının kendine güvenleri oldukça yüksek olmakla birlikte
çevreleri ile iyi ilişkiler kurmaktan da kaçınmamaktadırlar. Y kuşağı
bireylerinin
teknoloji kullanımının yaygın olduğunu söylemek
mümkündür. Hayatlarının önemli bir parçasını teknolojik gelişmeler ile
sağlamakta ve bunu iş hayatında yoğun olarak da kullanmaktadırlar.
Z kuşağı, 2000-2020 yılları arasında dünyaya geldiği bu
nedenden dolayı üzerinde derinlemesine bir araştırmanın yapılamadığı bir
kuşaktır. Dolayısıyla kuşağın etkilendiği ya da kuşağ etkileyen olaylar
tam olarak ortaya da konulamamaktadır.
Bu kuşağın üyesi bireyler henüz çocuk yaştadırlar ve bu çocuklar
teknolojik gelişmelerin içine doğmuş, sınırsız iletişim ve ulaşım
kolaylıkları ile donatılmaktadırlar. Zaman mekan sıkıntısı gözetmeksizin
bir birleriyle iletişim kurma imkanına sahip olan bu kuşak mensupları,
dijital araçlar sayesinde hem sözel hem de görsel işitsel iletişim kurarak
birbirlerine ulaşabilmektedirler (Toruntay, 2011, s. 81-82). Z Kuşağı
üyeleri, etkileyen-etkileyecek olan ve karakterlerinde değişimler
oluşturarak kendilerine özgü bir kuşak olmalarını sağlayacak olan olaylar,
teknolojiyle bağıntılı olaylalar olduğunu söylemek mümkündür. bu
sebeple teknolojinin hızla gelişmesi Z Kuşağı’nın karakterini belirleyen
temel özellik olduğunu ifade etmek mümkündür. bu kuşağı etkisi altına
alan teknolojik gelişmeleri sıralarken, Apple firmasının kurulduğu yıldan
itibaren (2001), sürekli olarak yeni ve rakiplerinden farklı ürünler
geliştirmesi, 2004 yılında
Facebook’un hayatımıza girmesi, 140
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karakterle kendini ifade etme imkanı bulan Twitter ve Instagram,
Pinterest, Foursquare gibi diğer sosyal medya araçlarının yaşamımızda
önemli bir yer alaması, hatta hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline
gelmektedir (Berkup, 2014, s. 110-114).
Tablo 2. İşyeri Bilgilerinin Dağılımı
n

%

İş yerinde çalışma ortamınız kamera Evet
sistemi ile izleniyor mu?
Hayır

211 60,5

Farklı bir isim yada sahte hesap Evet
kullanarak
sosyal
medya
hesabı
Hayır
oluşturdunuz mu?

89

İş yerinde kart basmak, göz-el okutmak Evet
gb sistemler kullanılıyor mu?
Hayır

139 39,7

138 39,5
22,0

316 78,0

211 60,3

Tabloda katılımcıların işyeri bilgileri görülmektedir.
Katılımcıların %60,5’inin iş yerinde çalışma ortamı kamera sistemi ile
izlenmekte, %22,0’ı farklı bir isim yada sahte hesap kullanarak sosyal
medya hesabı oluşturmuş, %39,7’sinin iş yerinde kart basmak, göz-el
okutmak gibi sistemler kullanılmaktadır.
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Tablo 3. Ölçek Sorularına Katılım Düzeylerinin Dağılımı
Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

Kamera sisteminin
olduğu ortamlarda
çalışmak, okumak,
gezinmek
beni
rahatsız eder

135

33,3

54

13,3

89

22,0

57

14,1

70

17,3

2,69

Sosyal
medya
ortamlarında
fotoğraf,
video
paylaşımı yaparım

46

11,4

24

5,9

68

16,8

112

27,7

155

38,3

3,76

Sosyal
medyada
başkalarının yaptığı
paylaşımları takip
ederim

33

8,1

23

5,7

64

15,8

109

26,9

176

43,5

3,92

Sosyal
medya
ortamlarında özel
hayat paylaşımını
güvenli bulurum

142

35,3

68

16,9

113

28,1

43

10,7

36

9,0

2,41

Sosyal
medyada
takip edilmek, yer
imlemesi yapmak
ve
paylaşımlarda
bulunmak
özgürlüğüme engel
olmaz

59

14,7

47

11,7

106

26,4

81

20,2

108

26,9

3,33

Ortalama

Tabloda katılımcıların ölçek sorularına ilişkin katılım düzeyi dağılımları
görülmektedir.Tablodaki veriler ışığında elde edilen sonuçlar aşağıdaki
gibi sıralanmaktadır:
“Kamera sisteminin olduğu ortamlarda çalışmak, okumak,
gezinmek beni rahatsız eder” ifadesine ankete cevap verenlerin
katılım düzeyi ortalaması 2,69’dur.
- “Sosyal medya ortamlarında fotoğraf, video paylaşımı yaparım”
ifadesine ankete cevap verenlerin katılım düzeyi ortalaması
3,76’dır.
- “Sosyal medyada başkalarının yaptığı paylaşımları takip ederim”
ifadesine ankete cevap verenlerin katılım düzeyi ortalaması
3,92’dir.
- “Sosyal medya ortamlarında özel hayat paylaşımını güvenli
bulurum” ifadesine ankete cevap verenlerin katılım düzeyi
ortalaması 2,41’dir.
- “Sosyal medyada takip edilmek, yer imlemesi yapmak ve
paylaşımlarda bulunmak özgürlüğüme engel olmaz” ifadesine
ankete cevap verenlerin katılım düzeyi ortalaması 3,33’tür.
Araştırma sonucuna göre en fazla katılım gösterilen ifadeler:
-
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-

Sosyal medyada başkalarının yaptığı paylaşımları takip ederim
Sosyal medya ortamlarında fotoğraf, video paylaşımı yaparım
Arkadaş, akraba ya da hayranlık duyduğum kişilerin özel
yaşamlarını sosyal medyadan takip ederim

Tablo 4. Kuşak Gruplarının Ölçek İfadeleri Katılım Düzeyi
Bakımından Karşılaştırılması
Sıra
X2
Ortalama

Yaş aralığınız hangisidir?

n

1960-1977
Kamera sisteminin olduğu ortamlarda çalışmak,
1978-1997
okumak, gezinmek beni rahatsız eder
1998-2000

135 204,34

1960-1977

135 195,50

1978-1997

135 202,66

1998-2000

135 210,84

1960-1977
Sosyal medyada başkalarının yaptığı paylaşımları
1978-1997
takip ederim
1998-2000

135 196,40

1960-1977
Sosyal medya ortamlarında özel hayat paylaşımını
1978-1997
güvenli bulurum
1998-2000

135 204,88

1960-1977
Sosyal medyada takip edilmek, yer imlemesi
yapmak ve paylaşımlarda bulunmak özgürlüğüme 1978-1997
engel olmaz
1998-2000

135 206,69

1960-1977
Arkadaş, akraba ya da hayranlık duyduğum
kişilerin özel yaşamlarını sosyal medyadan takip 1978-1997
ederim
1998-2000

135 204,55

Sosyal medya ortamlarında
paylaşımı yaparım

fotoğraf,

video

*p<0,05 anlamlı fark var ; p>0,05 anlamlı fark yok

135 214,82

p

3,290 0,193

135 189,84

135 211,26

1,267 0,531

1,263 0,532

135 201,34

135 205,88

0,367 0,832

135 198,24

135 193,29

1,498 0,473

135 209,02

135 203,95
135 200,50

0,103 0,950
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Tablo 5. (1960-1977) Kuşağında Cinsiyet Gruplarının Ölçek
İfadeleri Katılım Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması
Cinsiyet

n

Sıra
U
Ortalama

p

Kadın 62 67,85
Kamera sisteminin olduğu ortamlarda
çalışmak, okumak, gezinmek beni rahatsız Erkek 73 68,13
eder
Erkek 73 67,64

2253,5 0,965

Sosyal medya ortamlarında fotoğraf, video Kadın 62 67,68
paylaşımı yaparım
Erkek 73 68,27

2243,0 0,927

yaptığı Kadın 62 69,06
Erkek 73 67,10

2197,5 0,761

hayat Kadın 62 66,14
Erkek 73 69,58

2147,5 0,597

Sosyal medyada takip edilmek, yer imlemesi Kadın 62 68,27
yapmak
ve
paylaşımlarda
bulunmak
Erkek 73 67,77
özgürlüğüme engel olmaz

2246,5 0,940

Arkadaş, akraba ya da hayranlık duyduğum Kadın 62 71,43
kişilerin özel yaşamlarını sosyal medyadan
Erkek 73 65,09
takip ederim

2050,5 0,326

Sosyal
medyada
başkalarının
paylaşımları takip ederim
Sosyal medya ortamlarında
paylaşımını güvenli bulurum

özel

*p<0,05 anlamlı fark var ; p>0,05 anlamlı fark yok
Tablo 6. İş Yerinde Kart Basmak, Göz-El Okutmak Gibi Sistemleri
Kullanma Durumunun Ölçek İfadeleri Katılım Düzeyi Bakımından
Karşılaştırılması
Kuşak

İş yerinde kart basmak, göz-el
okutmak gb sistemler kullanılıyor mu?

1960-1977

Kamera
sisteminin
olduğu
ortamlarda
çalışmak,
okumak,
gezinmek beni rahatsız
eder

1978-1997

1998-2000

n

Sıra
Ortalama

Evet

44

61,81

Hayır

69

53,93

Kamera
sisteminin
olduğu
ortamlarda
çalışmak,
okumak,
gezinmek beni rahatsız
eder

Evet

46

55,08

Hayır

72

62,33

Kamera
sisteminin
olduğu
ortamlarda
çalışmak,
okumak,
gezinmek beni rahatsız
eder

Evet

49

53,54

Hayır

69

63,73

*p<0,05 anlamlı fark var ; p>0,05 anlamlı fark yok

U

p

1306,5

0,198

1452,5

0,250

1398,5

0,098
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Tabloda kuşak gruplarına göre iş yerinde kart basmak, göz-el
okutmak gibi sistemleri kullanma durumu arasında ölçek ifadelerine
katılım düzeyi puanları bakımından karşılaştırma testi görülmektedir.
Farklı kuşak gruplarında iş yerinde kart basmak, göz-el okutmak
gibi sistemleri kullanma durumu için yapılan Mann Whitney testine göre;
Farklı kuşaklar arasında “Kamera sisteminin olduğu ortamlarda
çalışmak, okumak, gezinmek beni rahatsız eder” ifadesine katılım düzeyi
bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).
Tablo 7. İşyeri Bilgilerinin Dağılımı
n

%

Evet
İş yerinde çalışma ortamınız kamera
Hayır
sistemi ile izleniyor mu?

211 60,5

İş yerinde kart basmak, göz-el okutmak Evet
gb sistemler kullanılıyor mu?
Hayır

139 39,7

138 39,5

211 60,3

Tabloda katılımcıların işyeri bilgileri görülmektedir.
Katılımcıların %60,5’inin iş yerinde çalışma ortamı kamera sistemi ile
izlenmekte, %22,0’ı farklı bir isim yada sahte hesap kullanarak sosyal
medya hesabı oluşturmuş, %39,7’sinin iş yerinde kart basmak, göz-el
okutmak gibi sistemler kullanılmaktadır.
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Tablo8. İş Yerinde Kart Basmak, Göz-El Okutmak Gibi Sistemleri
Kullanma Durumunun Ölçek İfadeleri Katılım Düzeyi Bakımından
Karşılaştırılması
Kuşak

İş yerinde kart basmak, gözel okutmak gb sistemler n
kullanılıyor mu?

Sıra
U
Ortalama

Kamera sisteminin Evet
olduğu ortamlarda
1960-1977 çalışmak, okumak,
gezinmek
beni Hayır
rahatsız eder

44

61,81

69

53,93

Kamera sisteminin Evet
olduğu ortamlarda
1978-1997 çalışmak, okumak,
gezinmek
beni Hayır
rahatsız eder

46

55,08

72

62,33

Kamera sisteminin Evet
olduğu ortamlarda
1998-2000 çalışmak, okumak,
gezinmek
beni Hayır
rahatsız eder

49

53,54

69

63,73

p

1306,5

0,198

1452,5

0,250

1398,5

0,098

*p<0,05 anlamlı fark var ; p>0,05 anlamlı fark yok
Tabloda kuşak gruplarına göre iş yerinde kart basmak, göz-el
okutmak gibi sistemleri kullanma durumu arasında ölçek ifadelerine
katılım düzeyi puanları bakımından karşılaştırma testi görülmektedir.
Farklı kuşak gruplarında iş yerinde kart basmak, göz-el okutmak
gibi sistemleri kullanma durumu için yapılan Mann Whitney testine göre;
Farklı kuşaklar arasında “Kamera sisteminin olduğu ortamlarda
çalışmak, okumak, gezinmek beni rahatsız eder” ifadesine katılım düzeyi
bakımından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0,05).
Sonuç
Bu çalışmanın araştırmasında elde edilen bulgular doğrultusunda dijital
kültürün etkisiyle dönüşen kuşakların gözetim toplumu içerisinde
yaşamaya yönelik sergiledikleri davranışlar ortaya konulmuştur.
Geçmişten günümüze kadar bireyler yaşanan teknolojik gelişmeler ile
birlikte yaşamlarında büyük değişiklikler yaşamaktadır. Özellikle aynı
dönemde yaşayıp aynı sosyo kültürel gelişmelere tanık olan bireyler
olarak ele alınan kuşaklar, aynı tarihsel süreçten etkilenmektedir. Bu
süreç bireylerin yaşam alanlarında da büyük değişimlere sebep
olmaktadır.
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Tüm bu değişiklikleri açıklamak adına ortaya çıkarılan tipolojiler ile
teknolojik yaşamla dönüşen bireylerin gözetim toplumunda yaşayarak
nasıl hem gözetlenen hem de gözetlenen olarak tepkiler verdiği ve tüm bu
gelişmelerden nasıl etkilendiği ortaya çıkartılmıştır. Pre tekno birey,
tekno birey ve post tekno birey olarak sınıflandırılan bu kuşakların
özellikleri aşağıda sıralanmaktadır.
Tablo 9. Pre Tekno Birey Özellikler Tablosu
Pre
Tekno
Birey

-

-

Tekno
Birey

-

-

Post
Tekno
Birey

-

-

Kamera sisteminin olduğu ortamlarda çalışmak, okumak,
gezinmekten rahatsız olma durumları orta düzeydedir.
Sosyal medyada en az fotoğraf ve video paylaşımını yapan
kişilerdir.
Sosyal medyada başkalarının paylaşımlarını takip oranı en düşük
gruptur.
Sosyal medya ortamlarının oyun oynamak amacıyla en yaygın
kullanan kişilerdir.
Arkadaş, akraba ya da hayranlık duydukları kişilerin özel
yaşamlarını sosyal medyadan en çok takip eden kişilerdir.
Kameralı ortamlarda çalışmaktan rahatsızlık duyma oranları en
yüksek kişilerdir.
Sosyal medyada başkalarının yaptığı paylaşımları takip oranları
diğerlerinden daha yüksektir.
Sosyal medyadan özel hayat paylaşımını en güvenli bulan gruptur.
Sosyal medyada takip edilmek, yer imlemesi yapmak ve
paylaşımlarda bulunmanın özgürlüklerine engel olduğunu
düşünmektedirler.
Arkadaş, akraba ya da hayranlık duydukları kişilerin özel
yaşamlarını sosyal medyadan takip etme oranları orta düzeydedir.

Kamera sisteminin olduğu ortamlarda çalışmak, okumak,
gezinmekten rahatsız olma durumu oranı en düşük gruptur.
Sosyal medya ortamlarında fotoğraf, vide paylaşımı yapma
düzeyleri en yüksek kişilerdir.
Sosyal medyada başkalarının paylaşımlarını takip oranları orta
düzeydir.
Sosyal medya ortamlarında özel hayat paylaşımını güvenli bulma
durumu en zayıf kişilerdir.
Sosyal medyada takip edilmek, yer imlemesi yapmak ve
paylaşımlarda bulunmayı özgürlüklerine engel olarak görme durumu
en zayıf kişilerdir.
Arkadaş, akraba yada hayranlık duydukları kişilerin özel
yaşamlarını sosyal medyadan takip etme oranı en düşük kişilerdir.
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ÖZ
Aguascalientes şehri, Mexico City’nin yaklaşık 450 km Kuzeybatısında
yer almaktadır. Yaklaşık nüfusun 1.3 milyon olduğu şehirde, artan
nüfusun temel ihtiyaçları için tarımsal ve endüstriyel üretim de artmış ve
aşırı yeraltı suyu kullanımı ile sonuçlanmıştır. Bu durum, bölgede zemin
çökmelerini tetiklemiş ve yeryüzü çatlaklarının oluşmasına, yapıların ve
altyapı tesislerinin zarar görmesine neden olmuştur. Bölgede zemin
çökmelerinin etkileri ilk olarak 1970’li yıllarda gözlemlenmiş ve hala da
buna bağlı problemlerin artarak devam ettiğinden söz edilmektedir.
Zemin çökmelerinin alansal yapıda tespit edilmesi, bölgede gerekli
tedbirlerin alınması adına oldukça önemlidir. İnterferometrik yapay
açıklıklı Radar (InSAR) yönteminin, zemin çökmelerinin alansal bazda
izlenmesinde etkin olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada,
Aguascalientes şehri ve çevresindeki zemin çökmelerinin, Sentinel-1A
uydu sistemi ile yapılan izleme sonuçları sunulmaktadır. Bu bağlamda,
söz konusu bölgeye ait Ekim 2014 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında 19
görüntü elde edilerek, açık kaynak kodlu GMTSAR yazılımında analiz
edilmiştir. Yüksek alansal çözünürlük sağlamak amacıyla analizler, en
kısa baz interferometre (SBAS: Small Baseline Subset) tekniğiyle
gerçekleştirilmiştir. Analizler ışığında, çökmelerin yaklaşık 155 km2’lik
bir alanda etkin olduğu, maksimum 95 mm/yıl hızına kadar ulaştığı ve
davranışının yaklaşık doğrusal olduğu sonuçlarına varılmıştır.
1. Giriş
Interferometrik Yapay Açıklıklı Radar (InSAR: Interferometric Syntetic
Aperture Radar), yaklaşık 25 yıldır başarıyla uygulanan bir uzaktan
algılama tekniğidir. Bu teknik, iki yapay açıklıklı radar (SAR: Syntetic
Aperture Radar) imajının analiz edilmesi esasına dayanır ve bu sayede
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uydunun bakış doğrultusunda santimetre altı seviyedeki değişiklikleri
belirleyebilir (Ferretti vd., 2001). Bu özelliğiyle, hidroloji (Ludwig ve
Schneider, 2006), maden çökmeleri (Carnec ve Delacourt, 2000), zemin
çökmelerinin izlenmesi (Üstün vd., 2015) gibi birçok çevresel izleme
çalışmasında, alansal izleme kabiliyetinin yüksek olmasından dolayı
sıkılıkla tercih edilen bir yöntem olarak öne çıkmaktadır.
Zemin çökmeleri, Dünya çapında birçok bölgede görülen bir problemidir.
Son yıllarda Dünya nüfusunda meydana gelen artışla birlikte birçok
bölgede kritik seviyelere ulaşmıştır. Hızları yıllık -5 mm ile 400 mm
arasında değişiklik göstermekte olup, birçok bölgede altyapı ve üstyapı
tesislerini tehdit eden önemli bir unsur olarak görülmektedir (Yalvaç,
2016). Aguascalientes şehri de bu bölgelerden biri olup, bölgedeki ilk
çökmeler 1970’li yılların sonunda tespit edilmiştir. Bölgede, artan nüfusla
birlikte zemin çökmelerinden kaynaklı problemler de artmış ve hala da
bölgenin önemli bir problemi olarak görülmektedir (Pacheco-Martínez
vd., 2015).
Bu çalışmada, Aguascalientes şehri ve çevresindeki zemin çökmelerinin,
Sentinel-1A uydu sistemi ile yapılan izleme sonuçları sunulmaktadır. Bu
bağlamda, söz konusu bölgeye ait Ekim 2014 ile Temmuz 2018 tarihleri
arasında 19 görüntü elde edilerek analiz edilmiştir. Yüksek alansal
çözünürlük sağlamak amacıyla analizler, en kısa baz interferometre
(SBAS: Small Baseline Subset) tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Analizler
ışığında bölgedeki çökmelerin alansal dağılımı, hızı ve davranışı tespit
edilmiştir.
2. Metod
2.1 Çalışma Bölgesi ve temel özellikleri
Yaklaşık 1.3 milyon insana ev sahipliği yapan Aguascalientes şehri
Meksikanın orta kesimlerinde yer alır (Şekil 1). Aynı isimle anılan bir
graben içerisinde bulunan şehir, Meksika’nın başkenti olan Mexico
City’nin 430 km kuzeybatısında yer almaktadır (URL2, 2018).
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Şekil 1. Çalışma bölgesi gösterir Google Harita görüntüsü
Şehrin nüfusunun zamansal gelişimi incelendiğinde, 1960’lı yıllardan
günümüze her yıl ortalama %25 seviyelerinde arttığı ve günümüzde
1960’daki nüfusunun 6 katı seviyelerine çıktığı görülmüştür (URL2,
2018). Söz konusu artış, bölgedeki tarımsal, endüstriyel ve içme suyu
ihtiyacını da arttırmış ve bu durum aşırı yeraltı suyu kullanımı ile
sonuçlanmıştır. Bunun bir sonucu olarak bölgede zemin çökmeleri ilk
olarak 1970’li yıllarda gözlenmiş ve hala da bölgenin önemli bir olarak
görülmektedir (Pacheco-Martínez vd., 2015).

