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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link
Name” and solidify the session.
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

PARTICIPANTS COUNTRIES: Turkey, Azerbaijan, Taiwan, Canada, Uzbekistan, Morocco, France, Bangladesh, Iraq,
Nigeria, İndia, Indonesia, South Africa, Pakistan, Romania, Algeria, Vietnam, Uganda, Serbia

SESSION-1 / HALL-1
04.08.2022 / 09:30-12:00 (Turkey Time)
Moderator: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Zoom Meeting ID: 831 8030 4605 / Zoom Passcode: 444000
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Assoc. Prof. Dr. Fatma İNCE
SANCAKLI

İnönü University

PRINCIPALITY OF HACIEMIROĞULLARI IN
THE FOREIGN POLICY OF THE GREEK
STATE OF TRABZON

Əsmətxanım MƏMMƏDOVA
Bəyəhməd qızı

Baku State University

ABOUT THE BENEFITS OF ''SAFFRON'' IN
NIZAMI'S MASNAVI

Assistant Professor Nagdeli Tapdig
Oglu ZAMANOV

Azerbaijan Medical University

NUMERAL AS A PART OF SPEECH AS A
MEANS OF EXPRESSIVENESS IN HEYDAR
ALIYEV’S SPEECH

Prof.Dr. Muhittin ELİAÇIK

Kırıkkale University

A TRACTATE DESCRIBING THE NATURES
OF NATIONS

Prof.Dr. Muhittin ELİAÇIK

Kırıkkale University

A LOOK TO THE POETRIES FATWAS IN
TERMS OF THE LITERATURE ARTS

Fidan NƏSİROVA

Azerbaijan National Academy
of Science

ABOUT SAMAD BEHRANGI CHILDREN’S
LITERATURE

SESSION-1 / HALL-2
04.08.2022 / 09:30-12:00 (Turkey Time)
Moderator: Dr.Mustafa Sarper ALAP
Zoom Meeting ID: 831 8030 4605 / Zoom Passcode: 444000
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Ayşenur YAMAN
Assoc. Prof. Dr. Suzan KAVANOZ

Yıldız Technical University

HYPER-TEXTED READING AND
INCIDENTAL VOCABULARY GAINS: A
LEARNER CORPUS STUDY

Dr. Mustafa Sarper ALAP

Kırıkkale University

ISSUES OF ALPHABET AND WORD USE IN
OTTOMAN TURKISH

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Usak University

MUHAMMED MURÂD-I BUHÂRÎ THE
MUSLIM SUFI SAINT AND HIS WORK
“SILSILETÜ’Z-ZEHEB”

Assoc. Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Usak University

THE MÜNTEHÂBÂT-I MASNAWİ OF
MUHAMMED B. MUHAMMED B. HUSEYIN,
19th CENTURY IRANIAN COMMENTARY

Res. Dr. Ahmet GEZEK

Yalova University

A. Çağdaş BİLGİN
Assoc. Prof. Dr. Özgür
Murat ÇOLAKOĞLU

Bülent Ecevit Üniversitesi

THE EFFECTS OF KHAṬĪB AL-QAZWĪNĪ’S
EXAMPLES OF TASHBĪH İN THE BOOK OF
AL-ĪḌĀḤ ON TODAY’S RHETORIC BOOKS
A QUALITATIVE ANALYSIS OF TEACHER’S
OPINIONS ON THE SPECIAL
EDUCATION UNDERGRADUATE PROGRAM
ACCORDING TO THE ‘OUTPUT’
DIMENSION FROM CIPP PROGRAM
EVALUATION MODEL SUB-STAGES

SESSION-1 / HALL-3
04.08.2022 / 09:30-12:00 (Turkey Time)
Moderator:
Zoom Meeting ID: 831 8030 4605 / Zoom Passcode: 444000
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Assist. Prof. Özlem Candan HERGÜL
Assoc. Prof. Dr. Parisa GÖKER

Bilecik Şeyh Edebali University

KENT İMAJI ÜZERİNDEN TURİZM
POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
BİLECİK, OSMANELİ ÖRNEĞİ

Assist. Prof. Özlem Candan HERGÜL
Sultan Ece Altınok ÇALIŞKAN
Assoc. Prof. Dr. Parisa GÖKER

Bilecik Şeyh Edebali University

EVALUATIONS ON THE CONTRIBUTIONS
OF RENEWABLE ENERGY USE TO THE
CITY: THE CASE OF BILECIK CITY

Res. Assist. ALİ İKBAL TUTAR
Assoc. Prof. Dr. FERİT ÇAKIR

Gebze Technical University

PERFORMANCE EVALUATION OF
MASONRY BUILDINGS WITH
IRREGULARITY BETWEEN FLOOR PLANS

Eregha Iguniseigha Victor
Adetayo F. Folorunso (D. Sc)
Oghuvwu Blessing Edirin

Afe Babalola University
Federal University of
Technology

MODELING MARINE ELECTRICAL
RESISTIVITY TOMOGRAPHY FOR
SUBSEAFLOOR ARCHAEOLOGICAL SURVEY

Muhammed CANPOLAT
Assist. Prof. Dr. Melih ÖZTOP

Gaziantep University

EXAMINING THE PROBLEMS
ENCOUNTERED BY PROFESSIONAL
ELECTRONIC ATHLETES IN THEIR
CAREERS

Lec. Canan ASAL ULUS
Berha SAĞLAM
Semanur DEMİR
Aslı ÇOLAK

Ondokuz Mayıs University
Baskent University

DETERMINING OF CAFFEINE
CONSUMPTION OF UNIVERSITY STUDENTS
READING AT THE FACULTY OF SPORTS
SCIENCES

Asst. Prof. Dr. Ömer SİVRİKAYA
Ali Muhammed BAŞKIR

Duzce University

FACTORS AFFECTING FOOTBALL FANS'
PARTICIPATION IN STADIUM WATCHING

SESSION-1 / HALL-4
04.08.2022 / 09:30-12:00 (Turkey Time)
Moderator: Assoc. Prof. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ
Zoom Meeting ID: 831 8030 4605 / Zoom Passcode: 444000
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Lec. Dr. Erol KINA
Assist. Prof. Dr. Emre BİÇEK
Lec. Mevlüt İNAN
Lec. Muhammet KARACA

Van Yuzuncu Yıl University

SENTIMENT ANALYSIS OF TWITTER
COVID-19 DATA USING AN ATTENTION
MECHANISM WITH A DEEP LEARNING
APPROACH

Assist. Prof. Muhammed YILDIRIM

Malatya Turgut Ozal University

EMOTION RECOGNITION ON TWITTER
DATA WITH MACHINE LEARNING
METHODS

Res. Asst. Mert AYDOĞAN
Assoc. Prof. Dr. Gül ESER

Istanbul Ticaret University
Marmara University

KRİZ YÖNETİMİDE LİDERLİĞİN ROLÜ:
ALAN YAZINDA BİR İNCELEME

Nuri Berkay ÖZGENÇ

Istanbul Bar Association

THE RELATIONSHIP BETWEEN PENOLOGY
AND CRIMINAL LAW

Assoc. Prof. Neslihan KARATAŞ
DURMUŞ

Education Counsellor of Turkish
Embassy in Brussels

INCOME FROM SOCIAL MEDIA
PLATFORMS AND THE PROCEEDS OF
INCOME TAX GENERAL COMMUNIQUE
SERIAL NO. 318

Hatice Gözde KORKMAZ-ERGÜN
Assoc. Prof. Dr. Serdar BOZKURT

Yıldız Technical University

A MODEL PROPOSAL ON THE ROLE OF
CAREER ADAPTABILITY IN THE
RELATIONSHIP BETWEEN
PSYCHOLOGICAL RESILIENCE, SELFEFFICACY AND CONTEXTUAL
PERFORMANCE

Yeter AYDIN
Asst. Prof. Dr. Tuba GÜLCEMAL

Sivas Cumhuriyet University

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN BIST 100 INDEX AND OIL,
EXCHANGE RATE, GOLD RETURNS

Özgür KAPLANLIOĞLU
Prof. Bülent GÜLOĞLU

İstanbul Technical University

NETWORK NEUTRALITY ON THE
INTERNET WITH CONGESTION SENSITIVE
END USERS AND CONTENT PROVIDERS

Emrah SEZER
Ahmet Erkan ÇELİK
Hidayet TAKÇI

Sivas Cumhuriyet University
Next4biz AR-GE

CUSTOMER CHURN ANALYSIS FOR
SECTORS WITH LOW SHOPPING
FREQUENCY

SESSION-1 / HALL-5
04.08.2022 / 09:30-12:00 (Turkey Time)
Moderator: Yahaya YUNUSA Riko
Zoom Meeting ID: 831 8030 4605 / Zoom Passcode: 444000
AUTHOR
AJIBOYE, A.E.
OLAWOYIN, R.A.