2.2 Verilerin Elde Edilmesi
Çalışmada Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yürütülmekte olan
Sentinel 1-A uydu sistemine ait interferometrik geniş şerit (IWS:
Interferometric Wide Swath) tipindeki veriler kullanılmıştır.
Bu
kapsamda, çalışma bölgesine ait Ekim 2014 ile Temmuz 2018 tarihleri
arasındaki 19 görüntü Copernicus açık erişim portalından indirilmiştir
(URL1). Söz konusu görüntüler, alçalan modda ve T129 yörünge
numarasına ait olup, kapsadığı çerçeve Şekil-2’de gösterilmektedir.
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Şekil 2. Analizlerde kullanılan Sentinel 1A verisini kapsayan çerçeve

2.3 Analiz
Sentinel 1-A verilerinin işlenmesi için açık kaynak kodlu GMTSAR
akademik analiz yazılımı kullanılmıştır. Söz konusu yazılımın yaptığı
analizler 3 temel adımda özetlenebilir. Bunlardan birincisi öncül analizler
olup bu adımda, imaj verileri, yörünge parametreleri ve sayısal yükseklik
modeli verileri analiz edilerek yazılımın işleyeceği formata (generic
format) çevrilir. İkinci adımda InSAR analizlerinin yapılmaktadır. Bu
kapsamda, öncelikle görüntüler arasındaki kayıklıklar, bir önceki adımda
elde edilen verilerden yararlanılarak giderilir ve hizalanır. Daha sonra,
topoğrafyadan kaynaklı etkiler de giderilerek, birincil ve ikincil imajlara
ait pikseller karşılaştırılmak suretiyle kompleks interferogramlar üretilir.
Son adım ise, interferogramların filtrelenmesi, uyuşum haritalarının ve
uydunun bakış doğrultusunda oluşan değişimleri gösterir haritaların
oluşturulması gibi işlemlerini içerir. Söz konusu sonuç ürünlerin birçoğu
GMT (Generic Mapping Tools) yazılımıyla oluşturulur ve daha sonra
isteğe göre eps ya da kml formatında çıktıları sağlanabilir (Sandwell vd.,
2011).
Deformasyonların zaman göre değişiminin incelenmesi amacıyla, elde
edilen interferogramlar birleştirilerek zaman serileri oluşturulmaktadır.
Daimi yansıtıcı interferometre (PSI: Persistent Scatter Interferometry) ve
en kısa baz interferometresi (SBAS: Small Baseline Subset) en çok
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kullanılan iki yöntem olarak öne çıkmaktadır (Ferretti vd., 2001;
Berardino vd., 2002).
Bu çalışmada interferogramların birleştirilmesinde, korelasyonları
maksimize etmeyi amaçlayan SBAS yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem,
belirli bir zaman ya da baz uzunluğu aralığının eşik değer seçilerek
görüntü çiftleri oluşturulmasını ve bu görüntü çiftlerinden elde edilen
bağımsız interferogramlardan ortak bir kestirim elde edilmesi esasına
dayanır (Shanker vd., 2011). Bu sayede, interferogramlarda kısıtlayıcı bir
etki olarak görülen zamansal ve geometrik uyuşumsuzluk giderilebilecek,
aynı zamanda deformasyonların davranışları da zaman serileri yardımıyla
kolayca izlenebilir hale gelecektir.
Bu çalışmada, SBAS analizleri için eşik değerler, baz uzunluğuda 250 m,
zaman için ise 250 gün olarak seçilmiştir. Söz konusu eşik değerleri
eşliğinde 19 görüntüden 76 interferogram üretilerek düşey yönlü zemin
deformasyonları belirlenmiştir. İzleme süresince uydunun bakış
doğrultusunda meydana gelen toplam deformasyon değerleri Şekil
2’deki haritada gösterilmektedir.
Deformasyonların
zamansal
davranışını
belirlemek
üzere,
deformasyonların en yüksek, orta ve en düşük olduğu bölgelerden
rastgele noktalar seçilmiştir. Söz konusu noktalar Şekil 2 üzerinde N1, N2
ve N3 olarak gösterilmekte olup, elde edilen, zaman serileri Şekil 3, Şekil
4 ve Şekil 5 ‘de sunulmuştur.
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Şekil 3. İzleme süresince uydunun bakış doğrultusunda elde edilen
toplam deformasyon değerleri haritası

Şekil 4. Şekil 2 ‘de gösterilen N1 noktasına ait zaman serisi (En yüksek
deformasyon bölgesi)
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Şekil 5. Şekil 2 ‘de gösterilen N2 noktasına ait zaman serisi (Orta şiddetli
deformasyon bölgesi)

Şekil 6. Şekil 2 ‘de gösterilen N3 noktasına ait zaman serisi (Düşük
şiddetli deformasyon bölgesi)
3. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, Aguascalientes grabeninde meydana gelen zemin
çökmeleri, Sentinel 1-A uydu sistemi verisi ile SBAS tekniği uygulanarak
2014-2018 yılları arasında başarı ile izlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre,
çökmelerin şiddetinin -95 mm/yıl seviyelerine kadar çıktığı
görülmektedir. Çökmelerin daha çok, tarım arazilerinin bulunduğu şehir
merkezinin kuzey kısmında daha yüksek şiddette olduğu görülmüştür. Bu
durum, tarımsal amaçlı yeraltı suyu kullanımın o bölgelerde yoğun
olabileceği sonucunu ortaya koymaktadır. Çökmelerin yaklaşık 155
km2’lik bir alanda etkin olduğu görülmüştür. Harita üzerinden alınan
rastgele noktalara ait zaman serilerinin davranışlarının benzer olduğu ve
çökmelerin doğrusal bir eğilim gösterdiği sonuçlarına varılmıştır.
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ÖZ
Medya ve siyaset aynı toplumsal yapının aktörleri olup, sürekli iç içe
olmuşlardır. Bu nedenle medya siyasetten, siyaset medyadan bağımsız
düşünülemez. Medya siyaset ilişkisi de demokrasi ve siyasal tarihten de
ayrı düşünülemez. Türkiye’de medyanın gelişimi, yapısal dönüşümü,
siyasal tarihi ve demokrasi ile kurduğu yakın ilişki de, siyasal tarihten
bağımsız değildir. Türkiye’de medyanın gelişimi, devlet destekli ve
siyasal konjonktüre göre gelişme şeklinde olmuştur. Bu yönüyle medya,
siyasetin ve siyasi yönelimlerin kamuoyuna aktarılmasında önemli bir
konuma sahip olmuştur. Medyanın siyasal konjonktüre göre şekillenmesi,
kendisinin de gelişmesine ve güçlenmesine neden olmuştur. Medya öyle
güçlenmiş ki, neredeyse hükümetler kurup, hükümetler düşürebilecek bir
konuma ulaşmıştır. Türkiye’de medya, 28 Şubat sürecinde, Necmettin
Erbakan Hükümetinin düşürülmesinde aktif rol alırken, 15 Temmuz
darbe girişiminde de sivil hükümetten yana tercihini kullanarak, darbenin
engellenmesinde etkili olmuştur. Bu tespitlerin ışığında çalışmada,
Türkiye’de Medya ve Siyaseti İlişkisi analiz edilmiştir. Bu bağlamda
medya ve siyaset ilişkisinde sosyo-politik, sosyo-kültürel ve sosyoekonomik boyutlar ele alınmıştır. İlaveten, Türkiye’de medya siyaset
ilişkisi temelinde medyanın gelişimi ve yapısal dönüşümü, işlevleri,
siyasal kurumlarla olan ilişkisi, siyasal sürece etkileri çözümlenmiştir.
Çalışma dönemi olarak da Cumhuriyet’in ilk yıllarından 28 Şubat
sürecine kadar olan dönem seçilmiştir 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a giden
süreçte medya-siyaset ilişkilerinin sosyolojik tahlili ise bir diğer
çalışmaya bırakılmıştır.
Anahtar kelimeler: Medya, siyaset, medya siyaset ilişkisi, Türkiye’de
medya siyaset ilişkisi.
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ABSTRACT
Media and politics are the actors of the same social fabric and have
always been intertwined. For this reason, the media is not independent of
politics, politics is dependent of the media. The media cannot be
considered apart from politics-related democracy and political history.
The development of the media in Turkey, structural transformation,
political history and the close relationship with democracy is not
independent from political history. The development of the Turkish
media has developed largely from social and economic dynamics, from
state-supported to political conjuncture. According to this conjuncture,
the media, which has developed, is mostly used by political power for its
own purposes. In this respect, media has an important role in transferring
politics and political orientations to the public. The shaping of the media
by political conjuncture has led to its development and strengthening. The
media is so strengthened that governments have established a power that
can set them down and govern them. While the media took an active part
in the fall of the government of Necmettin Erbakan on February 28, it
was effective in preventing the coup by using the preference of the civil
government in the 15 July coup attempt. In light of this determination, the
analysis focuses on the relationship of media and politics in Turkey in the
Third Millennium. Socio-political, socio-cultural and socio-economic
relations dimensions of the media and politics relation were analysed in
the study. Also the development of media, the structural transformation
of functions of the media and politics in Turkey analysed in this paper.
The period from the first years of the Republic to the 28th of February
was chosen as the study period. The sociological analysis of mediapolitics relations was left to another study during the period from
February 28 to July 15.
Keywords: Media, politics, media politics relation, media politics
relation in Turkey.

GİRİŞ
Toplum içerisinde yer alan çeşitli yapı ve kurumlar, birbirleriyle
karşılıklı ilişki ve etkileşim içerisindedirler. Bu yapı ve kurumlar arasında
en önemlilerden bir tanesi de medyadır. Medya, ülkelerin sosyal, politik,
ekonomik ve kültürel yapılarının şekillendirmesinde etkin bir rol
oynarken, kamusal düşüncenin oluşum sürecini ve devlet politikalarını da
etkileyebilmektedir.
Toplumsal sistemin önemli bir unsuru olan medya, toplumsal ve
siyasal olaylar hakkında kamusal algılamayı etkileme gücünü, 21.
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yüzyılda daha çok hissettirmeye başlamıştır. Medyanın ön plana çıktığı
çağımızda, siyasetin medya üzerinde şekillenmesi sebebiyle medya,
toplumsal kanaatlerin oluşmasında oldukça önemli bir potansiyel güce
ulaşmıştır. Medyanın içerik ve söylemi, bireylerin politik tutumlarındaki
etkisi özellikle Amerikan Başkanlık seçimleri örneğinde (Damlapınar,
2008: 187) yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Medya da yapılan
siyasal kampanyalar ile medya söylemi, seçmen tercihlerini etkilemek
veya mevcut tutumları pekiştirmekle kalmaz, aynı zamanda seçmenleri
oy vermeye doğrudan güdüler (Temel & Önürmen, 2015: 161). Ayrıca
medya, seçmenlerin tercihlerine doğrudan ya da dolaylı etki ederek
bireyleri siyasal tercihlerinde ve karar verme aşamasında belirleyici etki
edebilmektedir.
Medya, işlevleri ve konumu itibariyle, demokrasinin
gelişmesinde ve demokratik bilincin oluşmasında birinci derecede etkili
olmaktadır. Bu yönüyle medya, ilk ortaya çıktığı tarihten, günümüze
kadar, demokrasinin gelişmesinde ve demokratik bilincin oluşmasında
etkili olmakla birlikte siyaset ve siyasal kurumlarla iç içe olmuş; siyasetin
ve siyasi yönelimlerin kamuoyuna aktarılmasında önemli bir rol oynar
hale gelmiştir (Yılmaz, 2013: 2-a). Medya sadece siyaseti ve siyasi
yönelimleri kamuoyuna aktarmakla kalmaz, aynı zamanda siyasi karar
alma sürecinde bireyleri/toplumu yönlendirme gücünü de elinde
bulundurur. Medya, olumlu ve destekleyici haber yaptığında
bireyleri/toplumları siyasi karar alma sürecinde olumlu etkilediği gibi,
olumsuz haber yaptığı zamanlarda da, bireylerin ya da toplumların siyasi
karar alma sürecini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu yönüyle
medya siyasal gündem oluşturmada oldukça aktif bir konuma sahip
olmuştur.
Medyanın etki gücü, siyasal gündemi belirlemekle kalmaz, aynı
zamanda toplumsal ve siyasal yapı içinde etkin bir konuma sahip olan
siyasi liderleri ve meşru hükümetin politikalarını da kapsayacak boyutlara
ulaşabilmektedir. Bernard Cohen’in ifade ettiği gibi, basın çoğu zaman
insanlara ne düşüneceğini söylemede başarılı olmayabilir, ancak
izleyicilerine ne hakkında düşüneceklerini söylemede bir hayli başarılıdır
(Yılmaz, 2013: 9 -b). Özellikle günümüzde medya pek çok alanda
insanların dünya görüşünü, korkularını, sevinçlerini etkilediği kadar,
tutumlarını ve davranışlarını da etkileyebilmektedir. Bireyler
televizyonda gördüklerini, radyodan işittikleri, gazeteden okudukları,
internetten araştırdıkları ve sosyal medya da edindikleri bilgiler
neticesinde iyi bir yaşam biçimi ve toplumun politikaları hakkında bilgi
sahibi olmakta; başkalarına yönelik tutumlarını, bunlara göre
şekillendirmektedir (Balcı, Tarhan & Bal, 2013: 142). Medya, bu uzak ve
ulaşılması güç gibi görünen girişimleri, sıradan insanların
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anlayabileceği/ulaşabileceği biçimde aktararak, bireyleri kolaylıkla
etkileyebilmektedir.
Medya ve siyaset karşılıklı ilişki içinde olan iki önemli güç
konumundalar. Özellikle günümüz toplumlarında medya, her türlü siyasal
akımın mesajlarını ileten önemli bir kaynaktır. Genel olarak bakıldığında
siyasi gündem ve siyasi ideolojiler, medya aracılığıyla bireylere ya da
toplumlara aktarılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar,
dünyanın her yerine ulaşabilmekte ve her yerde haber alabilmektedir. Bu
gelişmeler sayesinde dünya küçücük bir kasaba haline dönüşmüş ve
dünyanın her yerinde olup biten siyasi olay veya olgular hakkında, medya
aracılığıyla anında haberdar olabilme imkânı doğmuştur.
Bu tespitlerin ışığında çalışmada, Üçüncü bin yılda, Türkiye’de
medya siyaset ilişkisinin sosyolojik açıdan incelenmesi hedeflenmiştir.
Çalışmada ağırlıklı olarak, daha önce medya siyaset ilişkisi üzerine
yazılmış dokümanlardan faydalanılmıştır. Konunun daha iyi
anlaşılabilmesi için, ilk olarak kuramsal ve kavramsal çerçeve üzerinde
durulmuştur. Daha sonra medya etki teorilerine yer verilmiştir. Üçüncü
bölümde de, genel hatlarıyla medya ve siyaset üzerinde durulmuştur. Son
olarak da, tezin asıl konusunu oluşturan, Üçüncü Binyılda Türkiye’ de
Medya ve Siyaset ilişkisi, sosyolojik açıdan analiz edilmiştir.
1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bilim, belirli teknik ve yöntemler temelinde doğal ve toplumsal
olguları, bu olguların yapısını, işleyişini ve gelişimini, aralarındaki
ilişkileri inceleyip açıklık getirmeye çalışır (Arslan, 2018; Arslan, 2012:
27). Bilim insanları, içinde yaşadıkları evrenin bir parçası olarak gerçeği
araştırmak, anlamak ve açıklamak için bilgi üretme çabası içindedirler.
Bu bilgi üretim sürecinde de belirli yöntem ve tekniklerden yararlanırlar.
Bu yöntemlerden yola çıkarak elde ettikleri verileri, bilimsel tutum
sergileyerek analiz ve yorumlamaya çalışır. Bu çalışmada da, doküman
taraması tekniğinden yola çıkılarak, Üçüncü Binyılda Türkiye’ de Medya
ve Siyaset İlişkisinin sosyolojik analizi yapılmıştır. Bu bağlamda
araştırmada öncelikle, medya siyaset ilişkisi genel olarak
değerlendirilmiş, daha sonra da medya siyaset ilişkisi Türkiye özelinde
kuramsal ve tarihsel nitelikleri ile ele alınmıştır.
Medya ve siyaset ilişkisi çok geniş kapsamlı olmasından dolayı,
araştırmamız zaman ve mekân boyutuyla sınırlandırılarak Üçüncü
Binyılda ve Türkiye’de Medya Siyaset İlişkisi konusunun ele alınmasına
karar verilmiştir.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu çalışmada, kitle iletişim araçları yerine medya sözcüğü
kullanılmaktadır. Medyanın Türkçede ki karşılığı kitle iletişim araçları
olarak kabul görmektedir. Türkçede medya kavramının daha yaygın
kullanılmasından dolayı medya kavramı tercih edilmiştir.
2.1. Medya Kavramı
Medyanın sözlük anlamı, “İletişim ortamı, iletişim araçları, kitle
iletişim araçlarının tümü” şeklinde ifade edilmektedir. Türkçe’de
kullanılan ‘medya’ ve İngilizce ‘media’ olarak bilinen sözcük, araç, orta,
ortam, aracı anlamlarına da gelen ‘medium’ (Latince medius)
sözcüğünden türemiştir (Nalçaoğlu, 2005: 51-53). Medya kavramı en
geniş anlamı ile çok sayıda insana ulaşabilen her türlü sözlü, yazılı, basılı,
görsel görsel - işitsel, metin ve imgelerin (kitaplar, gazeteler, dergiler,
televizyon, radyo, film, tiyatro, internet, reklam panoları gibi) ve
araçların bütünü olarak adlandırmaktadır (Aktan, 2004: 59).
Medya (radyo, televizyon, gazete, tiyatro, sinema, elektronik
basın ve internet gibi) topluma mesaj veren aynı zamanda bilgilerin
saklanmasını sağlayan, kültürel ve siyasal aktarımı yapan, mesajların
iletilmesi işlevlerini yerine getirmeyi amaçlayan bütün iletişim sistemleri
olarak adlandırılmaktadır (Bal, 2010: 103-106). En kısa şekliyle medya,
Çağlar (2017)’ın da ifade ettiği gibi, ne şekilde olursa olsun bir mesajı,
üretenden mesajı tüketene aktaran her türlü yazılı, sözlü veya görsel
araçların tümüdür (Çağlar & Doğanay, 2017: 215).
Arslan (2009)’a göre medya, başlangıçta bir kitle iletişim aracı
olarak ortaya çıkmış olmakla birlikte, zaman içinde çok hızlı bir değişim
ve dönüşüm geçirmiştir. Bu süreç içinde oldukça etkin bir eğitim ve
sosyalizasyon aracına dönüşmüş, ilaveten kültürel üretim sürecinin de bir
parçası haline gelmiştir (Arslan, 2009: 12-13).
Günümüz toplumlarında güç, iktidar, servet ve saygınlık
edinmenin en etkin silahlarını bireylere ve toplumsal gruplara
sunabilecek denli güçlü bir konuma ulaşan medya, toplumsal hayatta
bireylerin, çeşitli sosyal ihtiyaçlarını gidermek için sık sık başvurdukları
önemli bir kaynaktır. Bu açıdan, medya, toplum hayatını doğrudan
etkilemektedir. Çünkü toplum adeta medya aracılığı ile iletişim kurmakta
ve yine medya aracılığı ile elde ettiği bilgilerle, karar alma süreçlerine
dâhil olmaktadır (Arslan, 2018).
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2.2. Siyaset Kavramı
Siyaset ve politika kavramları ile günlük yaşamda çok sık
karşılaşırız. Siyaset Arapça kökenli bir kelime olduğundan “seyis”
kelimesinden türetilmiş ve at eğitimi, at talimi, at terbiyesi anlamına
gelmektedir. Oysa aynı kavrama karşılık Batı’dan alınan “politika’’
sözcüğü Yunan kökenli bir kavramdır. Bu kavram ise “polis” anlamından
gelerek kent devleti kavramından türetilmiş ve “devlete ait işler”
anlamına sahiptir (Arslan, 2017; Kışlalı, 2011: 17). Bu kavramlardan yola
çıkarak siyasetçi ya da politikacı denildiğinde de, devlete ait işleri yapan
kişiler akla gelmektedir.
Siyaset kelimesi ağırlıklı olarak devlet ya da ülkeyi yönetmek,
yönlendirmek veya şekillendirmek ile ilgili bir kavram olup, “yönetmek”
eylemini yansıttığı söylenebilir. Siyaset, yaklaşık olarak 150 yıl önce
politika, Littré’nin 1870 yılı baskısı Büyük Sözlüğünde “devletleri
yönetme’’ olarak tanımlanmıştır (Yalçınkaya, 2011: 22).
Bir başka açıdan siyaset “... bir dizi amaca ulaşmak için
kullanılacak kaynaklara ulaşmada öncelikleri belirlemek ve bu öncelikleri
elde etmek amacı ile karar alma süreçlerini etkileyerek güç kullanmak”
şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımda; karar alma süreçlerinin belirlenmesi
hususunda yapılan vurgu, siyasetin bir yönetme eylemi olduğu
düşüncesine işaret eder (Yalçınkaya, 2011: 22).
Türkçe literatürlerde siyaset ve politika kelimeleri gündelik
hayatta birbirlerinin yerine, eş anlamlı olarak ta kullanılmaktadır.
Bununla birlikte dilimizde, siyaset sözcüğü, politika sözcüğünden daha
yaygın kullanıldığı dikkat çekmektedir. Her iki kavramın farklı kültür ve
kökenlerden geldiğini belirtmektedir. İki ayrı kökenden gelen bu
kavramların Türkçe’ye birlikte girmesi ve Türkçe’de yaygın biçimde
kullanılması, kavramların anlam sınırlarını zorlamaktadır. Arapça kökenli
siyaset ve Yunanca kökenli politika kelimelerinin, Türk diline girmesiyle
birlikte anlam paylaşımı konusunda ayrılıklar yaşanmaktadır. Her iki
kavram Türkçe akademik çalışmalarda önemli ölçüde yer almaktadır.
Yöneten-yönetilen söz konusu olduğunda, devlet düzeyinde bir
siyasal yapının oluştuğu iktidar mücadelesi karşımıza çıkmaktadır. İktidar
mücadelesi siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, medya, hukuk,
bireyler arasında geçen çeşitli halk fırkalarının, sosyal sınıfların, çıkar
gruplarının ve ortak ya da karşı fikirlere sahip aktörlerin paylaşım,
bölüşüm ve iktidar mücadelesi olarak tanımlanmaktadır. Bu mücadelenin
sebebi, devlet veya hükümet gücüne ulaşma, onu elde tutma, topluma
hâkim olma, toplumu yönetme ve onu fikirleri doğrultusunda
yönlendirme, ayrıca değerlerin ve kaynakların paylaşılması çabasıdır
(Kapani, 1998: 17).
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3. MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİNDE,
TEORİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

MEDYA

ETKİ

Medya ve medya araçlarının bireyler ve toplum üzerindeki
etkileri konusu, medyanın ilk ortaya çıktığı dönemden bu yana sürekli
tartışılagelen konulardandır. Bu bağlamda medyanın içinde bulunduğu
toplumun sosyal, ekonomik ve siyasal yapısı içinde değerlendirilmesi
gerektiği konusu üzerinde duran araştırmacılar, özellikle siyasi yapının
şekillenmesinde medyanın birey ve toplum üzerinde etkisi üzerinde
odaklanırlar.
Medyanın bireyler ve toplumlar üzerindeki etkisini
Berelson şöyle dile getirmektedir; “Bazı kitle iletişim araçları, bazı
konularda, bazı koşullar altında, bazı insanlara, bazı etkiler yapar” (Aziz,
1982: 48).
Berelson’un da dile getirdiği gibi medya, bireyler ve toplum
üzerinde doğrudan ya da dolayı etki etmektedir. Medyanın birey ve
toplum üzerinde doğrudan ya da dolayı etkileri olduğu bütün
araştırmacılar tarafından kabul edilirken; özellikle medyanın bireyler
üzerindeki etki derecesi bilim insanları tarafından halen tartışılan
konulardandır. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda,
bu hususta birçok teori ve model geliştirilmiştir. Kimi araştırmacılar
medyanın bireyler üzerinde çok güçlü etkilerinin olduğu üzerinde
dururken, kimi araştırmalar bu etkilerin sanıldığı kadar güçlü olmadığı
sonucuna varmıştır (Arslan, 2018).
Bu bölümde medyanın özellikle sosyo-kültürel, sosyo-politik ve
sosyo-ekonomik etkileri konusu üzerinde durulacaktır. Bu teorilerin
başlıcaları: Sosyalizasyon Teorisi, Gündem Kurma Teorisi, Suskunluk
(Sessizlik) Sarmalı Teorisi, Eşik Bekçiliği Teorisi ve Kültürel/Medya
Emperyalizm Teorisidir.