AFFILIATION

TITLE

Kwara State University
Federal Polytechnic Offa

COMPARATIVE STUDIES OF BIOETHANOL
PRODUCED FROM CASSAVA PEELS USING
ASPERGILLUS NIGER AND
SACCHAROMYCES CEREVISIAE IN
SUBMERGED FERMENTATION
CLASS NON-SENSITIVITY INDEX (CNSI):

Yahaya YUNUSA Riko
Dr. Bashir ABDULKADIR
Mannir KABIR
IBRAHIM Muhammadu Abdullah

Umaru Musa Yar’adua
University

Yahaya YUNUSA Riko
Dr. Zubairu UMAR Darma

Umaru Musa Yar’adua
University

HIGHLIGHTING THE INTERACTIONS
BETWEEN CRITICAL PARAMETERS AT
THE PHYSICOCHEMICAL LIMITS OF DIESEL
BIODEGRADATION THROUGH PRINCIPAL
COMPONENTS ANALYSIS

Umaru Musa Yar’adua
University

UNCOVERING METABOLIC DIVERSITY AND
ASSOCIATION AMONGST
METALLOTOLERANT BACTERIA IN THE
RHIZOBIOME OF Sorghum bicolor DURING
HEAVY METALS PHYTOREMEDIATION

Yahaya YUNUSA Riko
Dr. Zubairu UMAR Darma
Dr. Kamaluddeen KABIR
Apeh, Daniel O.
Ogala, Monday J.
Apeh, Keleojo A.
Apeh, Keleojo A.
Musa, Aisha O.
Apeh, Daniel O.

Onoja O.J.
Ugwueze N.J.

Confluence University of Science
and Technology
Prince Abubakar Audu
University Anyigba
Prince Abubakar Audu
University
Confluence University of Science
and Technology

University of Nigeria

A ROBUST MODEL DETECTING AND
CLASSIFYING MULTIDRUG RESISTANCE
BETTER THAN THE MULTIPLE
ANTIBIOTIC RESISTANCE INDEX (MARI)

COMPARATIVE PHYSICOCHEMICAL
STUDIES ON PREDNISOLONE TABLET
SOLD IN KOGI STATE, NIGERIA
BACTERIAL PROFILE OF STREET VENDED
FUFU AND THEIR SUSCEPTIBILITY TO
ANTIBIOTICS
GC-MS IDENTIFICATION OF
CHOLINESTERASE INHIBITORY AND
ANTIOXIDANT MOLECULES FROM LEAVES
OF CNIDOSCOLUS ACONITIFOLIUS
(MILLER) I.M. JOHNSTON
(EUPHORBIACEAE)

SESSION-1 / HALL-6
04.08.2022 / 09:30-12:00 (Turkey Time)
Moderator: Ananda Majumdar
Zoom Meeting ID: 831 8030 4605 / Zoom Passcode: 444000
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Abdu Masanawa Sagir
Shehu Abdulazeez
Sani Ibrahim Doro

Federal University Dutsima

FORECASTING NIGERIA ECONOMIC
GROWTH USING NEURAL NETWORK

Seemant Tiwari

Southern Taiwan University of
Science and Technology

AN ASSESSMENT OF A DECADE OF TIMESERIES CLUSTERING

Dr. Muhammad FAISAL

TOP-TECH Artificial Intelligence
Institute

INVESTIGATION OF ASSIMILATION
STRATEGIES OF PAKISTANI LABOR
MIGRANTS

BOUKHEDIMI Chems Eddine

University of Tizi Ouzou

Naelatul MUNA

UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Mahmut MODANLI
Metin KARACADAĞ