3.1. Sosyalizasyon Teorisi
Sosyalizasyon Teorisi, özellikle bireylerin sosyalleşme sürecinde
medyanın rolü üzerinde durmaktadır. Bu teori, medyanın sosyalleşme
sürecinde rolünün git gide artığı noktasından hareket eder. Burada
medyanın, bireylerin sosyal kimliğinin oluşmasında aile, arkadaşlar, okul,
din, inanç ve değerlerin yerine geçtiği iddia edilmektedir. Bu teoriye göre
bireylerin tutum, inanç ve değerler sistemine etki ederek, sosyal kimliğin
oluşmasında medyanın daha etkili olduğu varsayımına dayanmaktadır
(Işık, 2014: 79). Bu teoriyi anlamak için sosyalleşme kavramına göz
atmakta yarar vardır.
Dönmezer sosyalleşme kavramını şöyle açıklamaktadır:
Sosyalleşme, toplumun norm, değer ve inançlarını diğer üyelere nakletme
sürecidir (Dönmezer, 1994: 122). Sosyalleşme kavramını Ozankaya
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(1999) ise sosyalizasyonun aile, arkadaşlık ve okul içlerinde akışan bir
süreç olduğunu, böylece bireyin içinde doğduğu toplumun maddi ve
manevi değerlerin öğrenilmesi ve bu değerlerin benimsenmesini
sağlayarak, böylece bazı değerlen öğrenilmesine etki ettiğini belirtir. Bu
değerler iyi kötü, doğru-yanlış gibi kural ve normların yanı sıra;
toplumsal tutum ve alışkanlıkların da ortaya çıkmasını sağlamaktadır
(Ozankaya, 1999:141-142). Bireyin sosyalleşmesinde en büyük etkisi
olan aile, arkadaşlıklar, din adamları, okul hayatı ve eğitimciler gibi
kurum ve kişilerin yerini, günümüz toplumlarında medya ve kitle iletişim
araçlarının aldığı tespitinden yola çıkan sosyalizasyon teorisi, medyanın
bireyler üzerinde, diğer faktörlerden daha etkili olduğu varsayımına
dayanmaktadır (Işık, 2014: 79).
Bu bağlamda aile, okul, arkadaşlık çevresi, eğitim kurumları, iş
çevresi, meslek hayatı gibi faktörlerin yerini büyük ölçüde medya ve
iletişim araçlarının aldığını söyleyebiliriz. Özellikle son teknolojik
gelişmelerle birlikte medya hayatımızın her alanına girmiş bulunmakta;
arkadaşlık ilişkilerimize, aile hayatımıza hatta yatak odamıza kadar
nüksetmiş durumdadır.
Günümüz toplumlarında sosyalleşme sürecinde bireye, sosyal
norm ve değerlerin öğretilmesinde medya ve medya araçları önemli rol
alırken; günümüzde, teknolojideki yaşanan son gelişmelerle birlikte, bu
görevi yeni medyanın devraldığı dile getirilmektedir (Çağlar & Doğanay,
2017). Çağlar ve Doğanay’a göre yeni medya, ‘’iletişimim, bilgisayar
aracılığıyla gerçekleştirildiği ve özellikle de internet sözcüğünün işaret
ettiği sembolik işaretleri tanımlamaktadır’’ (Çağlar & Doğanay, 2017:
223). Teknolojik gelişmeler ile birlikte vücudumuzun bir parçası haline
gelen akıllı telefonlar ile birlikte İNTERNET’İN insanlığın hizmetine
girmesiyle, bireylerin sosyalleşme çevreleri de değişmeye başlamıştır. Bu
arkadaşlık çevreleri sanal arkadaşlıklar, sanal iş arkadaşlıkları, sanal okul
arkadaşlıkları vb. gibi sanal ortamda oluşan sanal sosyalleşme
çevreleridir.
3.2. Gündem Belirleme Teorisi
Gündem belirleme teorisi, medya ve medya araçlarının, bazı
hususlara sık sık yer vererek siyasal enformasyon sürecinde, bireylerin
bazı konulara ilgilerini artığını ifade eder. Bu konuların sıkça medyada
yer alması ile konular, medya gündeminden düşerek halkın gündemine
geçer. Böylelikle medyanın önem verdiği öncelikler, izleyiciler tarafından
öğrenilerek halkın öncelikleri haline dönüşür (Bal, 2010: 179). Bu teori
medyanın haberi sunuş biçiminden yola çıkılarak, bazı konulara ağırlık
verdiği, kamuoyunun gündemini oluşturduğu görüşüne dayanmaktadır.
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Bu bağlamda medya yerel, ulusal ve uluslar aşırı ülkelerde yaşanan olay
ve olgular hakkında kamuoyuna bilgi sunmakta; haberin ve bilgilerin
önem sıralamasını belirleyerek, toplumun neyi ne kadar bilmesi
gerektiğine halk adına karar vermektedir. Medyanın gündemine aldığı
konular, halk tarafından önemli olarak algılanmakta iken, gündemine
almadığı diğer konular ise önemsiz ve gereksiz kabul edilmektedir (Işık,
2014: 81).
Medyanın gündem belirleme görevini yaptığını savunan görüş,
Bernard Cohen’in (1963) çalışmalarıyla boy göstermeye başlamıştır. Mc
Combs ve Shaw’un, medyanın kamuoyunda da bir önceliğe sahip olma
sonucunu doğurduğu yönündeki düşünceleri ile 1980 geliştirilmiştir (Bal,
2010: 179). Dolayısı ile teori medyanın haberi sunuş biçimi yoluyla bazı
konulara ağırlık vererek, kamuoyunun gündemini belirlediği görüşüne
dayanmaktadır (Işık, 2014: 82).
Gündem belirleme yaklaşımı, medyanın insanların nasıl
düşüneceklerini belirlemediği, ancak ne hakkında (neyi) düşüneceklerini
belirlemede güçlü olduğu vurgusuna dayanmaktadır. Bu durum bir
bakıma medyanın, gücünü kullanırken bazı sorunları ve konuları
görmezlikten gelip, bazı sorun ve konuları da istediği sıklıkta ve
yoğunlukta kamuoyunun gündeminde tutabilmesi gerçeğinde yatar.
Medyanın mülkiyet yapısından dolayı bazı konular hiçbir şekilde
gündeminde yer almazken, egemen güçlerin düşünceleri medyanın
gündemini işgal etmektedir (Yaylagül, 2008: 70). Burada medya da en
çok yer alan konu, halk tarafından en önemli konu olarak algılanırken,
medyada yer almayan konular ise halk tarafından önemsiz konular olarak
kabul edilmektedir (Yumlu, 1994: 93).
3.3. Suskunluk Sarmalı Teorisi
Suskunluk (Sessizlik) sarmalı adı verilen bu model Elisabeth
Noelle-Neumann tarafından ortaya konmuştur. 1971 yılında bu hususta
araştırmalar yapmaya başlayan Neumann, 1974 yılında teorisini
oluşturdu. Teori ilk defa Tokyo’da uluslararası psikologlar konferansında
sunulmuştur (Bal, 2010: 184). Suskunluk sarmalı kuramının kökenleri,
Almanya’daki 1965 seçimlerine dayanmaktadır. Almanya’da, 1965
yılında gerçekleştirecek olan seçimleri kimin kazanacağına dair hiçbir
tahmin yapılamıyordu. Her ne olduysa seçimlere az bir zaman kala
kamuoyunda, seçimi Hıristiyan Demokratların kazanacağı yönünde bir
hava oluştu. Seçim sonucunda Hıristiyan Demokratların seçimi
kazanması üzerine, Elizabeth Noelle-Neumann bu olayın nedenlerini
araştırarak, 1974 yılında Suskunluk Sarmalı Modeli (Spiral Of Silence)
adlı teoriyi geliştirdi (Neuman, 1998: 234).
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Neumann (1998)’a göre “medyanın bireyler ve toplum üzerinde
etkili olduğunu, ayrıca güçlü kamuoyunun da etkilerinin olduğunu, ancak
bu etkilerin çeşitli araştırma kısıtlamaları nedeniyle kestirilemediği ve
sezilmediğini” kişinin düşüncesinin ‘’başkalarının ne düşündüğüne ya da
başkalarının düşüncesini nasıl algıladığına’’ bağlı olduğunu ileri
sürmektedir. Neumann bu teorisini şöyle açıklamaktadır:
- Toplum, sapan bireyleri dışlamakla tehdit etmektedir.
- Bireyler sürekli dışlanma korkusu içindedirler. Bireyler dışlanma
korkusu nedeniyle kamuoyunu sürekli gözlemlemektedir.
- Bireylerin yaptığı bu gözlem, onun düşünce ve kanaatlerini açıklayıp,
açıklamaması sürecine etki etmektedir.
Buradan da anlaşılacağı üzere insanlar toplumda yalnız
kalmaktan ve yalnızlık korkusundan dolayı çevrelerini sürekli izlemekte;
kamuoyunda yaygınlaşan olay ve olguların neler olduğunu
gözlemlemekte, gözden düşen olay ve olguları da saptamaktadır.
Böylece, çoğunluk tarafından benimsenmeyen tutumları, inançları ya da
kanaatleri benimsemekten vazgeçmekte, ayrıca benimsediği tutumları,
inançları ve kanaatleri de ifade etmekten kaçınmaktadır.
Bu teoriye göre insanlar, toplumun çoğunluğu tarafından
dışlanmak korkusu ile fikirlerini açığa vurmaktan çekinecekler. Bu
nedenle bireyler, oybirliğine ulaşmada medya ve medya araçlarından
yararlanacaklardır. Medyada yer alan görüşler ne kadar baskınsa, bireyler
karşıt görüşlerini açıklamakta o kadar sessiz kalacaktır. Bunun nedeni
toplumsal dışlanma korkusu ve yönelim gereksinimidir (Yüksel,
2001:138).
Burada medyada çok yer bulan görüşler yeni taraftarlar
kazanacak, az yer bulan görüşler daha az yaygın ve geçerli olacağından
bir suskunluk (sessizlik) oluşacaktır. Bundan dolayı toplumda yaygın
görüşlerin dışında bir görüşe sahip olan insanlar, seslerini duyurmada
daha az istekli olacaklarından; medyada daha fazla yer edinen görüşler,
daha baskın ve doğru görüş olarak algılanacaktır. Bu da bireylerin, öteki
bireylerin ve topyekûn toplum baskısından uzaklaşmak için diğerlerine
benzemesine ve benzer şekilde davranmaya neden olacaktır.
3.4. Eşik Bekçiliği Teorisi
Eşik bekçiliği teorisi, kitle iletişim araçlarında haberlerin
toplanması, seçilmesi ve kitlelere ulaştırması aşamalarında, medya
içerisindeki editörlerin etkili olduğu varsayımına dayanmaktadır.
Özellikle haberlerin seçilmesi aşamasında bazı olay ve olguların göz ardı
edildiği, bunun ise birey ve topluma etki ettiği savunulmaktadır.
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Haber ve bilgilerin toplanması, işlenmesi ve kamuoyuna
sunulması süreçlerini kapsayan Eşik Bekçiliği Teorisi’nin kökeni
incelendiğinde, “eşik bekçisi” kavramının ilk kez 1947 yılında, Kurt
Lewin tarafından kullanıldığı görülür. Lewin’in çalışmalarında esinlenen
David Manning ise 1950 yılında, Amerikan gazetelerinden çalışan
editörlerin, kendilerine ulaşan haberler arasında yaptıkları seçme
işlemlerini açıklamak için bu kavramı kullanmıştır (Işık, 2014: 89).
Bilindiği üzere medyanın temel işlevi topluma haber ve bilgi
sunmaktır. Medyaya her gün binlerce değişik kanallardan, yüzbinlerce
bilgi ve belge gelmektedir. Bu süreçte bu bilgi ve belgelerin, derlenip
toplanıp haber yapılması sürecinde, muhabirler, ajanslar ve bazen de
halkın içerisinden bireyler katkı sağlamaktadır. Haber kanallarına ulaşan
bu materyaller, bir süzme sürecinden geçtikten sonra, hangi olay ve
olguların kamuoyuna sunulacağı kararına varılmaktadır. Hangi olay ve
olguların kamuoyuna ulaştırılacağının yanı sıra, bunların ne şekilde
kurgulanacağına da “eşik bekçisi” adı verilen yetkililerce karar
verilmektedir (Işık, 2014: 90).
3.5. Kültürel/Medya Emperyalizm Teorisi
Kültürel Emperyalizm Teorisi, Marksistlerce geliştirilen ve
ardından gelen neo-Marksistlerce de benimsenen bir kuramdır. Bu kuram,
“Gelişmiş ülkelerin egemen kültür ve değerlerinin medya yoluyla
gelişmekte olan diğer ülkelere empoze edildiği” varsayımına
dayanmaktadır (Işık, 2014: 100). Bu şekilde değerlendirildiğinde, teorinin
temel yapısını oluşturan dayanağın medyanın güçlü olduğu düşüncesidir.
Burada Emperyalizm ve Kültür kavramlarını açıklamak da fayda
olacaktır. Emperyalizm, “bir devletin başka bir devlet ya da devletler
topluluğu üzerinde iktisadi, askeri, kültürel ve benzeri egemenliği” (Işık,
2014: 100) olarak tanımlanabilir. Başka bir tanımda ise emperyalizm
şöyle açıklanmaktadır: Güçlü devletlerin daha az güçlü olanları,
genellikle siyasal bağımsızlıklarına zarar vermeden, siyasi ve ekonomik
egemenliği altına almasıdır (Bayraktar, 2017: 1). Burada bir devletin
başka bir devletin tahakkümü altına girmesi ve o devletin sömürülmesi
şeklinde tanımlanabilir.
Öte yandan, 1960’lı yıllardaki dünya düzeni incelendiğinde ABD
ve Batı Avrupa gibi kapitalist ülkeler ile Sovyetler Birliğinin başını
çektiği ülkeler bütün dünyaya hâkimdiler. Bu süreçte üçlü gurubun yanı
sıra, teknolojideki gelişmeler de etkili olmuştur. Özellikle de
televizyonun ortaya çıkması bu durumda son derece belirleyici etki
yapmıştır (Alemdar & Erdoğan, 1994: 208). Teori bu yönüyle, teknolojik
gelişimler ile birlikte üçüncü dünya ülkelerinin kültürel değerleri tahrip
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edilerek üçlü grubun kültürü egemen kılınmaya çalışıldığı vurgusuna
dayanan bir teoridir.
Kültürel emperyalizm konusunda şimdiye kadar birçok araştırma
yapılmıştır. Ariel Dorfman ve Armand Mattelard “Vakvak Amca Nasıl
Okunmalı: Disney Çizgi Film Romanlarında Emperyalist İdeoloji” adlı
çalışmalarında, Walt Disney çizgi dünyasını ele almışlardır (Işık, 2014:
102). Yapılan araştırmalar neticesinde, bu çizgi film masun
karakterlerinin arkasında, emperyalist güçlerin kültürel değerlerinin
yattığını ortaya çıkmıştır. Üçüncü dünya ülkeleri üzerinde tahakküm
kuran emperyalist güçler, medya ve medya araçlarından da faydalanarak
insanların zihin ve hayallerini de etkileyerek psikolojik sonuçlara neden
olmuştur.
4. MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ
Kitle toplumunun şartlarında, yeniden üretilmesine ihtiyaç
duyulan politik ilişkilerin bir teknolojisi olarak gündeme dâhil olan
medya, gücüne rağmen kanun yapma yetkisine sahip olamadığı için,
siyasiler ile arasında özel bir ilişki kurmaktadır. Medyanın, varlığı genel
kabul gören gücünün belki de en sağlam dayanağı, siyasetle kurduğu
ilişkisinin ona sağladığı güçtür. Kamu adına hareket ettiği, bu yüzden
özgürlüğünün her şeyin üstünde olduğu söylemi, medyanın varlığının
haklı gerekçelerinden birisini oluşturmaktadır.
Medyanın, siyasal hayata müdahil oluşuyla birlikte yaşanan
dönüşümleri McQuail şöyle özetler: Siyasal liderlerin toplum içerisinde
daha önemli konuma gelmesi, kamuoyu dikkatinin yerel siyasetten çok
ülke siyasetine çevrilmesi, yüz yüze siyasal kampanyaların azalması ve
seçimlerin bir ‘at yarışına’ dönüşmesi, buna karşın partizanlık ve
ideolojinin çözümsüzlüğü getirmesi, haber değeri anlayışının değişmesi
(Damlapınar, 2008: 200).
Medya ve siyaset arasında varlıksal bir birliktelik söz konusudur.
Siyasetçiler kamuoyuna sesini duyurmak isterken, medya da siyasileri,
ulaşılması genellikle kolay olan haber kaynakları olarak
kodlamaktadırlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde her ikisinin de
ihtiyaçları nihai olarak diğeri ile birliktelik göstermektedir.
Medya siyaset ilişkileri büyük ölçüde, tarafların rızasına dayanan,
karşılıklı ilişkiler çerçevesinde sürmektedir. Uygulamada da tarafların
genellikle, birbirleri ile iyi ilişkiler içinde oldukları görülmektedir.
Çoğunlukla da bildirgelerde öngörülen etik kuralların göz ardı edildiği
anlaşılmaktadır. İtirazlar veya şikâyetler ancak, iki taraftan birinin
çıkarlarına dokunulduğunda ya da birbirlerinin eylem alanlarına
girdiklerinde açığa çıkmaktadır.
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Aralarında ki karşılıklı faydaya dayanan bu ilişkinin genel
sınırları çizen medya değil siyasettir. Bu sebeple medyanın gelişiminin,
büyük oranda, mevcut siyasi sisteme bağlı olduğu söylenebilir (Akdağ,
2014: 2). Siyasal iktidar medyaya kendi söylemini benimseterek, yayın
politikasını şekillendirmektedir. Bu doğrultuda medya, gündemin şeklini
değiştirme, yönlendirme, kriz durumlarını yayma, kamuoyunda apolitik
bir düzen oluşturarak duyarsızlaştırma, kitlelerin mevcut durum hakkında
bilgiden mahrum kalmalarını sağlama, mevcut iktidar ve yürütmüş
oldukları politik girişimlerin tek çare olduğunu mutlaklaştırma gibi
hedeflere uygun bir yayın politikası geliştirmektedir (Damlapınar, 2008:
202).
Medyanın kitleleri etkileme gücünü bilen yöneticiler ya da
yönetici adayları, tarihin her döneminde iktidara gelmek, daha sonra da
iktidarlarını sürdürebilmek amacıyla iletişim kanallarının denetimini
ellerinde tutmuşlardır (Uzun, 2014: 130). Siyasi iktidarın kendini güçlü
göstermek için medyaya başvurması, medyayı arkasına alması ve
medyanın kamuoyunu yönlendirme sürecinin kendi lehine sonuçlanması
gibi unsurlar, medyanın yol haritasını belirlemede oldukça etkilidir
(Çakır, 2004: 135).
Günümüzde, medyanın konum ve etki itibari ile güçlü olması ve
siyaseti etkileyebilme kabiliyeti nedeniyle, siyasi aktörler ve partiler
medya ile ilişkilerine önem ve öncelik vermektedirler (Işık, 2009: 56).
Günümüz dünyasında, medyanın bu denli güçlü olması ve politika
alanında oynadığı son derece önemli roller sebebiyle, politikacılar ve
siyasi partiler medya ile olan ilişkilerine ayrı bir önem ve öncelik
atfederler. Bu konu ile bağlantılı olarak, medya elitleri de, çağdaş
toplumlardaki en önemli elit gruplarından bir tanesini oluştururlar.
Günümüz demokratik toplumlarında medya ve medya elitleri, “dördüncü
kuvvet” olarak da adlandırılırlar. Dördüncü kuvvetin gücü bazı
durumlarda, siyasi elitlerin gücünün boyutlarını bile zorlar. Hatta bazen
onların bazılarını bile aşar (Arslan, 2004: 3-a).
Medyanın gücü, özellikle seçim dönemlerinde daha belirgin
olarak gözlemlenmektedir. Politikacı, seçmene en kısa sürede ulaşmak
için medyayı kullanmak zorundadır (Sağnak, 1996: 283). Seçim
dönemlerinde önemli konuların başında, kararsız seçmenin geldiği
bilinmektedir. Kararsız seçmenin oyunu nereye kullanacağı hususu ise
büyük ölçüde medyadan alacağı bilgiye bağlıdır.
Brown’a göre, toplumun görüşünü, tutum ve davranışlarını
etkilemeyi amaçlayan propaganda da hedef, kitledir. Özellikle de kitle
için kullanılan dildir. Radyo, televizyon ya da sinema kanalıyla kitleye
sözler veya daha başka sembollerle mesajlar iletilir. Propaganda olgusu,
bilgilerin içeriği ve sunuluş tarzına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
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Medya, modern toplumlarda artık vazgeçilemez bir kurumdur.
Enformasyon dolaşımında, kamuoyu oluşturmada, medyanın yerini
alabilecek bir kurum yoktur. Bu bağlamda medya, etkin bir propaganda
aracı ve demokratik bir platform olarak da görülebilir (Aksoy, 1994: 9).
Zira demokratik sistemlerde, siyasal sistemin sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi medya araçları ile toplum arasında düzenli ilişkilerin
oluşturulmasıyla mümkündür (Akdağ, 2014: 3-4).
Medyanın bağımsız bir şekilde ve etkilenmeden hareket
edebilmesi; toplumun bu araçlardan beklentileri ve siyasal sistem
içerisinde bu araçlara yüklenen görev ve sorumluluk açısından önemlidir.
Bağımsız ve objektif hareket edemeyen medyaya toplumun saygı
duyması ve güvenmesi mümkün değildir (Güz, 2005: 88).
Medya ve siyaset ilişkisinin en çok gündeme gelen husus,
medyanın hükümet yanlısı yaptığı yayınlarıdır. Medyanın hükümet
yanlısı yayın yapması, yeni bir durum olmayıp, bu durum medya-iktidar
ilişkilerinin genel kabul gören özelliklerinden biri haline gelmiştir. Her
dönemin siyasal özelliklerine bağlı olarak, basın-iktidar ilişkileri
şekillenmiş ve medyanın iktidar yanlısı yayın yapması, özünde değişmese
de dönemsel özelliklerin farklılığı nedeniyle, her dönem farklı isimlerle
anılan ilişki biçimleri olarak ortaya çıkmıştır (Uzun, 2014: 129).
Medyanın demokratik toplumlarda iktidar müdahalesinden,
görece bağımsız olduğu söylenebilir. Fakat güncel olayları bildirim
kanalları açısından, medya hiçbir koşulda tarafsız veya önyargısız
değildir. Günümüz de bu husus çok açık bir şekilde görülmektedir.
Medyanın bağımsız olması ya da tarafsız olması neredeyse imkânsızdır.
Aynı şekilde dünya basın tarihine bakıldığında da, medya patronları ya da
medya elitlerinin genellikle bir taraf oldukları görülür. Özellikle,
dönemin siyasal iktidarına, ya ön ayak olmuşlar ya da ters giderek onlara
karşı durmuşlardır. Her iki durumda da medyasız ve medyadan bağımsız
bir siyaset yapılmamıştır.
Kitleleri bilgilendirmeyi ve buna bağlı olarak da, yönlendirme
merkezlerini içine alan medya ile siyaset arasında, kimi zaman bir
işbirliği ve kimi zaman da bir çatışma söz konusu olabilir. Her iki güç de
yönlendirme ve bilgilendirmenin kendi tekelinde olmasını tercih
etmektedir. Fakat bazen bu durum, sorunlara yol açmaktadır. Medya
açısından bakıldığında, temel olan etkili olmaktır. Bu etki alanı da
kamuoyunda güçlü olmaktan, inandırıcı olmaktan geçmektedir.
Kamuoyunun bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve istenildiği doğrultuda
harekete geçirilmesi medyanın siyaset üzerindeki etkisini göstermek
adına önem taşımaktadır (Hazar, 2008: 254).
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Ancak içinde yaşadığımız çağda siyasi unsurlar, medyanın
gücünden faydalanabilmek için, zaman zaman medya üzerine tahakküm
kurmak amacıyla medyanın hareket alanını sınırlandırmak ve medyayı
denetim altına tutmak istemektedirler (Çelik, 2004: 78). Hangi yönetim
anlayışında olursa olsun medyanın yanlarında yer almasını isteyen siyasal
güç, medyayı yönlendirmekte ve bir takım yaptırımlar uygulayarak
kendine bağlı hale getirmeye çalışmaktadır (Akdağ, 2014: 17 ). Bu
bağlamda siyasal iktidar medyayı denetlemek için başvurdukları yollar
sadece doğrudan yasaklama ya da baskı altında tutmakla, yani siyaset ve
hukuk alanları ile sınırlı değildir. Medya, bir ticari faaliyet alanı olarak
da, siyasal iktidarların mali ve ekonomik baskılarına açıktır” (Kaya,
2009: 71). Bundan yola çıkarak, özellikle haber alma/verme ve kamu
denetçiliği görevi üstlenecek olan medyaya yönelik yapılan baskılar,
oluşturulan denetimler dönemin siyasi yapısına göre değişmektedir.
Sansür uygulaması ve kanunlarla denetim, bu alanda en yaygın kullanılan
araçlar arasında sayılabilir.
Sonuç olarak medya ve siyaset arasındaki ilişki, ortak yaşama
ilişkisi şeklinde tanımlanmaktadır. Medya haber kaynağı olarak siyaseti
görmekte; siyasiler ise kendi düşünce ve tutumlarını kamuoyuna
ulaşmasını istemektedir. Bu bakımdan her ikisinin de gereksinmeleri
genel itibariyle uyum içerisindedir (Yüksel, 2001: 143). Her iki grup ve
kurumlar arasında sembiyotik bir ilişki vardır. Yani bunlar, varlıklarını
sürdürebilmek için, karşılıklı olarak birbirlerine muhtaçtırlar. Bu
karşılıklı ilişki yalnızca ekonomik sebeplere de dayanmaz. Ekonomik
sebeplere ilaveten, “ham madde” ihtiyacı sebebiyle de medya çevresine
bağımlıdır (Arslan, 2005: 6).
5. TÜRKİYE’DE MEDYA VE SİYASET İLİŞKİSİ
Daha önce değinildiği gibi, medya siyaset arasındaki ilişki çok
boyutlu ve oldukça karmaşıktır. Medya siyasetten, siyaset de medyadan
ayrı düşünülemez. Halkın desteğine ihtiyaç duyan siyasal aktörler için,
medyanın sahip olduğu toplumu etkileme gücü vazgeçilmez bir önem arz
eder. Türkiye’de medya ve siyaset ilişkisinin, dönem dönem farklılıklar
göstermekle birlikte, genelde karşılıklı çıkar ilişkisi üzerine kurulduğu
görülmektedir. Siyasal iktidar medyanın yönlendirme gücünün farkında
olmasından dolayı medyaya krediler, ihaleler ve ticari bir takım çıkarlar
sağlarken, medya ise kamuoyunu yönlendirme gücünü iktidardan yana
kullanarak iktidarın ona sağlamış olduğu avantajlı duruma kayıtsız
kalmayabilmektedir.
Türk siyasal tarihi açısından değerlendirildiğinde, medya ile
siyaset arasındaki ilişkinin, daha Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren
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karşılıklı çıkar ilişkisine dayandığı görülür. Bütün dünya ülkelerinde
olduğu gibi Türkiye'deki medya-siyaset ilişkisi de, medyanın siyasal
sistemden etkilenerek, siyasal sisteme göre şekillendiği gerçeğine
dayanır.
Bu bölümde medya siyaset ilişkisi Türk siyasal tarihi açısından
değerlendirilecektir. Türkiye’de medya siyaset ilişkisi siyasi, sosyal ve
ekonomik gelişimi itibariyle kendine has bir yapıya sahiptir. Türkiye’de
medya-siyaset ilişkisi Türk siyasi tarihinden ve demokrasi
mücadelesinden ayrı düşünülemez. Özellikle Türkiye’de medya, seçim
dönemlerinde
kamuoyu
yoklamaları
aracılığıyla
ve
seçim
kampanyalarıyla seçmenin tercihini belirlemesinde etkili olabilmektedir.
Türk medyasının tarihsel gelişimi ve siyaset ile kurduğu yakın ilişki üç
döneme ayrılarak incelenebilir: 1923-1950 Dönemi, 1950-28 Şubat
Sürecine kadar olan dönem ve 28 Şubat Sürecine Döneminden ve
günümüze kadar olan dönem. Bu çalışmada 28 Şubat sürecine kadar olan
dönem ele alınmıştır. 28 Şubat sürecinde medya-siyaset ilişkilerine ise
kısaca değinilmiştir. 28 Şubat ve sonrası süreç ise bir başka çalışma
kapsamında incelenecektir.
5.1. 1923-1950 Yılları Arasında Medya ve Siyaset İlişkisi
1923 yılında cumhuriyetin ilanı ve yeni Türk Devletinin
kurulmasıyla birlikte, birçok alanda önemli yenilikler değişim ve
dönüşümler gerçekleştirilmiştir. Yeni bir devletin kurulması ile birlikte,
yeniliklerin halka çok hızlı bir şekilde aktarılmasında medya ve kitle
araçlarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu dönemde medya önemli bir
propaganda aracı olarak görülmüş, medyanın yeniliklerin ve devrimlerin
anlatılmasında, siyasal erk ile halk arasında, önemli bir aracı rolü
üstlenmesi sağlanmıştır (Işık, 2012: 125). Kurulan cumhuriyetin yeni
olmasından dolayı, o zamanki medyadan istenen, yönetimin yapacağı
yeniliklere ve faaliyetlerine karşı çıkmaktan ziyade yönetime destek
verilmesidir. Ancak dönemin siyasal yapısı, yeniliklerin aktarılmasında
medyadan beklediği desteği yeterince almayınca, ilk zamanlar medyayı
ikna etmeye çalışmış, ikna yöntemi mümkün olamayınca da yasalar ve
İstiklal Mahkemeleri vasıtasıyla basını denetim altına almıştır (Demir,
2007: 139).
Aslında Türkiye’de, siyaset medya ilişkilerine devletin
yaklaşımını yansıtan anlayış, Osmanlı döneminin son zamanlarına
dayanmaktadır. Devletin medyayı kontrol altına tutmaya yönelik ilk yasal
düzenleme, Osmanlı devleti döneminde, 1864 yılında çıkarılan Matbuat
Nizamnamesidir. Kocabaşoğlu, Osmanlı Devletinin son zamanlarında
gelişen ve o döneminde yaşanan medya-siyaset ilişkisini ve ayrıca
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dönemin siyasal yapısının medyayı tahakküm altında alma girişimini
şöyle aktarmaktadır:
III. Napolyon’un 1852 tarihli basın kanununun tercümesi olan bu
nizamname “adab-ı umumiye’yi ve saltanat-ı seniye’yi zem ve kadih’ten”
korumak için çeşitli cezalar öngörmektedir. Yani günümüz Türkçe’sine
çevrilirse, cezalar genel ahlâkın ve iktidarın yerilmesini/kötülenmesini
önlemeye yöneliktir. Ancak cezaların yetersizliği gerekçe gösteren Ali
Paşa 1867 yılında ikinci düzenleme ile Ali Kararname olarak adlandırılan
yeni bir yasa çıkarmıştır. Medyayı tamamıyla susturma yönelik bu
kararnamenin düzenleyicisi Ali Paşa gerekçesini bir cümle ile şöyle
özetler: “Devletin zaafını millete söylemek vatanperverlik sayılmaz”
(Kocabaşoğlu, 1997: 32). Halka karşı devleti koruma kollama anlayışı
şeklindeki bu yaklaşım, rejimin değişip Cumhuriyet’in kurulması ve
sonrasında da değişmemiştir. Medya üzerindeki baskı ve sansür, farklı
yöntemlerle devam etmiştir.
1930 yılında yeni bir çoğulculuk denemesi bir kez daha
başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Bu gelişmeden sonra 1931 yılında
cumhuriyet tarihinin ilk basın yasası yapılarak yürürlüğe girmiştir. 70
maddeden oluşan bu yasa kimilerince, otoriter rejimi kurma sevdasının
bir ürünü olarak nitelenmektedir (Kabacalı, 1990: 127). Çıkarılan bu yasa
ile tek partili dönemde, medya büyük oranda denetim altında tutularak,
tek seslilik öne çıkarılmıştır (Güz, 1993: 7). Çıkarılan kanundaki en
önemli husus, 50. Madde ile bakanlar kuruluna, gazeteleri kapatma
yetkisi verilmesidir. Bu madde ile kapatılan gazetelerin sorumlularının,
kapatma süresince başka bir adla bile olsa gazete çıkaramayacakları
hükmüne yer verilmiş ve bir dizi yayın yasağı da getirilmiştir (Kabalacı,
1990: 128). Bu yasa ile bazı düzenlemeler yapılarak, gazete ve dergi
sahibi olmak isteyenler için en az lise mezunu olma ve devrimler
aleyhinde hiç bir eylem nedeniyle cezaya almamış şartı getirilmiştir (Işık,
2012: 126).
1946 yılına kadar tek parti yönetiminin söz sahibi olduğu ülkede,
özellikle Takrir-i Sükûn kanunu ve onun baskıcı yaklaşımı egemen
olmuştur. Ancak bu dönemde medya bazen zorunlu olarak bazen de kendi
menfaatleri doğrultusunda iktidarın yanında yer almıştır. Siyasal iktidarın
medyanın gücünün farkında olmasından dolayı, medyayı kendisine bağlı
kılmaya çalışmış ve kısmen de bunda başarılı olmuştur. Medya patronları
ise kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ederek, genellikle siyasal
iktidarın yayında yer almışlardır. Karşılıklı çıkar ilişkisine dayanan bu
bağlılık, her iki kurum açısından da oldukça önem arz etmektedir. Siyasal
iktidara talip olan grupların, halkın güvenini kazanmak ve halkı, kendi
“gerçekleri” doğrultusunda bilgilendirmek amacı, bir anlamda siyasal
erki medyaya bağlı kılmaktadır (Ceylan, 2012: 49).
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5.2. 1950-1980 Yılları Arsında Medya ve Siyaset İlişkisi
Türkiye’de, 1930 yılında, çok partili hayata geçiş denemesinin
başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, 1946 yılında çok partili döneme
geçilmesiyle birlikte, siyasal ve toplumsal alanda önemli değişmeler
yaşanmıştır. Özellikle 1950 yılından itibaren siyasal ve toplumsal alanda
çok önemli değişmeler yaşanmıştır. Yaşanan bu gelişmeler sayesinde,
medya biraz rahatlatmış ve Demokrat Parti ile yakın bir ilişki içine
girmiştir. 1950 seçimlerinde, büyük ölçüde medya desteğini alarak
iktidara gelen Demokrat Parti, medya ile kısa süre iyi bir dönem
geçirmiştir. Ancak ekonomik alanda göstergelerin kötüye gitmesiyle
birlikte, Demokrat Parti ile medya arasındaki ilişkiler bozulmaya
başlamıştır (Işık, 2012: 130).
Demokrat Parti ile medya arasındaki ilişkinin iyi olduğu
dönemde, bir takım olumlu değişme ve gelişme yaşanmıştır. 21 Temmuz
1950’de basın kanununu değiştiren DP, tek parti yönetimi döneminde,
medyaya zorunlu olarak getirilen izin ve ruhsat zorunluluğunu kaldırmış,
basın suçlarıyla ilgili olarak basın mahkemelerini kurmuştur. Ancak
ekonomik sıkıntılar ve toplumsal olaylar gibi nedenlerle DP-medya
ilişkilerinin bozulmaya başlar. Yaşanan bu olaylar sonucunda DP
muhalifleri ve basını susturma politikalarını uygulamaya başlamıştır
(Hale, 1996: 90). DP-medya ilişkilerinin bozulmasıyla birlikte DP,
medyaya karşı çok sert bir tutum takınmış; 1954 yılında basın kanununda
yaptığı değişikliklerle tüm muhalif basını susturma yönünde önemli
kararlar almıştır (Işık, 2012: 131). Toplumsal olaylar ve siyasal
gelişmeler sonucunda DP, anti demokratik uygulamalara imza atarak,
ülkedeki tüm muhalifleri ve medyayı susturmaya çalışmıştır.
Cumhuriyetin kurulmasından 1960 yılına kadar yaşanan siyasal
ve ekonomik olaylara toplumsal hoşnutsuzluklara, muhalifler ve medya
ile kavgalar da eklenince ülke, demokrasinin kesintiye uğradığı 27 Mayıs
askeri darbesine sürüklemiştir. Demokrat Parti iktidarının son
dönemlerinde yaşanan bu olaylar sonrasında, partinin basın ve muhalefete
karşı aldığı baskıcı tavır ile demokrasiyi yok etmeye yönelik girişimleri,
bir bakıma askeri darbenin yapılmasına bir sebep teşkil etmiştir.
27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra Milli Birlik Komitesi, medyaya
yönelik kısıtlayıcı yasaların uygulamasını kaldırmış ve medya biraz
rahatlamıştır. Bu tarihten sonra rahat bir nefes alan medya, bu sefer
sorumsuz bir medya yayıncılığına yönelmiştir. Medyanın sorumsuz bir
yayıncılığa yönelmesi ise medya çalışanları arasında hoşnutsuzluklara yol
açmıştır. 27 Mayıs ihtilalinden sonra, üniversiteler ve siyasi partilerin
düzenlenmesinin ardından kısıtlayıcı önlemler gündeme gelmemesi için,
medyada da kendi kendini denetleme mekanizması oluşturulma çabaları
başlatılmıştır (Alemdar, 1990: 78).
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1964’te yürürlüğe giren 359 sayılı yasa ile kamu hizmeti
yayıncılığı esası çerçevesinde, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
kurulmuştur. Yasa ile TRT özerk, tarafsız ve tekel olarak
nitelendirilmiştir (Yazıcı, 1999: 37). Dolayısıyla yeni kurulan bir kurum
(TRT) için tarafsız ve özerk bir yapılanma öngörülmüştür. Ancak
TRT’nin tarafsızlığı konusunda hiçbir zaman başarılı olunmamıştır.
Siyasal iktidarlar tarafından sürekli müdahale edilmek istenmesi
sonucunda, TRT ile siyasal iktidar arasındaki mücadeleler 12 Mart
Muhtırası ile yeni bir boyut kazanmıştır.
12 Mart Muhtırasının ardından siyasal iktidar, TRT’nin
özerkliğini kaldırmıştır. Bu tarihten itibaren TRT daima iktidar
partilerince kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmıştır. 12 Mart
Muhtırası sonrasında yaşanan olaylar ve TRT’nin özerkliğinin
kaldırılması, muhalefet partileri tarafından sürekli eleştirilmiş ve
muhalefet partileri, TRT’nin sürekli iktidar yanlısı yayınlardan
şikâyetlerini dile getirmiştir. Ancak başa gelen siyasal partilerin ise siyasi
nedenlerle, kurumun özerk olması için herhangi bir çaba sarf etmedikleri
görülmüştür (Işık, 2012: 134).
1971’de muhtıranın yayınlanmasından sonra Anayasanın basınla
ilgili bazı maddeleri değiştirilmiştir. 1961 Anayasası gazete ve dergilerin
ancak yargıç kararıyla kapatılması öngörülürken, anayasa değişiklikten
sonra bu konularda savcının yetkili olabileceği hükme bağlanmıştır
(Utma, 2010: 136). 1971 yılında yapılan anayasa değişiklikleri sırasında,
basın özgürlüğünü daraltıcı yeni kurallar getirilerek, gazete ve dergi
kapatma olanakları genişletildi (Topuz & Öngören, 1990: 94-98).
Muhtıra sonrasında yaşanan bu gelişmeler sonucunda siyasal iktidar milli
güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak gibi söylemlere dayandırılarak
medyaya baskı ve sansür uygulayarak medya kurumunun kapatılmasının
yolu açılmıştır.
5.3.1980 Sonrası Medya ve Siyaset İlişkisi
1970’li yılların sonları, toplumda siyasal, ekonomik ve toplumsal
bunalımın arttığı yıllar olmuştur. Ülkedeki iç kavgaların büyümesi, sağ ve
sol görüşlü gruplar arasında çatışmaların meydana gelmesi ve bu
durumun önlenemez bir hal alması, hükümetlerin ve devletin bu
gerginlikleri yatıştıramaması, neredeyse gelenekselleşen bir başka sorunu
hazırlamış, 12 Eylül 1980’de ordu bir kez daha yönetime el koymuştur
(Utma, 2010: 139). Kenan Evren ve beraberindeki paşalar, 12 Eylül 1980
sabahı, devletin kanalı olan TRT’den yaptığı açıklamada darbenin nasıl
geldiğini, darbeye giden sürecin nasıl işlediğini ve darbenin ne amaçla
yapıldığını açıklamışlardır.
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12 Eylül dönemi sonrasında basın tamamıyla askeri yönetimin
mutlak denetimi altına girmiştir. Askeri yönetiminin kurallarına aykırı
yayın yapan medya kuruluşları kapatılmış, çok sayıda gazeteci ve yazar
tutuklanmış, çeşitli cezalara çarptırılmıştır (Özkan [Ahmet], 2013: 64).
Türkiye’de medya-siyaset ilişkisinde, 12 Eylül 1980 darbesi bir
dönüm noktası olduğu söylenebilir. Yazılı basın 12 Eylül’ü izleyen
yıllarda tabiri caiz ise bir deprem yaşamış ve 12 Eylül yönetiminin
getirdiği baskılar, sınırlamalar ve yasaklar medyayı zor durumda
bırakmıştır. 12 Eylül Darbesi ile başlayan yeni siyasal ve toplumsal
süreçte, medya alanında ilk değişiklik TRT’de gerçekleşmiştir. Ocak
1981’de, Emekli Tümgeneral Macit Akman, general ve albaylardan
oluşan bir ekip kurup TRT’yi yaklaşık 3 yıl yönetmiştir (Kejanoğlu,
2004: 212).
12 Eylül 1980 Askeri Darbesiyle birlikte birçok alana müdahale
edilmiştir. Siyasal partiler kapatılmış ve birçok siyasal lidere siyaset
yasağı getirilmiştir. 6 Kasım 1983'te yapılan seçimde, Turgut Özal
başkanlığında ANAP’ın seçimleri kazanmasıyla birlikte yönetim el
değiştirmiştir. Başa geçen ANAP hükümeti siyasal, sosyal, ekonomik
alanında hızlı bir değişim sürecine girmiş ve ülke otoriter yönetimin
elinden çıkarak yeni bir dönem başlamıştır.
1983 yılında işbaşına gelen ANAP iktidarı tarafından uygulanan
neo-liberal politikalar; siyasal, ekonomik, toplumsal ve birçok alanda
önemli değişimler meydana getirmiştir (Damlapınar, 2005: 81). Özellikle
siyasal yasakların kalkması, medya için daha özgürlükçü ve demokratik
bir alan oluşmuştur.
Bu döneme yaşanan olumlu gelişmeler, medya alanında da
önemli değişmeler ve dönüşmeler yaşanmasına zemin hazırlamıştır.
Öncelikle medya, otoriter yönetimin baskıcı uygulamalarından
kurtulmuştur. Siyasal yasakların kaldırılması, medya için daha
özgürlükçü ve demokratik bir alanın doğması anlamına geliyordu. Bu
dönemde Başbakan Turgut Özal’ın, medya ve medya patronları ile
doğrudan ve kişisel ilişki kurduğunu görmekteyiz. Hal böyle olunca,
medya patronlarının iktidar partisiyle yakın ilişki kurması, onlar için son
derece önemli olduğu, ayrıca övünç kaynağı sayıldığı yeni bir medya
anlayışı ortaya çıkmıştır.
Günal, Türkiye’de medyanın gücünün farkına varan ilk
siyasetçilerden birinin Turgut Özal olduğunu dile getirerek, şöyle açıklar:
Özal, iletişim çağı olduğunun farkındaydı ve medyanın gücünden
faydalanarak medyayı bir siyaset aracı olarak kullanacaktı (Günal, 1995:
53). Ancak siyasi arenada medyanın gücünden yararlanmak isteyen
Özal’ın, medya patronlarına bazı imtiyazlar vermesi gerekiyordu. Onun
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için devletin bazı imkânlarını cömertçe medyaya sundu (Sönmez, 1996:
79).
Medyanın siyasal iktidar ile kurduğu yakın ilişki, seçimlerin
sonuçları üzerinde de etkili olmuşlardır. 1991 seçimlerinde ANAP
hükümeti seçimlere hem TRT, hem de Star 1 televizyonunun desteğiyle
girmiştir. Bu örnekte de görüldüğü gibi siyasi aktörler, başta seçim
kampanyaları olmak üzere, neredeyse tüm faaliyetlilerinde medyaya
ihtiyaç duymaktadır. Siyasal gündemin oluşumunda etkili olan egemen
medya, hangi siyasal partiyi veya adayı ön plana çıkaracağını, kendisi
karar vermektedir. Bu yüzden siyasetçilerin yürüteceği seçim
kampanyalarında medya ile kurduğu ilişkiler, kritik bir çaba haline
dönüşmektedir (Uztuğ, 2004: 266).
Bu süreçte, Özal zamanında medya patronlarına verilen
imtiyazlar giderek artmış, patronlar, siyasal alanda oldukça söz sahibi
hale gelmişlerdir. 1990’lı yıllara gelindiğinde, siyasal alandaki
etkinliklerini giderek artıran medya patronları, seçimin kaderini
belirlemede söz sahibi olmaya başlamışlardır.
Kısacası, 1990’lı yıllarla beraber, medyanın etki alanı siyasal
alanda daha çok hissedilmeye başlandı. Medyanın siyasal alanda bu kadar
etkin olmasına neden olan olayların başında, siyasal partilerin halkın
beklentilerini karşılayamaması, siyasal bölünmüşlük ve yozlaşma gibi
nedenler ön plana çıkar (Özkan [Ahmet], 2013: 67). Bunlara ilaveten
siyasal bir boşluktan söz etmek de yerinde bir tespit olacaktır. Bu
dönemde medyanın finansal açıdan da daha güçlenmesi, siyaset ile olan
ilişkilerinde farkı bir boyut kazandırmıştır. Siyaset ile kurulan yakın
ilişkide medya sahipleri, yayın organlarını bir “silah” gibi kullanarak,
siyasal iktidarla ve diğer siyasi kurumlara karşı kendi çıkarlarını
gözetmişlerdir (Özsever, 2004: 121). 1995 seçimlerine doğru
gelindiğinde ise medya kurumları arasında ticari ve ekonomik rekabet ile
siyasal iktidarla olan parasal ilişkiler gündeme gelmeye başlamıştır.
24 Aralık 1995 tarihinde yapılan genel seçimlerde Refah Partisi
birinci parti olarak çıkmıştır. 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde de
RP, birçok büyükşehir belediyesini almıştır. Bir yıl sonra yapılan genel
seçimde RP’nin birinci parti çıkması dikkatleri üzerine çekmiştir.
Muhafazakâr tabanından dolayı, Cumhuriyete ve laik sisteme karşı
olduğu iddia edilen bu partinin seçimleri kazanması, bazı sorunları da
beraberinde getirmiştir (Utma, 2010: 174-175).
RP’nin seçimlerden birinci parti çıkması, hükümeti kurulması
aşamasında soruna sebebiyet vermiştir. Bu dönemde özellikle Sabah ve
Hürriyet gazetelerinin patronları (Bilgin-Doğan ikilisi), ANAP-DYP
koalisyonunun kurulmasını istemişler ve bu yönde kamuoyu oluşturmaya
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çalışmışlardır. Hükümet kuruluncaya kadar ANAYOL formülünü
gündemde tutarak, seçimlerden önce destek verdikleri adayları alenen
desteklemeye devam etmişlerdir. Seçim sonucunda RP ile koalisyon
hükümetini kurmak için, DYP ve ANAP’ın istekli olmamasından dolayı,
başka bir alternatif bulamayan RP hükümeti kurma görevini devretmiştir.
DSP’nin dışarıdan destek vermesiyle de daha sonra ANAP önderliğinde
hükümet kurulmuştur (Utma, 2010: 175).
Bu süreçte ANAP’ın, DYP lideri Tansu Çiller hakkında verilen
soruşturma önerisi lehine oy kullanması, koalisyon hükümetinin üç ay
içerisinde sona ermesine neden olmuştur. Koalisyon hükümetinin
çekilmesi sonrasında, hükümeti kurmak için RP’nin dışında bir alternatif
kalmamıştır. 7 Temmuz 1996 tarihinde, Büyük Birlik Partisinin dışarıdan
desteklemesiyle REFAHYOL adında yeni bir koalisyon hükümeti
kurulmuştur (Utma, 2010: 174-175).
Siyasi gelişmeler bu şekilde yaşanırken, madalyonun diğer tarafı
olan medya boyutuna bakalım. 1995 tarihinde yapılan genel seçimler
öncesinde, şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde, medya patronları ile
siyasal partiler iç içe geçip ülke politikalarını belirler hale gelmişlerdir.
1995 genel seçimleri öncesinde medya patronlarının, gazeteleri ve
televizyonlarında açık açık taraf tuttukları gözlemlenmiştir (Sağnak,
1996: 14). Bu dönemde özellikle Sabah gazetesinin DYP’yi, Hürriyet
gazetelerinin de ANAP’ı desteklediği görülmektedir. Ancak bu
destekleme, medya patronlarının kazanç ve çıkar elde etmek çabalarından
başka bir şey değildir. Medya patronları, çıkarları doğrultusunda hareket
etmeyen ya da çıkarlarının zarar veren siyasal partilere karşı, kontrol
ettikleri gazetelerin manşetleri ve televizyon yayınları da farklılaşmaya
başlamıştır. Bu durumun tipik bir örneği DYP-RP iktidarı döneminde
bedelsiz oto ithaline imkân tanıyan kararname sonrasında, Tofaş
Otomotiv ortaklarından Doğan Grubu, Doğan Yayın Grubu aracılığıyla,
24 Aralık 1995 seçimlerinin hemen ardından, DYP lideri Tansu Çiller
aleyhine muhalif haberciliğe ağırlık vermiştir (Demir, 2007: 206).
Günümüzde, siyasal aktörlerin iktidara gelmek veya iktidarda
kalmak için, medya ile ilişkilerini sıcak tutması gerekliliği konusu
üzerinde durulmaktadır. Ancak bu ilişkinin Türkiye Cumhuriyeti
tarihinde bir istisnası bulunmaktadır. Bu istisna 1995 seçimlerinde
gerçekleşmiştir. Bu seçimde Refah Partisi’nin genel başkanı Necmettin
Erbakan, egemen medyaya karşı eleştirel bir tavır takınması ve buna
rağmen seçimleri kazanması Türkiye tarihinde bir ilktir (Çevik, 2010:
116). Ancak, 1995 seçimleri ve Refah Partisi dışında, medyayı karşısına
alarak iktidara gelmiş başka hiçbir siyasal parti yoktur.
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5.4. 28 Şubat Süreci’nde Medya ve Siyaset İlişkisi
12 Eylülün getirdiği siyasi yasaklar, Turgut Özal hükümeti başa
geçtikten sonra, Bakanlar Kurulu’nun 12 Mart 1986 tarihinde aldığı bir
kararla kaldırılmıştır. Böylece eski liderlerin konuşma yapma ve parti
kurma yasağının da kaldırılması sonucunda, siyaset sahnesi yeniden
hareketlenmeye başlamıştır (Kızıltaş, 2011: 244). Bu süreçte, 12 Eylül
Darbesi ile birlikte, kendisine on yıl siyaset yasağı ve beş yıl siyasi parti
kurma yasağı getirilen Necmettin Erbakan’ın da siyasal yasağının ortadan
kalkması ile birlikte Erbakan çalışmalarına yeniden başlamıştır (Tılıç,
2001: 141).
Siyasal yasakların kalkması ile birlikte çalışmalarına başlayan
Erbakan, 1994 tarihinde yapılan yerel seçimlerde birçok büyükşehir
belediyesini kazanarak büyük bir başarı elde etmiştir. 1995 genel
seçimlerine gelindiğinde de ise Necmettin Erbakan başkanlığında ki
Refah Partisi, seçimlerinden zaferle çıkmıştır. Ancak, Refah partisi
seçimlerde başarılı çıkmış olsa da, yaşanan siyasal kargaşadan dolayı
hükümeti kuramamış ve hükümeti kurma yetkisini devretmiştir. Bu
dönemde, ANAP-DYP birleşerek koalisyon hükümetini kurmuştur. Ne
var ki kurulan koalisyon hükümeti ortakları arasında yaşanan güvensizlik
ve siyasal rant elde etme girişimleri, koalisyon hükümetinin sonunu
hazırlamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi, hükümet kurmak için Refah
Partisi dışında başka bir alternatif olmayınca, 7 Temmuz 1996’da RefahYol koalisyon hükümeti kurulmuştur.
Refah- Yol Hükümeti ile medyanın karşı karşıya durduğu bu
dönemde, kurulan hükümeti yıpratmak için, askerin açık bir vesayetiyle
günlük gazete manşetlerinin atıldığını görmekteyiz. Necmettin Erbakan,
medyanın gücünün farkında olmasına rağmen, askeri kanadın
tahakkümünden dolayı, medya ile iyi ilişkiler kuramıyor ve sürekli olarak
medya tarafında yıpratılma mücadelesiyle karşı karşıya kalıyordu.
Medyanın her gün, siyasi iktidarı nasıl yıpratabiliriz düşüncesiyle
manşete taşıdığı konular, siyasal süreci fazlasıyla etkilemiştir. Öyle ki
bütün bunlardan hareketle medyanın, 28 Şubat post-modern darbesinin
asli unsuru olarak sahneye çıktığı ve siyasal gidişata yön verdiği net bir
şekilde söylenebilir.
Ceylan, 28 Şubat’a giden süreci şu cümlelerle aktarmaktadır:
“Medya siyaset ilişkinsin en çarpıcı örneklerinden biri 28 Şubat sürecidir.
28 Şubat MGK kararları öncesi ülkenin irticai bir yapıya doğru
sürüklendiği, rejimin tehlikede olduğu, o zamana kadar hiç gündemde
olmayan bir sürü dini grup ve cemaatin faaliyetlerinin medya fırınında
ısıtılıp halka sunulması, hükümetin yıkılmasında medyanın en büyük rolü
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oynadığının kanıtıdır. Medyanın ortaya atmış olduğu iddialar, bir
iktidarın yıkılmasına sebep olabilecek derecede önem arz etmektedir.
Bunun yanı sıra yıkılan hükümetin ardından, hükümet kurucusu olarak
atanan siyasi parti başkanının ilk toplantısını Doğan grubu başkanı Aydın
Doğanla yapması, medya siyaset ilişkilerinin hangi boyutlarda olduğunu
göstermesi açısından önemlidir. 28 Şubat sürecinin bizzat medya
tarafından desteklenen bir rant kavgası olduğunu, merkez medyanın
içinde bulunan gazetecilerin (M. Ali Birand, Ergün Babahan, vb.)
yazılarında görmek mümkündür’’ (Ceylan, 2012: 50).
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Medya ve siyaset arasındaki ilişkinin kendine has bir yapısı
vardır. Medya siyasetten, siyaset medyadan bağımsız değildir. Medya ile
siyaset, hangi yönetim sisteminde olursa olsun sürekli iç içe olmuştur.
Medya, siyasetin ve siyasi yönelimlerin kamuoyuna aktarılmasında
önemli rol almıştır. Bu nedenle kamuoyunun belirlenmesinde, gündemin
oluşturulmasında medya birinci etkiye sahiptir. Medyanın gündem
belirleme gücünün farkında olan siyaset dünyası ve siyasi liderler, halka
ulaşabilmek veya seçmenlerine seslerini duyurabilmek için, güçlü bir
medyaya her zaman ihtiyaç duymuştur.
Günümüz dünyasında, siyasal iktidarı elde etmek ve onu ellerinde
tutmak oldukça zor bir hale gelmiştir. Siyasal iktidar elde edildikten,
sonra hızlı gelişmelerin olduğu günümüzde, hem iç hem de dış
çevrelerden gelen baskı ve yaptırımlar ile baş edebilmek daha zor hale
gelmiştir. Bu baskı ve zorlamalara rağmen siyasi iktidarı elde tutmak,
siyasal iktidarı kaybetmemek ve güçlerini daha pekiştirmek için, güçlü
bir medyanın desteğine her zaman ihtiyaç duyulmuştur.
Bazı durumlarda siyasal partiler ve siyasi liderler, medyanın
gücünü ellerinde bulundurmak için medyanın hareket alanına müdahale
ederek tahakküm altına almaya çalışabilir. Hangi yönetim sisteminde
olursa olsun, siyasal iktidar, medyayı kendine bağılı hale getirmek ve
medyayı yönlendirmek için bir takım yaptırımlar uygulayabilir. Bu
nedenle, medya alanına yapılan baskılar ve denetimler siyasal iktidara
göre değişiklik gösterse de, sansür uygulaması her daim devam etmiştir.
Türkiye’de, medya siyaset ilişkisinde sansür uygulanması,
cumhuriyet tarihinden önceki dönemlere dayanmaktadır. Cumhuriyet
tarihi ile birlikte devam eden medyada sansür uygulanması, 12 Eylül
1980 darbesine kadar çeşitli yollarla devam etmiştir. 12 Eylül darbesinin
ardından 1983 tarihinde, ANAP’ın seçimleri kazanmasıyla başlayan
demokratikleşme sürecinde medya rahat bir nefes almıştır. Ancak bu
durum uzun sürmemiş, medya çok geçmeden ANAP hükümeti tarafından
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da baskı altına alınmış ve sansür uygulanmıştır. ANAP hükümetinden
sonra kurulan hükümetler tarafından da baskı ve sansür uygulanmaya
devam etmiştir.
Türkiye’de medya alanında yaşananlar, 1980 yılına kadar normal
seyrinde devam ederken, 1980 yıllarından sonra çok hızlı bir şekilde
gelişme göstermiştir. Bu gelişmeler birçok sorunu da beraberinde
getirmiştir. Bu sorunların başında, medya patronlarının siyasal parti ve
siyasi liderleri ile çok yakın ilişkiler kurması gelmektedir. Bir diğer husus
ise medyanın, kendi geleceği için siyasi liderler ile ilgilenmesinin,
neredeyse bir zorunluluk haline dönüşmesidir. Çünkü medya, ekonomik
olarak siyasal iktidarlara bağlı hale gelmiştir. Medya, siyaset ile o kadar
yakın bir ilişki içine girmiş ki adeta siyasetin yayın organı haline
dönüşmüştür. Hal böyle olunca medyanın tarafsızlık ve bağımsızlık
işlevini yitirmiş olacağı akla gelmektedir. Oysa medyanın, toplum adına
siyaseti denetleme işlevi bulunmaktadır. Ancak medyanın, siyasal erk ile
kurduğu yakın ilişkiler, bu işlevini yerine getirmede bir handikap
oluşturabilmektedir.
Medyanın asıl işlevi bilgi ve haber vermektir. Ancak zamanla
medya, bilgi ve haber işlevinin dışında başka işlevler de kazanmıştır. Bu
işlevlerin artması ve çeşitlenmesi sonucunda medyanın toplumdaki önemi
daha da artmıştır. Önemi artan medyanın siyasal, sosyal ve ekonomik
işlevleri de vardır. Medyanın bu işlevleri arasında kamuoyu oluşturma,
siyasi iktidarı denetleme ve eleştirme, halkın siyasal bilince ulaşmasını
sağlama, toplumsal bilincin oluşmasını sağlama ve bireylerin sosyal,
kültürel değerlere katılmasın katkı sağlama, kitleleri eğlendirme, halkı
ekonomik gelişmelerden haberdar etme gibi işlevler sayılabilir.
Bununla birlikte medyanın en önemli işlevlerden biri hiç
kuşkusuz sosyal, ekonomik ve siyasal iktidarları denetleme işlevidir.
Medya bu işlevi ile kamuoyu oluşturarak, halkın sesini gündeme taşır ve
bu güç odaklarını denetler. Bu güç odaklarının işleyişi ile yaşanan
aksaklıklar, kurumların yapısal hataları, kurumların kanun yapmadaki
gecikmeleri ve toplumu zorlayacak kanunların yapılması, yürütmedeki
gecikmeler ve sıkıntılar, adalet anlayışındaki yanlışlıklar gibi toplumu
derinden etkileyecek aksaklıkları medya gündeme taşır. Bu dördüncü güç
siyasal, sosyal ve ekonomik kontrolü sağlayan ve denetleyen ayrıca
devlet mekanizmasını da denetleyen, eleştiren güç olarak da kabul
edilmektedir. Siyasal iktidarı denetleyen muhalefet partileri, sivil toplum
kuruluşları, sendikalar, dernekler, çeşitli meslek grupları vb.
bulunmaktadır. Bu meslek grupları arasında, devlet mekanizmasını en
etkili bir şekilde denetleyebilecek güç medyadır. Bu nedenle dördüncü
güç/kuvvet olduğu kabul edilmektedir.
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Son olarak Türkiye’de medyanın en aktif olduğu ya da siyaset ile
kurduğu yakın ilişkinin en sık yaşandığı dönem seçim dönemleridir. Bu
süreçte medya siyasal partilerin seçim kampanyalarını yürüterek
kamuoyu oluşturmaktadır. Oluşturduğu kamuoyu sayesinde siyasetin
akışını ve seçmen davranışını belirleyebilmektedir. Özellikle kararsız
seçmenin siyasal partilere bakış açını belirleyerek tercihte bulunmaları
konusunda oldukça etkili olmaktadır.
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ABSTRACT
This study analyzes the consumer’s perception of a tourist destination
called Kyrenia located in Northern part of the island of Cyprus.
Consumer’s perception or customer-based brand equity for a destination
entails four dimensions of brand quality, brand awareness, brand image,
and brand loyalty. By examining the impact of service performance, word
of mouth, and advertising on customer-based brand equity attributes;
strategic insights on selecting and implementing better marketing tools
for DMOs and tourism stakeholders will be provided.
Keywords: Customer-based brand equity for tourism destination, Brand
loyalty, brand image, brand awareness, brand quality

Introduction
The concept of branding has become very popular in marketing tourism
destinations for the past few decades; therefore, many researchers have
turned their focus and attention on the concept of customer-based brand
equity regarding tourism destinations. Since it is not so easy to customize
the features of a destination to appeal to individual customers preferences
as done with other manufactured products, branding is very critical for
the field of tourism (Yang et al,.2015).
Branding & Customer based brand equity
Branding is endowing products and services with the power of a brand.
It’s all about creating differences between products. Branding creates
mental structures that help consumers organize their knowledge about
products and services in a way that clarifies their decision making and, in
the process provides value to the firm (Kotler & Keller, 2012). Customer
based brand equity is defined as the “differential effects of brand
knowledge on consumer response to the marketing of the brand” (Keller,
1993). The concept of branding for a tourist destination was first
introduced by Konecnik and Gartner (2006), who claimed that the
customer-based brand equity has four elements of brand quality, brand
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awareness, brand image and brand loyalty. Since customer experience is
controllable and improbable to some degree and customer’s service
experiences play an important role in brand formation (Berry, 2000), and
different tourists have different perceptions about the same destination;
the concept of customer-based brand equity for a destination has become
very critical in field of tourism marketing. Hence, branding a destination
is involved with many benefits. Attracting more tourists leads to creating
more jobs and boosting the economy of the destination by drawing more
investments. For a destination which heavily relies on tourism as a source
of revenue generation, branding becomes a crucial concept. Kyrenia,
North Cyprus could be considered as one of these destinations due to its
geographical location, natural beauty, great number of hotels and casinos
which accommodate many tourists from all over the world. But at the
same time, Kyrenia, like any other destination faces tough competition in
the Mediterranean region. The tourism products it offers are very similar
to what its competitors offer; therefore this study aims to figure out the
perception of tourists as consumers on Kyrenia as a tourism destination
with its service products.