Harran University

Egide NSABIMANA

Eskisehir Osmangazi University

Ananda Majumdar

The University of Alberta

Dr. DILSHODA MUBARAKOVA

Tashkent State Oriental
University

MS. Tahseen Islam Shomi

BRAC UNIVERSITY

Sidiqova Gavharoy Madaminovna

School number 31,
Uzbekistan

THE MEASURE OF VOLKSWAGEN’S
COMPETITIVENESS IN THE AMERICAN
ELECTRIC VEHICLE MARKET
ANALYSIS OF FACTORS THAT CAN AFFECT
THE QUALITY OF AUDIT RESULTS AT THE
PEKALONGAN REGENCY INSPECTORATE
OFFICE
SOLUTION OF FRACTIONAL-ORDER
PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
WITH THETA METHOD
OPINIONS OF AFRICAN STUDENTS LIVING
IN TURKEY ON THE GRADUATE
EDUCATION PROCESS: THE EXAMPLE OF
ESKIŞEHİR
TRANS-REGIONAL CONSCIOUSNESS IN
BENGAL AND KAJI NAZRUL ISLAM
TRANSLATION AND METAPHORS
THE EFFECTS OF TBLT APPROACH IN
TEACHING AND LEARNING AT ENGLISH
READING AND WRITING SKILLS
THE SCIENTIFIC AND THEORETICAL
BASICS OF FORMATTING ECOLOGICAL
CULTURE IN THE PUPILS OF ELEMENTARY
CLASSES

SESSION-1 / HALL-7
04.08.2022 / 09:30-12:00 (Turkey Time)
Moderator: Adedamola D. Aladese
Zoom Meeting ID: 831 8030 4605 / Zoom Passcode: 444000
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Rachid El Brychy
Mohamed Moutie Rguiti
Karine Groenen-Serrano
Hanane Zejli

Ibn Zohr University, Morocco
Université Paul Sabatier 118,
France

ELECTROCHEMICAL REMOVAL OF
ORGANIC POLLUTANTS: APPLICATIONS IN
THE TREATMENT OF A SYNTHETIC
ORGANIC DYE AND OPTIMIZATION OF
DIFFERENT PARAMETERS

Federal University Dutsin-Ma

SYNTHESIS, ANTIBACTERIAL AND
ANTIFUNGAL INVESTIGATIONS OF Co (II)
COMPLEXES WITH SCHIFF BASES DERIVED
FROM 2-AMINO-2-HYDROXYBENZOIC ACID
AND 2-HYROXYBENZALDEHYDE

Akoji James

Bayero University

TREATMENT OF INDUSTRIAL EFFLUENT
WITH SAWDUST, GROUNDNUT SHELL,
Moringa Oleifera SEED POWDER BY
COLUMN METHOD

Sani Ibrahim
Bello Fatima
Fakai Isah Musa
Abdulhamid Abubakar
Yelwa A'isha Umar

Kebbi State University of
Science and Technology

PHYTOCHEMICAL SCREENING AND
ANTIOXIDANT POTENTIAL OF OIL
EXTRACT FROM Citrullus lanatus
(WATERMELON) SEED

Musa A.

MSc student, Abdlrahem ALWAJEDİ
Prof. Dr. Çağrı ÇIRAK

Erzincan Binali Yıldırım
University

Adedamola D. Aladese

Obafemi Awolowo University

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF
Cu 2 SnS 3 NANOLAYER DECORATED TiO 2
NANOTUBES VIA SPRAY PYROLYSIS
METHOD FOR ENHANCED
PHOTOCATALYTIC ACTIVITY
L-SHELL CROSS SECTIONS OF LOW-Z
TARGETS INDUCED BY LOW ENERGY
PROTONS

SESSION-2 / HALL-1
04.08.2022 / 12:30-15:00 (Turkey Time)
Moderator: Prof. Dr. Melda OZDINC CARPINLIOGLU
Zoom Meeting ID: 831 8030 4605 / Zoom Passcode: 444000
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

Res. Asst. İbrahim Halil İLÇİN
Assoc. Prof. Dr. Fevzi HANSU
Res. Asst. Dr. MR. ATELGE

Siirt University

APPLICATION OF CORONA DISCHARGE AS
A PRE-TREATMENT TECHNIQUE TO
PISTACHIO SHELL and INVESTIGATION OF
ITS EFFECT ON BIOGAS PRODUCTION