Literature Review
Brand & Customer-based brand equity
A brand represents an association of various important intangible assets
of a company to form a single perception that can become a valuable
quality referred to as “brand equity”. This in turn can become a catalyst
for future earnings (Aaker, 1991).
Customer-based brand equity is the differential effect of brand knowledge
on consumer response to the marketing activities of the brand (Keller,
1993). According to Kang (2001), brand equity ensures higher revenues
and margins compared to non-branded products, and are an aggregate that
provides stronger, sustainable, and differentiated advantage compared to
competitors. Aaker defined brand equity as a set of brand assets and
liabilities linked to a brand name and symbol, which adds or subtracts
from the value provided by a product or service. Brand equity provides
value to customers, and enhances the customer’s ability to interpret and
process information, improves confidence in the purchase decision, and
affects the quality of the user experience (Aaker1991).
Brand Awareness
Brand awareness refers to the strength of the presence of the brand in
consumer’s minds (Aaker, 1996). In other words, it’s the ability of a
consumer to recognize and recall a brand, under dissimilar conditions
(Keller, 2003). Brand awareness plays an important role on purchase
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intention because consumers tend to buy a familiar and well known
product (Keller, 1993; Macdonald & Sharp, 2000). A product with a high
level of brand awareness will receive higher consumer preferences
because it has higher market share and quality evaluation (Dodds et al.,
1991; Grewal et al., 1998). Aaker has identified three levels of brand
awareness, with lowest level being “unawareness of the brand”, then the
nest stage above that is brand recognition, followed by band recall, and at
the top of the pyramid is “top of the mind”. The first step for establishing
brand awareness is brand recognition when a consumer fist identifies the
brand (Keller, 2003; Aaker, 1991). Therefore for new brands that are
introduced in the market, brand recognition is more important, whereas
for the brands that are well known to the consumers “brand recall” and
“top of the mind” are more significant (Aaker, 1996).

Brand Image
Brand image can be defined as the perceptions about a brand as reflected
by the cluster of associations that consumers connect to the brand name
and memory (Keller, 1993). Destination image refers to a tourist-based
subjective impression of a given destination (Joshi & Yadav, 2017).
Destination image could also be deﬁned as “an interactive system of
thoughts, opinions, feelings, visualizations, and intentions toward a
destination” (Tasci & Gatrner, 2007). Gartner mentioned that destination
image comprises cognitive, affective, and conative component.
Awareness most influences the cognitive component, image and quality
appear to impact the affective component more, and loyalty sways the
conative component (Yang et al., 2015). According to Konecnik and
Gartner (2007), destination image is a pivotal factor in a tourist’s
destination choice and plays an important role in a destination’s
evaluation, but it is not the only factor.

Brand Quality
Brand quality is defined as the judgment of consumers about the overall
superiority or excellence of a product (Zeithaml,1988). Objective quality
is that consumers will use their experience and knowledge overall
product benefit, function, durability, technology and reliability when
consumers purchase a product (Kan, 2002), whereas perceived quality is
the result of consumer’s subjective judgment on the accumulative product
benefits and a subjective feeling on product benefit (Zeithmal, 1988;
Dodds et al., 1991). Perceived quality is a relative concept which
possesses situational, comparative, and individual attributes (Chi et al.,
2009). Perceived quality will be affected by factors such as previous
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experience, education level, perceived risk, and situational variables such
as purchase purpose, purchase situation, time pressure, and social
background from consumers (Holbrook & Corfman,1985).

Brand Loyalty
Brand loyalty is defined as the foundation of a consumer intention to
repeatedly purchase certain brands or services (Jones et al, 1995). Brand
loyalty is the ultimate objective and meaning of brand equity (Travis,
2000). Loyalty can induce a higher perceived quality, a stronger brand
association, and increased awareness (Moisescu, 2006). According to
Assael (1998), brand loyalty is that consumers satisfy their past
experience in use of the same brand and incur repurchase behavior.
Although repeat purchase of a common single product is an indicator for
loyalty, an overseas tourism destination brand loyalty cannot be measured
by repeat visits or repeat purchase of the same brand (Bianchi & Pike,
2011). Therefore, attitudinal loyalty instead of behavioral loyalty would
better reflect a destination’s brand loyalty (Yang et al., 2015).

Advertising, word of mouth, and service performance
Advertising is impersonal communication of information about products,
services or ideas through the various media, and it is usually persuasive
by nature and paid by identified sponsors (Bovee, 1992). It can spread
various types of information and knowledge that wants its customers to
be aware of. This type of communication can affect customer’s
perception of a brand by increasing indirect contact (Yang et al., 2015).
Advertising may have a high impact on traveler’s decision on choosing a
destination prior to their visit.
Word of mouth is defined as any positive or negative statement made by
customers experiences about a product or company, which is made
available to a mass of people and institutions
(Hennig et al., 2004). As an uncontrollable and non-marketer driven form
of communication, word of mouth is considered an important and
influential source of information behind the decision-making process
(Grace & O’Cass, 2005). Some social media websites such as trip advisor
is an example which is widely used by travelers to spread their positive a
negative experiences among those who are searching for new
destinations.
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Service Performance: customers who have had their direct experiences
with service, evaluate the brand mainly based on their perceived service
performance, hence service performance disproportionately influences
service brand building (Berry, 2000). Fogli (2006) defined service quality
as “a global judgment or attitude relating to a particular service; the
customer's overall impression of the relative inferiority or superiority of
the organization and its services. Berry (2000) mentions that customer’s
experience with a company influences brand equity through brand
meaning which refers to the customer’s dominant perceptions of the
brand. Therefore, as customers experience the company’s total products
these experiences become influential because customer’s experiencebased beliefs are powerful, because customers tend to rely on their own
experiences more than relying on advertising (Berry, 2000)
The conceptual framework and hypotheses
By following the past research footsteps of (Yang, Liu & Li, 2015), this
study examines the impact of service performance, word of mouth, and
advertising on brand equity dimensions in Kyrenia. Since brand loyalty is
the ultimate objective and meaning of brand equity (Travis, 2000), and
loyalty can induce a higher perceived quality, a stronger brand
association, and increased awareness (Moisescu, 2006); therefore, the
influence of brand awareness, brand image, and brand quality on brand
loyalty has been tested. The study’s framework is shown in Fig.1.
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Fig.1. Research framework
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Study’s Hypotheses are as follows:
Hypothesis 1 (H1). Tourism brand awareness positively influences brand
loyalty.
Hypothesis 2 (H2). Tourism brand Image positively influences brand
Loyalty.
Hypothesis 3 (H3). Tourism brand quality positively influences brand
Loyalty.
Hypothesis 4a (H4a). Advertising positively influences brand awareness.
Hypothesis 4b (H4b). Advertising positively influences brand image.
Hypothesis 5a (H5a). Word-of-mouth positively influences brand image.
Hypothesis 5b (H5b). Word-of-mouth positively influences brand
awareness.
Hypothesis 6a (H6a). Service performance positively influences brand
equity.
Hypothesis 6b (H6b). Service performance positively influences brand
image.

Methodology
This study used the survey data collected from a sample size of 200
tourists visiting the city of Kyrenia. A set of questionnaires with 5-point
likert scale and demographic information was distributed among
participants. The collected data were analyzed by using the SPSS
software version 23. The high Cronbach’s alpha values measured
indicated the high degree of reliability of variables. The validity of the
measured variables was tested by the previous study. Multiple regression
analysis was performed to test each hypothesis individually. The strength
of the correlations between each variable was measured.

Data analysis and results
To test H1, H2, and H3; The regression analysis was used to test the
correlation between brand awareness and brand loyalty, brand image and
brand loyalty, and brand quality and brand loyalty. There was a
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significant positive relation between all three variables (brand awareness,
brand image, and brand quality) and brand loyalty, although brand image
has the highest beta value among the three variables (brand image has the
most significant impact on brand loyalty) as shown in Table1.
Table1. Regression analysis on variables: brand awareness, brand image, brand
quality and brand loyalty

Table 2. Regression analysis on variables: advertising, word of mouth,
and brand awareness.
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Table 3. The regression analysis on variables: brand image, word of mouth,
advertising and service performance.

To
test H4a,
H5a, H5b,
H6a, on
andvariables:
H6b also brand
a regression
was
Table
4. TheH4b,
regression
analysis
qualityanalysis
and service
used
to test the impact of word of mouth and advertising on brand
performance
awareness; the impact of word of mouth, advertising, and service
performance on brand image; and the impact of service performance on
brand quality. The regression results showed that Advertising had a larger
significance on brand awareness than word-of-mouth. Among
advertising, word-of-mouth and service performance; service
performance had the most significant impact on brand image. ) Service
performance also had a significant impact on brand quality.
Table2, Table 3, and Table 4 show the related regression analysis:
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Discussion and Conclusions
The results of the analyzed data can indicate the importance of service
performance in Kyrenia’s tourism sector. As the results show, Service
performance is positively related to brand image and brand quality, and
these two later variables are highly related with band loyalty.
The majority of tourists did not have any issues with the appearance of
the destination, and they revealed that their perceived image could highly
match what they were imagining prior to their visit and some agreed that
the perceived image surpassed their expectations. The perceived
destination image was highly influenced by the quality of services they
received while visiting the city rather than by what they heard from other
sources or by advertising; Therefore, to increase brand loyalty among
visitors, service performance in Kyrenia should be improved. One factor
which influences brand quality is also service performance. The study has
shown that service performance has a high impact on both brand quality
and brand image, and both brand image and brand quality are highly
related with brand loyalty.
One solution to enhance the service performance is to improve the
industry’s HRM departments. Training professional workforce by
implementing required HRM tasks used world-wide, would help to
improve the service standards of the destination. Besides proper training,
other motivating factors and incentives should be considered by
department managers in the lodging industry.
On the other hand, brand awareness is highly influenced by advertising in
Kyrenia, therefore, advertising campaigns promoting Kyrenia as a
destination should be more actively engaged advertising the city in other
parts of the world. Most of the participants agreed that they did not
become aware about Kyrenia by hearing from other people, so word-ofmouth was not as influential on brand awareness as advertising.

Appendix A
(Descriptive statistics for measurement scales)
Brand Awareness indicators:
1. Do you think North Cyprus is popular as a destination?
2. Do you think of north Cyprus as a prominent destination?
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3. When I think about similar types of destination, this destination
comes to my mind
immediately.
Brand Image indicators:
4. Does north Cyprus fulfill your needs as a destination?
5. Do you get the sense of being at the right destination?
6. The image of this destination is consistent with my own selfimage
7. Did the real image of north Cyprus match to what you expected?
Brand Quality indicators:
8. Do you think north Cyprus has offered quality services?
9. Have you been receiving the constant quality services?
10. From this destination’s offers I can expect superior performance.
Brand Loyalty indicators:
11. Would you consider visiting north Cyprus again in the future?
12. Kyrenia is my preferred choice for a destination.
13. Do you advice others to visit Kyrenia, North Cyprus as a
destination?
Advertising indicators:
14. Do you think there are adequate advertising for north Cyprus as a
destination?
15. Did you become aware of this destination through advertising?
16. There are many campaigns advertising for this destination.
Word-of-Mouth indicators
17. To what extent did you hear positive comments about north
Cyprus?
18. My friends highly recommended this destination to me.
19. Did others opinions on internet influenced your choice on this
destination?
Service Performance indicators:
20. The service provided by the destination is in good order
21. To what extent do you rate the infrastructure facilities of the
region relative to the other destination?
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22. Do you think that the natural environment of the surrounding
area is clean relative to other destination that you have previously
visited?
23. Do you think you are receiving proper services for the price you
are paying?
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EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE CADDE
PEYZAJI İYİLEŞTİRME MODELİ: MALATYA İNÖNÜ
CADDESİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Fürüzan Aslan - Dr. Oğuz Ateş - Burak Kuruçaylı
Şule Akdoğan
ÖZ
İnsani bir yaklaşım olan yayalaştırma bölgeleri, kent merkezlerinde hem
yayanın rahat dolaşımına olanak sağlayan hem de kentte kaliteli yaşamı
arttıran bir sistemdir. Uygulandığı sokak ve caddelerde ticari kullanımı da
arttıran, kamu yararı gözeten bir yaklaşımdır. Kentte çevresel, toplumsal,
fiziksel ve ekonomik olarak iyileştirme sağlar. Günümüzde gerek taşıt
trafiğinden kaynaklanan olumsuzlukları gidermek, gerekse yaya odaklı
alanlar yaratmak amacıyla yerel yönetimler tarafından da öncelikli olarak
ele alınmaktadır. Sonuç olarak; kent merkezlerinde, kentli ve diğer yerel
paydaşlar için yapılacak çalışmalar, görsel ve fiziksel kalitenin
arttırılmasına ve kent imgesi ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak
mekânlar oluşturulmasına yönelik olmalıdır. Bu doğrultuda estetik,
fonksiyonellik ve sürdürülebilirlik ilkelerini bünyesinde barındıran
çağdaş çözümler üretilmelidir. Öneri alan kullanımları belirlenirken,
kente yakışır, doğal-kültürel unsurları birleştiren, yapısal ve bitkisel
dokuyu bir arada ve uyum içerisinde sunan, kentin kimliğini ortaya
koyan, estetik değerler taşıyan, kentlilere birlik ve beraberlik duygusunu
hissettiren mekânlar yaratma kaygısı temel belirleyici olmalıdır. Bu
çalışmanın amacı, yayalaştırma ihtiyacını doğuran süreçte uygulanan
örnek projeleri inceleyerek; Malatya İnönü caddesinin bu doğrultuda
tekrar tasarlanmasını sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik İyileştirme, Ekolojik Peyzaj Tasarımı,
Cadde Peyzajı, Sokak Tasarımı
1. GİRİŞ
Teknolojik alanda sağlanan hızlı gelişim ve yayılma, insanların etki
alanlarını da genişletmiş ve ekosistem üzerinde yoğun bir şekilde insan
kaynaklı baskılar oluşmuştur (Aklanoğlu, 2009). Söz konusu baskıların
en yoğun gözlendiği alanlar ise kentsel alanlardır. Kentlerde özellikle son
yıllarda yaşanan nüfus artışı ve yoğun yapılaşma kent içi açık yeşil
alanlar için ciddi bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu duruma karşı
önlem alınması, kentsel doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilirliği
açısından zorunlu hale gelmiştir. Ekolojik peyzaj tasarımı, kentlerin daha
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yaşanabilir yerler haline gelmesi, enerji kullanımının minimize edilmesi,
minimum kaynak kullanımı ile maksimum fayda elde edilmesi açısından
önemli bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır.
Sürdürülebilirliğin mekânsal boyutu farklı alan kullanımları,
ekosistemler, farklı ölçekteki biyotoplar ve zamanla ilişkili bir süreçle
gelişim göstermektedir. Bu nedenle sürdürülebilir planlama ve tasarım
için ekolojik farkındalık esastır. Ekolojik tasarım peyzajın mevcut
potansiyellerinin kullanım düzeyini arttırmak ve zamansal değişimini
olumlu yönde kontrol altına almak için önemlidir (Leitão and Ahern,
2002).
“Ken Yeang’a (2008) göre ekolojik tasarım; Dünya üzerinde
ekosistemdeki her şeyin zincir oluşturduğunun ve bu zincir içindeki
müdahalenin hem yerel hem de küresel anlamda ekosistemi bozduğunun
farkında olarak tasarımı geliştirmektir. Ekolojik tasarım, insan eliyle
yapılan ortamın ya da tasarım sistemlerinin doğal çevreyle en uyumlu ve
iyi bir şekilde bütünleşmesini sağlamak için vardır. (Yeang, 2008;
Aklanoğlu, 2009).
Kentsel tasarım olgusunun, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve iç mimarlığın
tasarım çabalarına göre sıra dışı bir tür olduğu açıktır. Kentsel tasarımın
insanlara iyi bir şekilde hizmet edebilmesi için, insan ihtiyaçlarını
karşılanabilmesi gerekmektedir. Kamusal alanlar aynı zamanda bu
mekânları kullanan insanların birbirleri ile iletişimi ve etkileşimini
sağlamaktadır. Kentsel tasarım boyutları şu şekilde sıralanabilmektedir:
Morfolojik, algısal, sosyal, görsel ve işlevsel boyut, tüm konfor,
ulaşılabilirlik ve bağlantılılık, kullanılabilirlik ve sosyallik vb. Kentsel
çevrenin görsel estetik karakteri sadece mekânsal kaliteye bağlı değildir.
Buna aynı zamanda renk, doku ve tanımlı yüzeylerdeki detaylar da
etkilidir
Ekolojik tasarım; işlevselci tasarımın limitlerini ortaya koyan, insan
yapısı çevrenin, kentin, konutun, peyzajın sadece kişisel, sosyal ve
kültürel farklılıklar sonucu değil aynı zamanda ekosistemin bir ürünü
olması gerektiğini ortaya koyan bir post-modern paradigmadır. Ekolojik
tasarım sosyal ve psikolojik faktörler içerikli, kültürel tercihleri
vurgulayan, yerelliği ve simgeselliği ön plana çıkaran, doğal verilerin iç
dinamiklerini anlayıp onunla uyum içinde oluşan bütünsel bir tasarım
sürecidir (Girginer, 2006).
Cranz (2000) tarafından, insan kullanımları ön planda tutularak
düzenlenmiş günümüz kentsel yeşil alanlarında, var olan tasarım
anlayışının değişmesi ve kentin çevreyle ilgili sorunlarına çözüm üreten
ve insan doğa ilişkilerini ön plana çıkaran bir yaklaşım geliştirilmesinin
gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda; ekolojik tasarımın çok yönlü
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bakış açısının, kentsel yeşil alanların tasarım ve yönetim uygulamaları ile
bütünleştirilmesinin, günümüzün tehdit altındaki kaynaklarını korumak
ve sonraki nesillere aktarmak açısından zorunluluk olduğu
belirtilmektedir.
Bu çalışma kapsamında ele alınan İnönü Caddesi, Malatya ili, Yeşilyurt
ilçesinde yer almaktadır. Çalışma alanı oldukça yoğun bir kullanım
sergileyen kentsel bir alan niteliğindedir. İnönü Caddesi üzerinde yer alan
birçok kamu yapıları ve kamusal alanlar bu mekânın bir bütün olarak
düşünülmesi gerekliliği fikrini doğurmuştur. Fakat mevcuttaki kullanım
yoğunluğu, mevcut yapıların kendi yakın çevreleri ve kamusal alanlarla
olan kurgusal ilişkilerindeki yetersizlikler, yaya ulaşımının bütünsel
olamayışı noktasındaki sıkıntılar temel sorunlar olarak saptanmıştır. Bu
çalışmanın ortaya konmasındaki temel amaç, bu sorunların ortadan
kaldırılıp, etrafında bulunan kamu yapıları ve kamusal alanlar sayesinde
özel bir komunda olması gereken İnönü Caddesi'nin bir bütün olarak ele
alınması, kesintisiz ve konforlu yaya ulaşımının sağlanması, kent imgesi
ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak yaşanabilir mekânlar
oluşturulmasıdır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. MATERYAL
Bu çalışmanın materyalini Malatya Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde yer alan İnönü Caddesinde; Abdullah Gül Parkı, Dede Korkut
Parkı, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Merkez Bankası, Sümer
Lisesi, AVM ve Halk Eğitim Merkezinin bulunduğu alanlar
oluşturmaktadır. Bu bölge aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin içinde
bulunduğu, yoğun yaya ve taşıt sirkülasyonunun olduğu bir ticaret aksı
konumundadır. Bu aks üzerinde ayrıca çeşitli kamu kurum ve kuruluşları,
bankalar, açık ve yeşil alanlar yer almaktadır. Çalışmada ayrıca materyal
olarak Malatya Kenti imar planı kullanılmış, çalışmanın aşamalarında ve
çeşitli görsellerin oluşturulmasında Autodesk AutoCAD 2015, 3dsMAX,
Sketchup 2015 ve Adobe Photoshop CC 2017 programlarından
yararlanılmıştır. Şekil 1'de çalışma alanının konumu gösterilmiştir.
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Şekil 1 Çalışma Alanının Konumu[URL1]
2.2. YÖNTEM
Çalışmanın yöntemini, tasarım sürecini ortaya koyan faktörler
oluşturmuştur. İlk aşamada çalışma alanına ilişkin veriler elde edilmiştir.
Bu kapsamda alana ve yakın çevresine ilişkin haritalar, fotoğraflar, doğal
ve kültürel veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler çalışma alanının
mevcut durumu da göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bu
noktadan hareketle ihtiyaç programı oluşturulmuştur. Bu aşamayı çalışma
alanına ilişkin mevcut durumun ve problemlerin ortaya konulduğu
analizlerin yapılması takip etmiştir. Konsept (fikir) çalışmasının ardından,
tasarıma yön verilmiş ve ortaya konulan fikir çeşitli çizim, anlatım ve
görsellerle desteklenmiştir. Çalışmadaki sorunların ortaya konması ve
oluşturulacak fikre ışık tutması bakımından analizler özellikle önem arz
etmektedir. Buradan hareketle çalışma alanı ve yakın çevresinde yer alan
mevcut kamu yapıları ve kamusal alanları gösteren kentsel odaklar
analizi, mevcut ve öneri yeşil alanların işlendiği yeşil alanlar analizi, yaya
yoğunluklarını ve düğüm noktalarını gösteren yaya aksları analizi ve
tasarıma yön veren izlerin, çizgilerin ifade edildiği tasarım aksları
analizleri çalışılmıştır. Bu analizler sayesinde çalışma alanı bünyesinde
yer alan odaklara, yeşil alanlara, yaya düğüm noktalarına ve projeye yön
veren akslara ilişkin sorunlar ve çözüme katkı sağlayacak fikirler ortaya
konulmuştur. Bu analizlere ait çıktılara bulgular bölümünde yer
verilmiştir.
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Şekil 2.Yöntem Akış Şeması (Alpay vd.,2013)

3. BULGULAR
3.1. MEVCUT DURUM VE ÇEVRE ANALİZİ
Günümüzde şehir içi ve çevre ulaşımın şehir üzerine sosyal ve çevre
bağlamında çok sayıda olumsuz etkisi vardır. Bu olumsuzluklar; alternatif
yolların ve araçların yokluğu, araç sayısının fazlalığı, otopark sorunu,
kaldırım yüksekliği ve eni, duraklarda bilgilendirici yol haritalarının
bulunmayışıdır. Gerçekte Malatya şehir içi karayolu ağı genellikle
geometrisi motorlu taşıt trafiğine göre tasarlanmamış bağlantılardan
oluşmakta, düzenli olmayan birleşmeler ve sürekliliği olmayan yol
profilleri yol ağının büyük bir bölümünü teşkil etmektedir. Bugün 968
km2’lik yüzölçümüyle halen tek merkezli bir yerleşim görünümünde olan
Malatya’da şehrin merkezinde yer alan nüfusun ve şehir için önem arz
eden sosyo-ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı İnönü Caddesi 2x2 şeritli
ana toplayıcı yoldur. ( Akbulut, 2011)
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Şekil 3. Malatya İnönü Caddesi (orjinal)
Çok sayıda yolun bağlandığı bu cadde şehrin trafik yükünü çekmekte ve
bu yola alternatif olarak sadece çevre yolu gözükmektedir
(Akbulut,2011)[URL2]
Şekil 4’ de mevcut durum analizi yapılarak, çalışma alanının ilk kısmını
oluşturan İnönü caddesi, alandaki mevcut yeşil alan, eğitim kurumları yer
almaktadır.
Alandaki trafik yoğunluğu dikkate alınarak, bir alt geçit sistemi
sağlanacaktır. Ana cadde trafiğe kapatılıp; yaya akslarıyla ve yeşil alanla
bütünlük sağlayarak yayalaştırılmış cadde tasarımı uygulanacaktır.
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Şekil 4 Mevcut Durum Analizi (orjinal)
Yeşil alanlar; kentsel doku içerisinde, kentin gelişimini kontrol altına
alan; birleştirici ve ayrıştırıcı işlevler üstlenen; kent genelinin
bütünlüğünü sağlayan ve tüm bunların dışında varlıkları gereği kente
başta ekolojik, estetik, rekreasyonel ve ekonomik olmak üzere birtakım
özellikler
kazandıran
sistemler
bütünüdür.
Yeşil
alanlar
kentlerin/kentlilerin kuşkusuz en temel ihtiyaçlarındandır. Kentlere yeşil
doku kazandırılırken bütünlük ve süreklilik ilkesi dikkate alınmalıdır.
Şekil 5’de ise caddenin mevcut yeşil alan analizi yapılmıştır.

Şekil 5. Mevcut Yeşil Alan Analizi(orjinal)
Konsept ve Yayalaştırılmış Sokak
Analizler sonucu alınan kararlar doğrultusunda konsept aşamasına
geçilmiştir. Alanın sunduğu sorunlar ve olanaklar, ihtiyaçlar dâhilinde
değerlendirilmiş; estetik, işlevsellik ve yaşanabilirlik faktörleri ile birlikte
ele alınmış sonuç olarak bütünsel ve süreklilik arz eden somut bir yapıya
ulaşılmıştır. Tasarımın üst ölçekteki ana hedefi, kamusal alanları ve
kentlileri trafiksiz bir caddede birbirine kesintisiz ve engelsiz bağlamak
kaygısını taşımaktadır. Bu noktadan hareketle İnönü Caddesi'nin daha
optimum kullanımını sağlayacak bir yaya bölgesi oluşturmak adına
‘yayalaştırılmış sokak’ kavramı geliştirilmiştir. Böylece çalışma alanı, bu
düşüncelerin somutlaştırıldığı ve sürdürülebilirliğinin sağlandığı; kentin
tüm fiziksel ve sosyal kesimlerinden insanların kullanabileceği bir
kamusal alana dönüştürülmüştür. Yayalaştırılmış yollar, sadece yayaların
kullanımı için ayrılmış çoğunlukla taşıt trafiğine kapalı alanlardır.

439

Yayalaştırılmış sokak tasarımında dikkate alınacak 4 temel hedef
şunlardır:
a-Trafik Aksı Tasarımı
Mevcutta yer alan trafik aksının bir alt geçit sistemine dönüştürülerek yer
altına çekilmesi ve bu altgeçidin 25 m derinliğe kadar inmesi
düşünülmüştür. Bu şekilde yapılacak alt geçitle hem araç geçiş güvenliği
hem de yaya yürüyüş güvenliği sağlanacaktır.
b-Bisiklet Ağı Tasarımı
İnönü Caddesi ana aksın yayalaştırılması ile alanda yapılacak bisiklet
yolu tasarımında genişliğin 1.5 m olarak ayarlanarak daha konforlu ve
güvenli bir ağ hattı ile bu cadde üzerinde bir ring yapılacaktır.
c-Kaldırım Ve Engelli Yol Tasarımı
Cadde üzerinde mevcutta yapılmış olan kaldırımlar engellilere yönelik
tasarlandığından mevcut yapısı korunup yeni yapılacak olan kaldırımların
yüksekliği 15 cm i geçmeyecek şekilde yapılacaktır. Görme engellilerinin
alan içerisinde ulaşımlarını rahat sağlayabilmek için engelli izleri
çekilerek bunlar alandaki tüm alana ulaşımı gerçekleştirilecektir.
c.1- Kaldırım döşemelerinde özel kullanımlar hariç dayanıklılığı ve
sürdürülebilirliği yüksek döşemeler yapılarak uzun ömürlü bir kaldırım
yapılacaktır.
c.2-Eğitim kurumlarının olduğu bölgelerde renkli beton plaklar ile o
alanda canlılığı sağlayacak döşeme elemanları yapılacaktır.
d-Yeşil Alan Tasarımı
Mevcutta yer alan ve Malatya’nın büyük bir yeşil aksını oluşturan
Abdullah Gül parkı içerisinde yer alan bitki dokusunda değişim
yapılmadan yeni oluşturulacak yeşil aks boyunca bu alanın bütünlüğü
sağlanıp o alanda bir vurgu elde edilecektir.
Yukarıda belirtilen 4 temel hedefler doğrultusunda geliştirilen ve
planlanan konseptte bazı öneriler getirilmiştir. Bunlar:




Araç trafiği alt geçitle sağlanarak oluşan yoğun trafiğin önüne
geçilmesi ve Malatya’nın kimliğini oluşturan yoğun kullanım
alanı halindeki yeşil alanı içine alan bir yayalaştırılmış sokak
tasarımı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Eğitim kurumlarının içerisinde bulunduğu İnönü Caddesi
trafiğin kapatılması ile eğitim kurumlarına güvenli erişimin
sağlanması planlanmaktadır.
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Yayalaştırılması planlanan İnönü Caddesinin üzerinde bir
bisiklet yolu ağı oluşturularak bu alan içerisinde bir ring hattı
yapılması planlanmaktadır.
 Engelli, yaşlı ve çocuk gibi kullanıcıların daha güvenli bir
alanda
günlük
aktivitelerini
gerçekleştirilebilmesi
planlanmaktadır.
 Eğitim kurumlarını içerisine alan bölgelerde eğitim
kurumunun seviyesine yönelik kent donatı elemanları
tasarlanıp buna yönelik ve destekleyici döşemeler yapılması
planlanmaktadır.
 İnönü
Caddesi
ana
güzergâhının
tamamı
ile
yayalaştırılmasıyla oluşacak alanlarda kent donatı elemanları
getirilmesi planlanmaktadır.
Konsept adına yapılan ‘yayalaştırılmış sokak’ tasarımında yaya bölgeleri
planlamasında dikkate alınması gereken önemli ilkeler vardır. Bunlar:


Bir kent bütünü içinde trafik planlaması ve kentin yapısal
düzenlemesiyle doğrudan ilgili olduğundan, kentsel ulaşım ve
çevre mimarisinden koparılmamalıdır.
 Uygulama tamamlandığı zaman kentsel strüktürün bütünlüğü
bozulmamalıdır.
 Uygun yer seçimine dikkat edilmelidir.
 Sınırlarla belirlenen ayrı bir kimliğe, toplu taşım olanakları,
kolay ulaşılabilirlik ve otopark olanaklarına sahip olmalıdır.
 Yaya kaldırımının ortadan kalkması,
 Yeterli kalitede yer döşemesi seçimi ve uygulanması,
 Aydınlatmanın yeterli düzeyde olması,
 Özgün ve nitelikli donatı elemanlarının ortaya konulması,
 Yeterli sayı ve özellikte oturma mekânları,
 İlgi çekici su ögeleri ve plastik elemanlara yer verilmesi,
 Yaya bölgesini yaşatacak eğlence, kültür, spor, sanat
etkinliklerine olanak verecek mekânların oluşturulması,
 Başlangıç ve bitiş noktaları belirgin olmalı ve
bitkilendirilmelidir. (Yerli, Ö vd.2015)
Malatya İnönü Caddesi ‘Yayalaştırılmış Sokak’ Tasarımı Önerisi
Alanın mevcut durumuna bakıldığında açık yeşil alanlar açısından,
çalışma alanındaki açık alan ağı, kullanıcıların alan içindeki hareket ve
ulaşımlarını kolaylaştıracak fonksiyonel ve fiziksel alanlar sistemi
oluşturacak biçimde tasarlanmamıştır. Önerilen sokak tasarımında çeşitli
aktivitelere ve tercihlere karşılık verecek nitelikte, etkileyici ve kullanılır
açık alanlar yaratılmıştır.
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Şekil 6. İnönü Caddesi Öneri Sokak Tasarımı (orijinal)
Araç trafiği 25 m’ lik alt geçitle sağlanarak oluşan yoğun trafiğin önüne
geçilmiştir. Malatya’nın kimliğini oluşturan yoğun kullanım alanı
halindeki yeşil alanı içine alan bir yayalaştırılmış sokak tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan alt geçitte araçlar ve toplu taşıma araçları
için belirli yerlerde duraklar ve otoparklar yapılmıştır. Yine belirli
noktalara asansör sistemleri kurularak üst sokağa erişim sağlanmıştır.
Eğitim kurumlarının da içerisinde bulunduğu İnönü Caddesi, trafiğin
kapatılması ile eğitim kurumlarına güvenli erişim sağlanmıştır. İnönü
caddesinin üzerinde bir bisiklet yolu ağı oluşturularak bu alan içerisinde
bir ring hattı yapılmıştır. Ayrıca çalışma alanı içerisinde açık alan
sisteminin birer parçası olarak meydan ve mevcut yapılara geçişlerin
sağlanması için çeşitli büyüklükte yollar yer almaktadır. Bu meydanlar
sirkülasyon hattı içerisinde birer geçiş noktası olmaktan öte ‘meydan’
teriminin özgün anlamını karşılayacak biçimde tasarlanmıştır. Meydan;
su öğesi, kentsel donatılar ile hareketli yapılarıyla aktif olarak kullanılan
ve içinde yaşanılan mekânlar olarak tasarlanmıştır. Meydan;
toplantı/tören, konser, sokak tiyatrosu vb. sosyal aktiviteler yanı sıra;
sergi, gibi organizasyonlar için de kullanılabilecek yeterli alan büyüklüğü
ve gerekli donatılara sahip olacak biçimde tasarlanmıştır. Engelli, yaşlı ve
çocukların daha güvenli bir alanda günlük aktivitelerini
gerçekleştirilebilmesi de hedeflenmektedir.
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Şekil 7.İnönü caddesi üç boyut tasarımları (orijinal)

Ben Welle, Qingnan Liu, Wei Li, Robin King, Claudia Adriazola-Steil,
Claudio Sarmiento, ve Marta Obelheiro’ nun hazırladığı ‘ Tasarımla
Daha Güvenli Kentler ‘adlı bir raporda yaya alanlarına ve kamusal
alanlara erişim konusuna değinilmiştir. Planladığımız öneri sokak
tasarımında raporda da belirtildiği gibi, güvenli kaldırımlara, paylaşımlı
sokaklara, eğitim ve rekreasyon alanlarına güvenli erişime, ana caddenin
trafiğe kapatılmasına, yaya ceplerine ve bisiklet ağlarına yer verilmiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Malatya İnönü Caddesi’nin konumu ve kullanım yoğunluğu açısından
son derece önemli bir alandadır. Burada yapılacak ekolojik iyileştirme
çalışmaları, çevresel katkılarının yanı sıra konu ile ilgili farkındalığın
arttırılması açısından caddeye eğitici bir misyon yükleyebilir.
Malatya’daki bu caddenin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki popülerliği
düşünüldüğünde, bu alanda yapılacak ekolojik temelli bütüncül bir
çalışma farklı alanlar için de örnek teşkil edecektir.

443
Çalışma alanı, kentin en önemli taşıt ve ticaret akslarından biri olmasının
yanı sıra, alışveriş merkezi ve belediye binası gibi kentin en önde gelen
kamu yapıları da bu alanda yer almaktadır. Kullanımlardaki çeşitlilik
tasarım sürecinde önemli bir potansiyel oluştururken, kamusal alanların
bir bütünlük arz etmemesi ve devamlılığının olmaması, yaya ve taşıt
sirkülasyonu açısından önemli bir sorun yaratmaktadır. Bu sorun ile
tasarım sürecinde, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri ve
gelecekteki uygulamalara yön verecek tasarım fikirleri geliştirilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda geliştirilen yayalaştırılmış sokak
konsepti ile simgesel bir yapı unsuru kullanılarak İnönü Caddesi'nin
farklı ve yeni kullanımlara kavuşturulması ve kamusal alanların kesintisiz
bir şekilde bütünlük duygusunu yansıtarak birbirine bağlanması
amaçlanmıştır. Kamusal alanlar ve farklı kullanımlar alt ve üst sokak
bağlantıları ile güçlendirilirken, odak noktaları ve topografyası ile
hareketli ve yönlendirici bir sokak dokusu yaratılmıştır. Bu yaklaşım,
yaşanabilir ve canlı bir kent parçası yaratmada önemli bir adım
oluşturmaktadır.
Sonuç olarak, kent merkezlerinde, kentli ve diğer yerel paydaşlar için
yapılacak çalışmalar, görsel ve fiziksel kalitenin arttırılmasına ve kent
imgesi ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak mekânlar oluşturulmasına
yönelik olmalıdır. Bu doğrultuda estetik, fonksiyonellik ve
sürdürülebilirlik ilkelerini bünyesinde barındıran çağdaş çözümler
üretilmelidir. Öneri alan kullanımları belirlenirken, kente yakışır, doğalkültürel unsurları birleştiren, yapısal ve bitkisel dokuyu bir arada ve
uyum içerisinde sunan, kentin kimliğini ortaya koyan, estetik değerler
taşıyan, kentlilere birlik ve beraberlik duygusunu hissettiren mekânlar
yaratma kaygısı temel belirleyici olmalıdır.
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KENT DONATILARININ KENT KİMLİĞİNE KATKISI:
MALATYA ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Fürüzan ASLAN - Dr. Oğuz ATEŞ - Tuğçe KARSAVURAN
ÖZ
Kendine özgü özellikleri bünyesinde barındıran kentler doğal kültürel ve
fiziki yönleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Kent kimliği bir kenti diğerinden
ayıran en önemli unsurdur. Kent kimliğinin ayırıcı öğelerinden biri olan
kent mobilyaları hem estetik hem de kullanım açıdan süreklilik
göstermek zorundadır. Kent mobilyaları kentte yaşayanların insanlarla
kurumlarla ve kentle ilişkilerini belirleyen kentlilerin kentsel ihtiyaçlarını
karşılayan donatı elemanlarıdır. Kent kimliği ve toplum hayatını
kolaylaştırmak açısından çok önemli bir role sahip olan donatı
elemanları; ulusal ve uluslararası ölçekteki kültürel özelliklere göre
çeşitlilik göstermektedir. Kent donatıları kent yaşamını daha zevkli ve
anlamlı kılan kentsel konfor ve kentsel estetiği yaratan elemanlardır.
Kentler üzerinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamalı sosyal,
kültürel, psikolojik, ekonomik, ergonomik ve demografik açıdan kente ve
kentliye cevap vermelidir. Kent donatıları kentsel mekân bağlamında
insan ve toplum arasındaki ilişkilerde son derece belirleyici bir etkiye
sahiptir. Bu çalışmada kent mobilyalarının kent kimliğine olan katkısı
Malatya ili kapsamında 3 bölgede ele alınmış bu bölgelerde ki donatı
elemanları incelenmiş ve tespitlerde bulunulmuştur. Alacakapı Mahallesi,
Saray mahallesi ve Fahri Kayahan civarındaki parklarda kent mobilyaları
yerinde incelenmiş ve fotoğraflarla belgelenmiştir. Bu kapsamda
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kent Mobilyaları, Donatı Elemanları, Kent Kimliği,
Malatya.

1.GİRİŞ
Kent; içerisinde barındırdığı farklı varlık alanlarında yer alan devingen,
birbiriyle ilişkili sistemlerin bütünüdür. Bu sistemler kişilerin yaşam
tarzı, toplum kişiliği, kamusal, özel ya da yarı özel mekânlar ile kent
doğası ve tüm kent öğeleri olabilir. Bütün bunlar ise kent açısından birer
kimlik belirtisidir. Bu anlamda kent kimliği, geçmişten geleceğe uzanan
tüm fiziksel ve moral kültür öğelerinin genel görünümünün toplu bir
mesajıdır (Bayrakçı, 1989).Kent donatı elemanların tasarımı yapılırken
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kentin geçmişi kültürü sosyal yapısı gibi birçok konu ele alınarak kentsel
donatı elemanları tasarımı yapılmalıdır.
Çalışma içinde bulunan Malatya Battalgazi Alacakapı Mahallesi tarihi
dokusu, Malatya merkez Saray Mahallesi kentin merkezinde ve kullanıcı
yoğunluğu, Malatya Yeşilyurt Fahri Kayahan Bulvarı ise gelişmişliği ve
yoğun sosyal ortamı göz önünde bulundurularak bölgelerin seçimleri
yapılmıştır.
Kentsel alanlar kentte yaşayanlar bakımından, barınma ve korunma
dışında, dinsel, düşünsel, estetik boyutlarıyla çok geniş anlamları da
vardır. Kentsel alanla ilişkileri kenti oluşturan farklı elemanlar etkiler.
“Kullanıcılar açısından bu elemanların önemi, yaşayanların kentle
kurdukları görsel ve fiziksel ilişkinin öncelikle kentsel donatı elemanları
aracılığıyla olması nedeniyledir. Kent açısından ise bu elemanlar
bulundukları çevreyi tanımlayan, belirleyen ve özelleştiren nitelikleri
nedeniyle önemlidir. Belirli bir düzen içinde ele alınan, bulundukları
çevre ile bütünleşerek kentin bir öğesi haline gelen donatı elemanları
birbirleri ile kurdukları dil birlikteliği aracılığı ile bir kentin kimliğinin
oluşmasına katkı koyan en önemli araçlardandır. Bu nedenle kentsel
donatı elemanlarının birer tasarım ürünü olarak ele alınmalarını
sağlayacak, birbirleri ve yer aldıkları kentsel mekânlar ile doğru ilişkiler
kurmalarını olanaklı kılacak bazı yaklaşımlara gerek duyulmaktadır”.
(Bayraktar, Tekel, Ercoşkun, )
Bu çalışma da öncelikle donatı elemanları hakkında tanımlayıcı bilgiler
verilmesi bu donat elemanların sınıflandırılması yapılacaktır. Bu
bilgilerin ışığında kentsel donatı elemanları ile kent kimliği arasındaki
ilişkiler teorik olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bilgiler ışığında
Malatya da 3 bölgede (eski yerleşim, yeni yerleşim ve merkez) inceleme
yapılmış ve çalışma fotoğraflar ile desteklenmiştir. Bölgeler Malatya
Battalgazi Alacakapı Mahallesi, Malatya merkez Sayar mahallesi ve
Malatya Yeşilyurt fahri Kayahan bulvarı saha da kent donatı
elemanlarının tasarımına, konumları gibi konular göz önünde
bulundurularak incelemeler yapılmıştır.
2.MATERYAL VE YÖNTEM
2.1.Yöntem
2.1.1.Literatür Taraması: Araştırmada öncelikle kentsel donatı
elemanları ile ilgili kaynak taraması yapılmış veriler toplanmıştır.
Belediyeden belirlenen bölgelerle ilgili bilgiler edinilmiştir.
2.1.2.Saha Araştırması: Malatya Battalgazi Alacakapı mahallesi,
Malatya merkez Sayar mahallesi ve Malatya Yeşilyurt Fahri Kayahan
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Bulvarının’daki kent mobilyaları, yerinde incelenmiş, fotoğraflarla
çalışma desteklenmiştir.
Elde edilen veriler ışığında, Kent ve Kent mobilyaları ilişkisi ayrıntılı
olarak değerlendirilmiş; Malatya Battalgazi Alacakapı mahallesi, Malatya
merkez Sayar mahallesi ve Malatya Yeşilyurt Fahri Kayahan bulvarı ve
çevresinde kullanılan kent mobilyaları; kent kültürü, kentsel mekâna
uygunluk ve kentsel tasarım ilkeleri çerçevesinde ele alınmıştır.

2.2.Materyal
Çalışmanın materyalini Malatya kent merkezinde Alacakapı Mahallesi,
Saray Mahallesi ve Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan kentsel dış
mekânda kullanılan kent mobilyaları oluşturmaktadır. Malatya; Doğu
Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzasında çöküntüde alanının
güneybatı ucunda yer almaktadır. Çevresini doğuda Elazığ ve Diyarbakır,
güneyde Adıyaman, batıda Kahramanmaraş, kuzeyde Sivas ve Erzincan
illeri çevirir. Malatya kenti tarihi için yapılan araştırmalar ve arkeolojik
kazılar sonucunda, tarihi geçmişi Paleolitik Çağa kadar uzanan Malatya
ilinde, M.Ö. 7000 yıllarında iskânın başladığı anlaşılmıştır. Yöre, daha
sonra Hitit, Asur, Urartu, Pers, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı
egemenliklerini yaşamıştır. Çalışma alanların seçiminde eski yerleşim,
yeni yerleşim ve kent merkezi olarak nitelendirilip bölgeler belirlenmiştir.
Alacakapı mahallesi Malatya/Battalgazi de olup tarihi bir etkisi
bulunmaktadır. İnsanların daha eski çağlarda ve yakın geçmişte bölge de
yaşadıkları bilinmekte Battalgazi ilçesinin tarihi mekânlarının bir kısmını
içinde bulunduran Alacakapı Mahallesi Malatya kenti için oldukça
önemlidir. Mahalle de toplam 27 sokak bulunmaktadır. Alacakapı
Mahallesi 2017 Tüik verilerine göre toplam 4.484 kişilik bir nüfusa
sahiptir.
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Şekil 1: Alacakapı Mahallesi Sınırı (06.06.18 00.05)
Saray mahallesi Malatya/Merkez de olup kent merkezi olarak kabul
görülen valiliğe oldukça yakındır. Kente en hâkim noktalarda biri de
diyebiliriz. Alanın çok yakınından hatta sınırlarına giren kent için önemli
olan fuzuli caddesi bulunmaktadır. Bununla birlikte kenti bir diğer önemli
caddesi olan İnönü caddesine de yakınlığı vardır. Yani Saray Mahallesi
Malatya kenti için bir nevi düğüm noktası görevi görmektedir. Mahallede
toplam 12 sokak bulunmaktadır. Saray Mahallesi 2017 TÜİK verilerine
göre toplam 2.800 kişilik bir nüfusa sahiptir.
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Şekil 2: Saray Mahallesi Sınırı (06.06.18 00.05)
Fahri Kayahan Bulvarı Malatya/Yeşilyurt de olup kenti gelişmiş
alanlarından biridir. Fahri Kayahan, Karakavak, Turgut Özal
mahallelerini boyunca uzanan ve Malatya çevreyolu ile Yeşilyurt yolunu
bağlayan bulvardır. Bölge de oldukça yoğun sosyal alanlar ve ticari
yapılar bulunmaktadır. Bulvar bu gibi özellikleri ile Malatya kentinin
odak noktalarından biridir. Bulvarın uzunluğu 3km’dır. Ve birçok Cadde,
Mahalle ve Sokağı birbirine bağlamaktadır.

450

Şekil 3: Fahri Kayahan Bulvarı (06.06.18 00.05)
3.BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu araştırmanın amacı, çalışmanın başında belirtildiği gibi, Malatya’ da
ki kent mobilyalarının kent kimliğine katkısıdır. Bu amaç doğrultusunda,
öncelikle konu ile ilgili literatür ve saha araştırması yapılmıştır. Çalışma
alanı olarak seçilen Malatya/Battalgazi Alacakapı Mahallesi,
Malatya/merkez Saray mahallesi, Malatya/Yeşilyurt Fahri Kayahan
Bulvarı öncelikle kişisel gözlem ve tespitler yapılarak, çalışma alanındaki
kent mobilyaları hakkında genel bir fikir elde edilmiştir. Sonrasında, kent
mobilyaları kent kimliğine katkısı ile gözlem sonuçları karşılaştırılarak,
Malatya’ da ki kent mobilyalarının kent kimliğine katkısı araştırılmıştır.
Araştırma alanlarında tek tek inceleme yapılmıştır.
3.1. Malatya/Battalgazi Alacakapı Mahallesi
Bölge Malatya ‘nın merkez ilçelerinden biri olan Battalgazi ilçesinin
önemli mahallelerinden biridir ki Battalgazi merkezi bu mahalle
içerindedir. Alan konumu itibari ile ve tarihi geçmişi ile oldukça önemli
mahalle de toplam 27 sokak bulunmaktadır. Bölgeye ilkbahar aylarında
belediye tarafında tarihi geziler düzenlenip insanlara bölgenin ne kadar
önemli olduğunu halka öğretmek ve benimsetmek adına yapılır bu
geziler. Çalışma kapsamında Alacakapı Mahallesi incelemesi alanlarda
bulunan donatı elemanların tespiti yapılmıştır bu donatıların
fotoğraflamaları yapılmıştır ve bu bulgularla liste yapılmıştır.
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Mahalle de 27 sokak bulunmakla birlikte belirli sokaklar daha fazla işlek
ve daha fazla önem görmektedir. Bu sokaklar sırası ile Çukur Pınar
Sokak, Emir Ömer 1. ve 2. Sokak, Hanardı 3. Sokak, Metin Sözen
Sokak, Selvi sokak, Şht. Erdal Alpkılıç Sokak, Ulucami sokak ve son
olarak ünlüler sokak bu sokakların önemli olmasının sebebi bazısının
tarihi mekânları içinde bulunması ve bazısının ise merkeze yakınlığından
kaynaklı yoğun kullanımıdır. Bu çalışma da önemli olan bu sokaklar ve
diğer sokaklar incelenmiştir fakat hepsinin bu tez kapsamında tam
anlamıyla incelemek mümkün olmadığı için önemli bulunan bu 8 sokakla
ilgili bulguların incelenmesi yapılmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. Malatya/Battalgazi Alacakapı Mahallesine ait bulgular
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3.2. Malatya/Merkez Saray Mahallesi
Bölge Malatya ‘nın merkezinde bulunmaktadır. Alan konumu itibari ile
önemli bir mahalle olup toplam 11 sokak bulunmaktadır. Bölge merkezde
olduğu için kullanıcı bakımından oldukça yoğundur. Malatya merkezde
olmasıyla alanda fazlasıyla satış ve ticari alan bulundurmaktadır. Çalışma
kapsamında Saray Mahallesi incelemesi yapılmış ve alanlarda bulunan
donatı elemanların tespiti yapılmıştır donatıların fotoğraflamaları
yapılmıştır ve bu bulgularla liste yapılmıştır. Mahalle de 11 sokak
bulunmakla birlikte belirli sokaklar daha fazla işlek ve daha fazla önem
görmektedir. Bu sokaklar sırası ile Arpacı Sokak, Beykoz Sokak, Finik
Köprü Sokak, Kavukçuoğlu Sokak, Ömer Efendi sokak, Sarayım Sokak,
Şht. Fahri Koçyiğit Sokak, bu sokakların önemli olmasının sebebi
merkeze yakınlığından kaynaklı yoğun kullanımıdır. Bu çalışma da
önemli olan bu sokaklar ve diğer sokaklar incelenmiştir fakat hepsinin bu
tez kapsamında tam anlamıyla incelemek mümkün olmadığı için önemli
bulunan bu 7 sokakla ilgili bulguların incelenmesi yapılmıştır.
Tablo 2. Malatya/Merkez Saray Mahallesine ait bulgular.

3.3. Malatya/Yeşilyurt Fahri Kayahan Bulvarı
Bölge Malatya ‘nın merkez ilçesi olan Yeşilyurt ilçesinde bulunmaktadır.
Alan konumu itibari ile önemli bir bulvardır. Fahri Kayahan Bulvarı
kentin gelişmiş alanlarından biridir. Fahri Kayahan, Karakavak, Turgut
Özal mahallelerini boyunca uzanan ve Ankara Caddesi ile Yeşilyurt
caddesini bağlayan bulvardır. Bölge de oldukça yoğun sosyal alanlar ve
ticari yapılar bulunmaktadır. Bulvar bu gibi özellikleri ile Malatya
kentinin odak noktalarından biridir. Bulvarın uzunluğu 3km’dır. Ve
birçok Cadde, Mahalle ve Sokağı birbirine bağlamaktadır. Bu çalışma
kapsamında bulvar Yeşilyurt caddesinden başlayıp Ankara caddesine
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uzanan bulvar boyunca incelemeler yapılmış donatı elemanların
fotoğraflamaları yapılmıştır.
Tablo 3. Malatya/Yeşilyurt Fahri Kayahan Bulvarına ait bulgular.

4.SONUÇ VE ÖNERİLER
4.1. Sonuçlar
4.1.1. Alacakapı mahallesi inceleme sonuçları
Alacakapı mahallesinde 27 sokak bulunmaktadır. Çalışma kapsamında 27
sokak incelenmiş fakat tespitlerin tam yapılamama gibi sorunu oluşmasın
diye bu tezde 8 sokaktaki incelemeler hakkında tespitler yapılmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda Alacakapı mahallesindeki kent
donatıların sadece belirli sokaklarda kent kimliğini yansıtırken birçok
sokakta kesinlikle uyum göstermemektedir. Sokaklarda bakım ve onarım
yapılmamakta ve sorunlar yaşanmaktadır aydınlatma direklerinde
yamulma çöp konteynerlerinin ve kutularının yetersizliği kullanılan işaret
ve levhaların konumlarının yanlış kullanılması sınırlayıcıların yetersiz ve
deforme olmalı zemin kaplamalarında yanlış malzeme kullanımından
kaynaklı bozulma ve deformasyonların oluşması gibi birçok sorun
yaşanmaktadır. Bunun çözümü ise yetkili mercilerde olup yeni
çalışmalarla kent mobilyalarının kent kimliğinin burada ki tarihi yönünü
vurgulamak adına kent mobilyalarında yenilemeler yapılabilir.
4.1.2. Saray mahallesi inceleme sonuçları
Saray mahallesinde 11 sokak bulunmaktadır. Çalışma kapsamında 11
sokak incelenmiş fakat tespitlerin tam yapılamama gibi sorunu oluşmasın
diye bu tezde 7 sokaktaki incelemeler hakkında tespitler yapılmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda saray mahallesindeki kent donatıların
sadece belirli sokaklarda kent kimliğini yansıtırken birçok sokakta
kesinlikle uyum göstermemektedir Sokaklarda bakım ve onarım
yapılmamakta ve sorunlar yaşanmaktadır aydınlatma direklerinde
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yamulma çöp konteynerlerinin ve kutularının da Vandalizm işaret ve
levhaların konumlarının yanlış kullanılması sınırlayıcıların yetersiz ve
deforme olmalı zemin kaplamalarında yanlış malzeme kullanımından
kaynaklı bozulma ve deformasyonların oluşması gibi birçok sorun
yaşanmaktadır. Bunun çözümü ise yetkili mercilerde olup yeni
çalışmalarla kent mobilyalarının kent kimliğinin burada vurgulamak
adına kent mobilyalarında yenilemeler yapılabilir. Bu yenileme donatı
elemanlarının gelişen ve ilerleyen sosyal hayata ve sosyal olgulara uygun
donatı elemanları olmalıdır.
4.1.3. Fahri Kayahan Bulvarı inceleme sonuçları
Fahri Kayahan Bulvarı 3 km uzunluğunda olup Turgut Özal Mahallesi ve
karakavak mahallesini birbirine bağlar bunun yanı sıra Yeşilyurt
caddesini ve Ankara caddesini de birbirine bağlamaktadır. Yapılan
incelemeler sonucunda Fahri Kayahan Bulvarında ki donatı elemanları
incelenen diğer bölgelere göre daha uyumlu ve daha modern birer donatı
elemanlarıdır. Fakat gene de bazı donatı elemanlarında bozulma ve
deformasyonlar olmuştur. Yapılan incelemeler ile alandaki kent donatıları
kent kimliği yanı alandaki modernliği kısmen de olsa karşılamaktadır.
4.2. Öneriler
Kent mobilyaları, kentsel dış mekân tasarımının en önemli ögeleri olarak,
kentle ve kentlilerle ilişkimizi düzenler, kentsel mekânı amacına uygun
ve doğru kullanmamızı sağlarlar. Kentsel mekânın tasarım özellikleri,
mekânı paylaşan insanların, sosyo-kültürel gelişimlerine doğrudan etkide
bulunurlar. Bu nedenle kent mobilyalarının tasarımında estetik, konfor,
işlevsellik yanında kentin
doğal, kültürel ve tarihi dokusuna uyumu göz ardı edilmemeli, kent
mobilyalarının tasarımı ve yerleşim planı tasarımsal bir bütünlük
içerisinde ele alınmalıdır.
Kent mobilyaları, kent kimliği açısından önemli elemanlardır. Çünkü
kent mobilyaları, fiziki konumları itibari ile kentlilerin algıladığı, tüm
kentsel ilişkilerin kurgulandığı mekânlarda yer alırlar. Bu nedenle tutarlı
bir kent kimliğinin oluşturulmasında kent mobilyalarının bilinçli bir plan
dâhilinde tasarlanması ve farklı disiplinlerin eşgüdüm içerisinde üreteceği
çözümler doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir.
Alacakapı mahallesi için tarihi mekânlarda, kent mobilyalarının tasarımı
daha önemli hale gelmektedir. Tarihi dokunun hâkim olduğu kentsel
alanlarda, mekânın sürekliliğini ve bütünlüğünü bozan, mekânın ruhuna
aykırılık oluşturan kent mobilyaları, işlevsel olsalar dahi estetik açıdan
rahatsızlık vermekte; mekânın atmosferini olumsuz etkilemektedirler.
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Tarihi dokuya tezat teşkil eden görüntülerin ortaya çıkması mekânın
kimliğine ve anlamsal zenginliğine gölge düşürmemelidir.
Alacakapı mahallesinde kullanılan kent mobilyalarının, seçiminde,
yerleştirilmesinde, tasarımında ciddi problemler tespit edilmiştir. Aynı tür
kent mobilyalarında kendi içerisinde tasarımsal bir bütünlük olmadığı
gibi, aynı sokak içerisinde birbiriyle son derece uyumsuz kent
mobilyalarının yan yana bulunduğu gözlemlenmiştir. Saray mahallesinde,
kentsel donatı elemanları kent içerisinde işlek bir sokak da görsel açıdan
bir kirlilik yaratmakta yoğun kullanıma karşın bazı donatı elemanları da
yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Sokak üzerinde donatılar yerleştirilirken
görsel açı dikkate alınmadığı gibi ihtiyacı da tam olarak
karşılamamaktadır. Kentsel donatılar birbirinden bağımsız bir obje olarak
değerlendirilmiştir. Bir ortak dil oluşturamayan donatı elemanları kent
içerisinde süreklilik yaratamamıştır.
Yapılan analiz ve gözlemler sonucunda donatı elemanlarının herhangi bir
alanda kullanılma niteliği taşımakta olduğu sonucuna varılmıştır.
Donatıların bir alanda referans olma özelliği taşımadığı ortaya
çıkarılmıştır. Bu açıdan bakıldığında donatı elemanları sokak üzerinde bir
bütünlük oluşturmamakta ve çevresindeki mimari yapı ile de uyum
sağlamamaktadır.
Fahri Kayahan Bulvarında ise her bir donatı elemanı yapılı çevrenin bir
parçası olarak bulunduğu yeri tanımlayan bir özelliğe, kullanıcılar için
görsel bir obje niteliğine ve kent için sembolik bir anlama sahiptir.
Kentsel donatı elemanlarının işlevsel benzerlikleri nedeniyle ortak bir dil
özelliği taşımaları beklenir bir durumdur. Bu ortak dil nedeniyle donatı
elemanları kent içindeki sürekliliğin ve bütünlüğün birer aracı ve kenti
yaşanabilir ve algılanabilir kılan birer kimlik öğesi olarak
değerlendirilmektedirler. Bulvar için özel bir tasarım ürünü olan, ortak bir
dil oluşturmayan, birbirleri ve yapılı çevre ile doğru ilişkiler kurmayan,
kent içinde bir süreklilik göstermeyen kentsel donatı elemanlarının gerek
Fahri Kayahan Bulvarı’nın özgün kimliği, gerekse Malatya’nın çağdaş
kimliği açısından bir referans oluşturabilecek özgün kentsel donatı
elemanları ile buradaki sorunlar çözülmüş olacaktır.
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MALATYA İLİ KENTSEL AKUSTUĞİN YAKALANMASI
NİTELİĞİNDE İŞİTSEL PEYZAJ YAKLAŞIMI
Doç. Dr. Fürüzan Aslan - Dr. Oğuz Ateş - Burak Kuruçaylı
ÖZ
İşitsel peyzaj insanların algılayabildikleri tüm sesleri ifade etmektedir.
İşitsel peyzaj terimi gürültüden uzak doğanın ve doğada var olan
varlıkların fiziksel boyuttaki seslerini yansıtan bir terim olarak ortaya
çıkmıştır. Bir alanın görüş çerçevesi içerisine giren tüm sesler peyzaj
olarak tanımlanırken, o ortamda duyma duyusu ile algıladığımız tüm
seslerde işitsel peyzaj olarak tanımlanmaktadır. İşitsel peyzaj bir alandaki
tüm sesleri yok etmek yerine hangilerinin korunup hangilerinin kontrol
altına alınacağına yönelik çalışmalar yapılarak ortaya çıkmış bir
kavramdır. İşitsel peyzaja yönelik yapılacak bu çalışma Malatya ilinin en
aktif kullan yerleri belirlenerek bu alan üzerinde işitsel peyzaja yönelik
neler yapılacağı belirlenmiştir. Bu çalışmada Malatya ili Yeşilyurt ilçesi
sınırları içerisine giren İnönü Caddesi üzerinde işitsel peyzaja yönelik
gürültü ölçüm tespitleri ile o alan üzerinde yapılacak ve alanın doğal
akustiğini bozmayacak şekilde çalışılmıştır. Malatya ilinin genel yapısına
yönelik nüfus yoğunluğu, arazi konumu, arazide yapılan ses ölçümleri
araç ve insan yoğunluğu tespit edilerek bu alanın kent akustiği
bakımından kente yönelik oluşumları değerlendirilmiştir. İnönü Caddesi
incelenerek, kent kimliği ve kent akustiğine yönelik olumlu ve olumsuz
sonuçlarının ortaya konulmuş ve bu sonuçlar dahilinde değerlendirmeler
yapılmıştır. İnönü caddesinin ses değerlendirmeleri ve yoğunlukları ile
birlikte doğal ortamın o alana kattığı akustik konforun birbirini
nötrlemesine karşın cadde üzerinde oluşan yoğun araç ve insan
trafiğinden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesine yönelik öneriler
getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İşitsel Peyzaj, Kent Akustiği, Malatya.
1.GİRİŞ
İşitsel peyzaj insanların algılayabildikleri tüm sesleri ifade etmektedir.
İşitsel peyzaj terimi gürültüden uzak doğanın ve doğada var olan
varlıkların fiziksel boyuttaki seslerini yansıtan bir terim olarak ortaya
çıkmıştır. Bir alanın görüş çerçevesi içerisine giren tüm sesler peyzaj
olarak tanımlanırken,o ortamda duyma duyusu ile algıladığımız tüm
seslerde işitsel peyzaj olarak tanımlanmaktadır.İşitsel peyzaj bir alandaki
tüm sesleri yok etmek yerine hangilerinin korunup hangilerinin kontrol
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altına alınacağına yönelik çalışmalar yapılarak ortaya çıkmış bir
kavramdır.
İnsanoğlunun akustik konforu yakalamak adına yaptığı tüm çalışmalarda
ses önemli bir yer tutmaktadır. İnsanoğlu günümüze kadar hem kapalı
hem açık alanlarda gürültü olarak nitelendirilen seslerden kaçmak sakin
ortamlarda bulunmak istemişlerdir. Bunun neticesinde ses günümüze
kadar hep gürültü olarak tanımlanmıştır. Fakat seslerin gürültünün yanı
sıra rahatlatıcı ve dinlendirici etkilere sahip olduğu da bilinen bir
gerçektir.
Soundscape ilk olarak 1970 li yıllarda Scafer tarafından ortaya çıkmış
günümüze kadar üzerinde çalışmalar yapılarak kentin akustik konforunun
sağlanmaya çalışılmış, insanların daha rahatlatıcı ortamlar sunulması
hedeflenmiştir. Buna yönelik ortamlardaki doğal ses kaynaklarını ve o
ortamı tanımlayan ses kaynakları yok edilmeden insanların kullanım
alanlarına sunulmuştur.
1977 de Schafer ‘The Tuning of the World’ adlı kitabında işitsel peyzajı
açıklamıştır. Bu açıklamada : ‘İnsan dikkatli dinlemediği zaman gürültü
kirliliği oluşur. Gürültüler, bizim göz ardı etmeyi öğrendiğimiz seslerdir.
Günümüzde gürültü kirliliğine karşı gürültü ile savaşın yolu ile
direnilmektedir. Bu olumsuz bir yaklaşımdır. Çevresel akustiği olumlu
bir çalışma programı çerçevesinde ele almanın yolunu bulmamız
gerekmektedir. Hangi sesleri korumak, özendirmek, çoğaltmak istiyoruz?
Bunu bilirsek, sıkıcı ya da zararlı sesler yeterince dikkat çekecek ve biz
bu sesleri ortadan kaldırmak zorunda olmamızın nedenini öğreneceğiz…’
(Özçevik, Yüksel CAN ,2014).
Schafer
görsel
algıdaki
figür-zemin
eşleştirmesinden
yararlanılabileceğinden bahsetmiştir. Figür ve zemin arasındaki ayrımı
ortaya koyabilen gestalt psikolojisine göre, figür ilgi odağıdır, zemin ise
zaman ve ortam ya da şartlar ve çevredir. Daha sonra bu terimlere,
gözlemin yapıldığı ve mekânı tanımlayan alan eklenmiştir. Alan terimi,
figür yada zemin olarak neyin algılandığının, çoğunlukla alan sayesinde
belirlendiğini söyleyen ve kişilerin alanla ilişkili olduklarını açıklayan
olaybilimci psikologlar tarafından ortaya konmuştur (Özçevik, Yüksel
CAN ,2014).
Bu üç terim arasındaki genel ilişkiye bakarak; Schafer’a göre, işitsel
algılama üç kategoride gerçekleşmektedir: “Arka-plan sesleri”
(keynotes), “ön-plan sesleri” (signals) ve “sembol sesler” (soundmarks).
Schafer bu terimleri aynı zamanda işitsel peyzaj bileşenleri olarak
tanımlamıştır. Burada figürü sinyal ya da soundmark, zemini ortam
sesleri yani keynote sesler, alanı ise seslerin oluştuğu mekân yani işitsel
peyzaj olarak tanımlamak mümkündür (Özçevik, Yüksel CAN ,2014).
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Arka-plan sesleri, alan peyzajında coğrafi ve iklimsel özellikler ile oluşan
temel sestir; örneğin, deniz toplumu için deniz sesi ya da modern bir
şehirde motor sesi. Ön-plan sesler şaşırtıcı ya da ani etki uyandıran geçici
süre ile oluşan ön sestir; örneğin, tren ya da gemi düdüğü gibi. Sembol
sesler, alan kimliğini tanımlayabilen seslerdir; örneğin, turistik çekim
sağlayan ya da özel bir akustik oluşturan bir saat kulesinin sesi ya da ezan
sesi gibi (Özçevik, Yüksel CAN ,2014).
1.1.İşitsel Peyzaj Üzerinde Yapılan Uluslar Arası Çalışmalar
İşitsel peyzaj’ı tanımlayan ve bu konu üzerinde çalışmalar yapan
Scafer,işitsel peyzaj yönünde çalışmalar yapılmasının başlıca kaynağını
oluşturmuştur. İşitsel Peyzaj kavramında büyük adımlar atılarak büyük
sesler getirmiştir ve işitsel peyzaj kentsel akustik konforun sağlanarak
insanları rahatlatıcı özellikleri üzerinde bir çok uluslar arası çalışma
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaları başlıca incelediğimizde;
1. World Soundscape Project; İşitsel peyzaj konusuna dair yapılmış
en kapsamlı çalışmadır. Çalışma Murray Schafer öncülüğünde
başlamış olup yaklaşık 10 yıllık bir zaman diliminde
gerçekleşmiştir. Bu çalışmada İşitsel Peyzajın genel bir algı yolu
ile algılanmasına yönelik yapılmıştır (Özçevik, Yüksel CAN
,2014).
2. Kanda Soundscape Project; 1985 yılında Japonyada yapılmış bir
çalışmadır. Çalışma niteliğinde Tokyo’nun merkezi ele
alınmıştır.Bu çalışma Japondaya akustik ekoloji üzerine yapılmış
ilk çalışmadır (Özçevik, Yüksel CAN ,2014).
3. 100 Finnish Soundscape; Finlandiya’da işitsel peyzaja yönelik
çalışmaların yapıldığı bir süreci oluşturmaktadır. Ortalama olarak
3 yıllık bir zaman diliminde gerçekleşmiştir.İşitsel peyzajın
farkındalığını artırmaya yönelik ödüllü bir proje çalışması olarak
sunulmuştur (Özçevik, Yüksel CAN ,2014).
4. European Silence Project (SILENCE); Avrupa komisyonu
tarafından düzenlenmiş bir çalışmadır. Kentsel alanlardaki yüzey
taşıma gürültüsünü geliştirilmiş kontrolü için gerçekleştirilen bir
projedir. Toplamda 3 yıllık bir süreçte gerçekleştirilmiştir
(Özçevik, Yüksel CAN ,2014).
5. The Positive Soundscape Project (PSP); İşitsel peyzaj algısının
çok disiplinli olarak araştırılmalar yapılmasını hedefleyen 4 yıllık
bir projedir. Projenin amacı, pozitif işitsel peyzaj yaklaşımının
işe yararlığını onaylamak, negatif gürültü odaklı yaklaşımdan
uzaklaşmak ve pozitif işitsel peyzajın planlama ile etkin
birlikteliğinin sağlanabilirliği anlayışı ile kullanılacak araçları/
yolları tespit etmek; akustik çevre, verilen tepkiler ve ortamda
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yaşayan kişilerin davranışsal özellikleri arasındaki ilişkiyi
değerlendirmek olarak belirlenmiştir(Özçevik, Yüksel CAN
,2014).
2. MATERYAL
2.1. Malatya ili genel yapısı
Malatya ili Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer
almaktadır. Malatya ili ,35’54’ve 39’03’ kuzey enlemleri ile 38’45’ve
39’08’ doğu boylamları arasında bulunan bir konumdadır (Malatya
Belediyesi Strateji Planı, 2009).
2.2.Arazi Kullanımı
İşitsel peyzaja yönelik yapılacak çalışmalarda, binaların
yoğunluğunun,şeklinin, insanların günlük kullanım yoğunluğu ve
saatinin, mevcut yeşil alan varlığının işitsel peyzajı oluşturmada
büyük yer tutmaktadır. Bu çalışma kapsamında Malatya ili arazi
kullanım sınıfları oluşturulmasında önem taşımaktadır.
Yeşil alanlar
ve kullanıma
açık arazi
24.406.798

Tarım
Alanları
64.778.262

Arazi
kullanımı
(m2)

Endüstriyel
ve ticari
yapılar
1.082.865

Şehir Yapısı
20.113.952

Şekil1. Malatya ili arazi kullanımı (Malatya Belediyesi Strateji Planı,
2009).
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2.3. Malatya ili Nüfus Bilgileri
2012 yılı içerisinde TUİK tarafından gerçekleştirilen nüfus sayımları
sonucunda Malatya ili genel nüfus varlığı 757.390, , İl merkezi nüfusu ise
426.381’dir. Türkiye’nin nüfus varlığı incelendiğinde Malatya ili
Türkiye’nin nüfusunun ortalama %1 lik kısmını oluşturmaktadır.
2.4.Çalışma Materyali
İşitsel peyzaja yönelik yapılacak bu çalışma Malatya ilinin en aktif kullan
yerleri belirlenerek bu alan üzerinde işitsel peyzaja yönelik neler
yapılacağı belirlenmiştir.Bu çalışmada Malatya ili Yeşilyurt ilçesi
sınırları içerisine giren İnönü Caddesi üzerinde işitsel peyzaja yönelik
gürültü ölçüm tespitleri ile o alan üzerinde yapılacak ve alanın doğal
akustiğini bozmayacak şekilde çalışılmıştır.
3.YÖNTEM
Bu çalışmada, kentsel alanlarda oluşan ses kaynaklarının insanlar
üzerindeki etkisini değerlendirmek yönünde Malatya ili İnönü caddesi
üzerinde yapılarak bu seslerin etkileri belirlenmiştir
1. Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde yer alan İnönü caddesinin harita
üzerinde yeri belirlenerek çalışma yapılacak alan sınırları
içerisine alınmıştır.

URL 1. İnönü Caddesi genel görünüm
2. Çalışma alanı içerinde bulunan yeşil alanın,trafik aksının,
kullanım yoğunluğunun ve saatlerinin belirlenerek ortamda ne tür
etkiler oluşturduğunu ve bu oluşturdukları etkilerin akustik
konforu etkileme düzeyleri belirlenmiştir.
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Bu belirlemede İnönü caddesi içerisinde bir haftalık zaman dilimi
içerisinde sayım taşıt sayımı ve insan yoğunlunun değişimleri
tespit edilmiştir. Aynı şekilde binaların’da İşitsel peyzajı
oluşturan figür ilişkisi içerisinde değerlendirdiğimizde alana
hakim olan büyük bir otel,belediye hizmet binası, avm, merkez
bankası, lise,ilkokul ve meslek yüksek okulu olmak üzere aynı
konum üzerinde yer almaktadır. Bu binalar alanın
tanımlanmasında önemli yer tutmaktadır.
İnönü caddesini sırası ile incelediğimizde;
-Taşıt kullanım yoğunluğu bir haftalık ve günün belli zamanlar
dilimi içerisinde sayılarak belirlenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu
ölçümler sonucunda 29.399 aracın bir haftalık zaman diliminde
ortalama geçtiğini bu kullanımda ise en çok gündüz saat dilimi
içerisinde (07:00,19:00) 13.901 kullanıldığını göstermektedir.
-İnsan kullanım yoğunluğu; Malatya ili İnönü caddesi
Malatya’nın ana aksını oluşturduğundan insan kullanım
yoğunluğu bakımından ciddi bir yer tutmaktadır.
-İnönü caddesinde caddenin yeni kimliğini oluşturacak nitelikte
bir yeşil alan yer almaktadır. Bu yeşil alan ile yürüyüş yol aksı
birleştirilerek o alanın bir kimliğe kavuştulmuş olması işitsel
peyzaj yönünden ortamın doğal akustiğini sağlamaktadır.
-Çalışmada ses kaynaklarının belirlenmesi için dinleme
yürüyüşleri yapılmıştır. Bu yürüyüş sırasında etrafta oluşan
seslerin duyulabilecek nitelikte olanları belirlenmiştir. Bu
yürüyüşler sırasında yeşil alan içerisinde insan sesi,su sesi,kuş
sesi gibi sesler işitilirken cadde yürüyüşünde daha çok insan sesi
ve araç seslerinin oluştuğu belirlenmiştir.
Dinleme yürüyüşlerinde cadde üzerinde geri kalan tüm
caddelerde aynı duyulan sesler anlaşılırken, yeşil alan içerisinde
daha doğal seslerle karşılaşıldığı görülmektedir.

URL2. İnönü Caddesi görünümü,yeşil alan yürüş rotası
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URL3. İnönü Caddesi görünümü,cadde yürüyüş rotası
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
İnönü caddesinde yapılan doğal alan ve kentsel alan niteliğinde
değerlendirilen cadde boyunca araç trafiği insan yoğunluğunun ön plana
çıktığı ve bu ana güzergah üzerinde insanlara rahatsızlık verecek
derecede gürültünün olduğu tespit edilmiştir. Fakat Apdullah Gül Parkı
içerisine girildiğinde ortamın daha çok doğallaştığı insanları rahatlatıcı
seslerin ve manzara formu ile dikkat çektiği görülmüştür. Bu çalışmada
yeşil alan varlığının cadde üzerine çıkarılarak araç trafiğinin oluşturduğu
ses kirliliğinin önlenebilmesi gerekmektedir. Bu gürültü kirliliğinin
önlenmesinde ve insanların doğa ile bütünlüğü sağlanarak İnönü caddesi
boyunca rahatlatıcı bir etkisiyle insanları o alandan geçirmek için;
1. Cadde üzerinde yer alan yeşil bantlarda yaprak döken bitkiler ve
yer örtücülerin yanı sıra daha çok herdem yeşil olan ve o alanın
dört mevsim oluşan gürültüyü önleyebilecek Cupressus arizonica
( Arizona servisi) ve Cupressus ssp. Bitkilerinin kullanımına
önem verilmelidir. Bu bitkiler alanda yerden dallanma
yapmadığından ötürü insanların geçiş güzergahlarında herhangi
bir engel oluşturmayacaktır.
2. Alandaki trafik caddesi üzerine ses duvarları entegre edilerek
araç trafiğinin oluşturduğu sesler en aza indirgenecektir.
3. Park alanı içerisinde oluşan havuzlardaki su seslerinin insanları
dinlendirici özelliği göz önünde bulundurularak ana cadde
güzergahında bir havuz bağlantısı ile hem alanda bütünlük
sağlanmış olacak hem de o caddeyi kullanan insanlarda
sakinleştirici etkileri ortaya çıkacaktır.
4. Yeşil alan varlığının yanı sıra o alana getirilecek özel bitkiler ,
Abies spp., Acer spp., Crataegus spp., Ilex spp., Juniperus spp.,
Malus spp., Pinus spp., Prunus americana, Prunus spp., Quercus
spp, ağaçları kullanılarak o alana kuşların çekilmesi sağlanacak
ve alan içerisinde daha doğal olan kırsal alanların insanlar
üzerinde oluşturduğu etkilere benzer etkiler ortaya çıkacaktır.
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5. İşitsel peyzajın etkilerini yansıtabilmek amacı ile alanda yapay
oluşturulmuş ses kayaları ve taşları oluşturularak o alandaçeşitli
işitsel seslerin oluşması sağlanacaktır.
Yapılması hedeflenen bu işlemler sonucunda Malatya’nın tek aksını
oluşturan İnönü caddesi gerçek bir kimliğe ulaşacak insanları kentin
yoğun kullanımından çıkarıp daha doğal bir ortam sunarak rahatlatacak,
trafik gürültüsü en az seviyeye indirgenerek kent akustiğine katkı
sağlayacaktır.
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MEXİCO CİTY’DE 2014-2018 YILLARI ARASINDA MEYDANA
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ÖZ
Mexico City Dünya’nın en hızlı çöken metropolüdür. Bölgedeki
çökmeler, yaklaşık 20 milyon insana ev sahipliği yapan şehirde binaların
hasar görmesine, altyapı ve üstyapı tesislerinde tahribatlara neden
olmakta, özellikle metro gibi günlük binlerce insanın kullandığı yapılar
için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum bölgedeki zemin
çökmelerinin sürekli izlenmesini zorunlu kılar. Bölgedeki düşey yönlü
deformasyonların büyük bir alana yayıldığı bilindiğinden, interferometrik
yapay açıklıklı Radar (InSAR: Interferometric Synthetic Aperture Radar)
yöntemi, alansal izleme kabiliyetinin yüksek olması sebebiyle iyi bir araç
olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada InSAR verileri kullanılarak Mexico
City’deki düşey yönlü deformasyonlar tespit edilmiştir. Deformasyonların
izlenmesinde, yüksek mekansal ve zamansal çözünürlüğe sahip, Avrupa
Uzay Ajansı (ESA) tarafından yürütülmekte olan Sentinel-1A uydu
sistemi kullanılmıştır. Bu sisteme ait Ekim 2014 ile Haziran 2018 tarihleri
aralığındaki, olası kar yağma zamanları haricindeki 48 görüntü Sentinel
scihub’dan elde edilerek analiz edilmiştir. Analizler açık kaynak kodlu
GMTSAR yazılımı ile kısa baz interferometre (SBAS: Small Baseline
Subset) tekniğiyle yapılmıştır. Geniş bir zamansal yayılıma sahip veri seti
kullanımı sonucu çökmenin davranışı da belirlenebilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre, çökmelerin Mexico City çevresindeki yaklaşık 544
km2’lik büyükçe bir alana yayıldığı görülmüştür. Maksimum çökme
hızının -370 mm/yıl seviyelerine kadar ulaştığı, çökme davranışının ise
doğrusal yapıda olduğu sonuçlarına varılmıştır.
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1. Giriş
Mexico City dünyanın en hızlı çöken metropolüdür. Hızlı nüfus artışına
bağlı aşırı yeraltı suyu kullanımı ve bölgenin jeomorfolojisi, çökmelerin
en önemli nedeni olarak görülmektedir (Castellazzi vd., 2016). Çökme
hızının 370 mm/yıl seviyelerine kadar ulaştığı ve metro istasyonu da
dahil olmak üzere birçok alt ve üst yapı tesisinde deformasyonların
oluşmasına neden olduğu bildirilmektedir (López-Quiroz, 2009). Bu
durum, özellikle risk yöntemini, imar uygulamaları ve büyük mühendislik
yapılarının tesisi gibi durumlar için bölgedeki çökmelerin sürekli
izlenmesini zorunlu kılar. İnterferometrik yapay açıklıklı radar (InSAR:
Interferometric Synthetic Aperture Radar) yöntemi böylesi alansal
deformasyonların izlenmesi için yıllardır başarıyla uygulanan bir
yöntemdir (Üstün vd., 2015).
InSAR tekniği yüzey deformasyonların izlenmesinde kullanılan en etkili
yöntemlerin başında gelmektedir. Bu yöntem, yakın yörünge düzleminde
bulunan radar uyduları yardımıyla, yer yüzeyinde meydana gelen
değişikliklerin alansal bazda, yüksek çözünürlükte ve cm altı hassasiyette
izlenmesine olanak sağlar (Ferretti vd., 2001).
Bu çalışmada InSAR verileri kullanılarak Mexico City’deki düşey yönlü
deformasyonlar tespit edilmiştir. Deformasyonların izlenmesinde, yüksek
mekansal ve zamansal çözünürlüğe sahip, Avrupa Uzay Ajansı (ESA:
European Space Agency) tarafından yürütülmekte olan Sentinel-1A uydu
sistemi kullanılmıştır. Bu sisteme ait Ekim 2014 ile Haziran 2018 tarihleri
aralığındaki, olası kar yağma zamanları haricindeki 48 görüntü analiz
edilmiştir. Analizler kısa baz interferometresi (SBAS: Small Baseline
Subset) tekniğiyle yapılmıştır. Geniş bir zamansal yayılıma sahip veri seti
kullanılan bölgede, çökmelerin yayılım alanı, hızı ve davranışı
belirlenmiştir.

2. Metod
2.1 Çalışma Bölgesi ve Temel Özellikleri
Mexico City, Meksika’nın başkentidir. Yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip
olan şehir, aynı isimle anılan bir vadi içerisinde bulunmaktadır (Şekil 1).
Yaklaşık 2240 m yüksekliğe sahip olup, yüz ölçümü ise 1485 km2 olarak
bildirilmektedir (URL2, 2018).
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Şekil 1. Çalışma bölgesinin görüntüsü (URL3, 2018)
Şehir, mevcut nüfusu göz önünde bulundurulduğunda Batı yarım kürenin
en büyük metropolü olma özelliğindedir (URL2, 2018). Artan nüfus ve
paralelinde gelişen endüstriyel, tarımsal ve içme suyu amaçlı su
kullanımını yüksek seviyelere ulaşmıştır. Bu durum, aşırı yeraltı suyu
kullanımı ile sonuçlanmış ve bölgede zemin çökmelerinin oluşmasına
neden olmuştur (Sowter vd., 2016). Bölgedeki ilk çökmeler 1877 ve 1924
yılında hassas nivelman verilerinin karşılaştırılmasıyla elde edilmiştir
(Figueroa Vega, 1976). Daha sonra bölgede birçok bilim insanı tarafından
farklı çalışmalar yürütülmüş ve bölgenin bazı bölgelerinin 370 mm/yıl
hızında çöktüğü gözlenmiştir (Osmanoğlu vd., 2011). Söz konusu çökme
hızı ile Dünya’nın en hızlı çöken metropolü olma özelliğindedir.

2.2 Verilerin Elde Edilmesi
Çalışmada Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yürütülmekte olan
Sentinel 1-A uydu sistemine ait interferometrik geniş şerit (IWS:
Interferometric Wide Swath) tipindeki veriler kullanılmıştır. Bu
kapsamda, çalışma bölgesine ait Ekim 2014 ile Haziran 2018 tarihleri
arasındaki 49 görüntü Copernicus açık erişim portalından indirilmiştir
(URL1). Söz konusu görüntüler, alçalan modda ve T122 yörünge
numarasına ait olup, kapsadığı çerçeve Şekil-2’de gösterilmektedir.
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Şekil 2. Analizlerde kullanılan Sentinel 1A verisini kapsayan çerçeve
Elde edilen veriler bünyesinde eşit bölümlendirilmiş 3 alt şerit (IW1,
IW2 ve IW3) barındırmaktadır. Bu şeritlerden, Mexico City şehir merkezi
ve yakın çevresini barındıran IW3 şeridi analizlerde kullanılacaktır.
2.3 Analiz
Sentinel 1-A verilerinin işlenmesi için açık kaynak kodlu GMTSAR
akademik analiz yazılımı kullanılmıştır (Sandwell vd., 2011). Analizler,
en kısa baz interferometresi (SBAS: Small Baseline Subset) yöntemine
göre gerçekleştirilmiştir. SBAS yöntemi çoklu DInSAR interferogramları
kullanarak yüzey deformasyonlarının yüksek dereceden mekansal ve
zamansal çözünürlükte izlenmesini ve zaman serileri şeklinde ifade
edilmesini mümkün kılan bir yöntemdir (Ferretti vd., 2001; Berardino
vd., 2002).
Francesco Casu’ya (2009) göre SBAS yöntemine göre InSAR analizleri 8
temel adımda gerçekleştirilmektedir. Bunlar;
1. Analize girdi olan her SAR verisine ait yörüngesel parametrelerin
değerlendirilmesi ve referans imajın seçilmesi
2. Bu aşamaya odaklanma aşaması ismi verilmekte olup, ham
verilerin SLC (Single Look Complex) fortmatına dönüştürülmesi
için gereklidir.
3. Uydu sensörü ile hedef (yeryüzü) arasındaki mesafenin doğru bir
şekilde hesaplanabilmesi için, SYM (Sayısal Yükselik Modeli)
verilerinin referans imaj koordinatlarına göre dönüştürülmesi
4. İnterferogramların oluşturulmasında en uygun ikili veri setinin
seçilmesi
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5. SLC formatındaki her veri ikilisinin seçilen referans imaja göre
piksel eşleştirmelerinin yapılması (Co-registration)
6. Diferansiyel interferogramların
haritalarının oluşturulması

(DInSAR)

ve

uyuşum

7. DınSAR haritalarında çeşitli hata kaynakları sebebiyle meydana
gelen gürültünün giderilmesi için filtrelemenin gerçekleştirilmesi
8. Deformasyon haritaların ve zaman serilerinin oluşturulması
olarak sıralanmaktadır.
Bu çalışmada, SBAS analizleri için eşik değerler, baz uzunluğu için 250
m ve zaman için ise 250 gün olarak seçilmiştir. Söz konusu eşik değerleri
eşliğinde 48 görüntüden 521 interferogram üretilerek düşey yönlü zemin
deformasyonları belirlenmiştir (Şekil 3). İzleme süresince uydunun bakış
doğrultusunda meydana gelen toplam deformasyon değerleri Şekil
4’deki haritada gösterilmektedir.

Şekil 3. SBAS analizlerinde kullanılan görüntü kombinasyonlarının
zaman ve baz uzunluğu değerleri

470

Şekil 4. İzleme süresince uydunun bakış doğrultusunda gerçekleşen
toplam deformasyon değerlerini gösteren harita
Deformasyonların zamansal davranışını belirlemek üzere, deformasyon
bölgesinden rastgele noktalar seçilmiştir. Söz konusu noktalar Şekil 3
üzerinde N1, N2, N3 ve N4 olarak gösterilmekte olup, elde edilen, zaman
serileri Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 ‘de sunulmuştur.
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Şekil 5. N1 noktasına ait zaman serisi

Şekil 6. N2 noktasına ait zaman serisi
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Şekil 6. N3 noktasına ait zaman serisi

Şekil 7. N4 noktasına ait zaman serisi
3. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, Mexico City’de meydana gelen zemin çökmeleri, Sentinel
1-A uydu sistemi verisi yardımıyla SBAS tekniği uygulanarak 2014-2018
yılları arasında izlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çökmelerin hızının 370 mm/yıl seviyelerine kadar ulaştığı görülmektedir. Çökmelerin daha
çok, şehir merkezinin doğu kısmında oluştuğu görülmüştür (Şekil 4).
Çökmelerin yaklaşık 544 km2’lik büyükçe bir alana yayıldığı, yani
yaklaşık havzanın 1/3’lük kesimine hakim olduğu görülmektedir. Harita
üzerinden alınan rastgele noktalara ait zaman serilerinin davranışlarının
benzer olduğu ve çökmelerin doğrusal bir eğilim gösterdiği sonuçlarına
varılmıştır.
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