Prof. Dr. Melda OZDINC
CARPINLIOGLU

Gaziantep University

A CRITICAL ANALYSIS ON NANOFLUID
RESEARCH : CURRENT STATE OF ART AND
PERSPECTIVES WITH FUTURE TENDENCY

Prof. Dr. Melda OZDINC
CARPINLIOGLU

Gaziantep University

INNOVATIVE IMPLEMENTATIONS OF
PULSATILE FLOW

Zonguldak Bulent Ecevit
University

INVESTIGATION of THE EFFECTS OF
PROCESS PARAMETERS on SURFACE
ROUGHNESS IN JOINING AA5083 and
AA6061 PLATES with FRICTION STIR
WELDING

Emre Can ÇAVUŞ
Asst. Prof. Dr. Oğuz KOÇAR
Asst. Prof. Dr. Engin KOCAMAN

PERFORMANCE ANALYSIS by
COUNTERFLOW RANQUE – IN HILSCH
VORTEX TUBE USING NITROGEN with
LINEAR REGRESSION, ENSEMBLES OF
TREES and GAUS PROCESS REGRESSION
METHODS
PERFORMANCE ANALYSIS by PARALLEL
CONNECTED COUNTERFLOW RANQUE– IN
HILSCH VORTEX TUBE WITH THE
METHODS of LINEAR REGRESSION,
REGRESSION TREES and SUPPORT
VECTOR MACHINES

Dr. Lec. Ayhan DOĞAN
Dr. Lec. Murat KORKMAZ
Assoc. Prof. Dr. Volkan KIRMACI

Hacettepe University
Bartın University

Assoc. Prof. Dr. Volkan KIRMACI
Dr. Lec. Ayhan DOĞAN
Dr. Lec. Murat KORKMAZ

Bartın University
Hacettepe University

Şerife İNCE
Asst. Prof. Dr. Mehmet Can BALCI
Assoc. Prof. Dr. İsmail İNCE

Konya Meram İbrahim Ethem
Girls Anatolian İmam Hatip
High School
Batman University
Konya Technical University

ESTIMATION OF UNIAXIAL COMPRESSIVE
STRENGTH OF IGNEOUS ROCKS
WITH A MATEMATICAL MODEL
DEVELOPED BY GENE
EXPRESSION PROGRAMMING

Res. Asst. Berkant COŞKUNER
Prof. Dr. Yaşar EREN

Konya Technical University

THE GEOLOGICAL FEATURES OF THE
ALADAĞ MOUNTAINS (KONYA)

SESSION-2 / HALL-2
04.08.2022 / 12:30-15:00 (Turkey Time)
Moderator: Prof. Dr. Semih YILMAZ
Zoom Meeting ID: 831 8030 4605 / Zoom Passcode: 444000
AUTHOR

AFFILIATION

TITLE

MSc. Student Abdul Aziz Karim
Prof. Dr. Semih YILMAZ

Erciyes University

PLASMID DNA SEQUENCING OF Bt SY62.1A
REVEALS GENES ENCODING ANTIBIOTIC
RESISTANCE, TOXINS, AND VIRULENCE
FACTORS

Assis Prof. Hayat TOPÇU

Tekirdag Namık Kemal
University

HUMAN HEALTH BENEFITS OF ARONIA
(ARONIA MELANOCARPA (MICHX.)
ELLIOTT)

Res. Asst. Abdulkadir GÜL
Res. Asst. Esra GÜL

Fırat University
Turgut Özal University

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION
OF SILVER NANOPARTICLES DERIVED
FROM BRASSICA OLERACEA L. PLANT
EXTRACT BY PRESSURIZED FLUID
EXTRACTION METHOD

Asst. Prof. Dr. Ramazan YAZICI

Kırşehir Ahi Evran University

SOME BIOLOGICAL FEATURES OF CARP
(Cyprinus carpio L., 1758) FISH LIVING IN
BAYAT POND (ANKARA, TURKEY)

Ivan Pavlovic
Milan Stevanovic
Nemanja Zdravkovic
Aleksandra Tasic

Scientific Veterinary Institute of
Serbia
Academy of Beekeeping and
Apitherapy of Serbia

FINDING OF BEE LOUSE BRAULA COECA IN
BEES IN SERBIA

Oluwafemi Michael Adedire
Deborah Ebunoluwa Adedire
Wuraola Funmi Ogundipe
Adekunle Opeyemi Farinu

Federal College of Agriculture
National Biotechnology
Development

FIRST REPORT ON THE
PHYTOPATHOGENICITY AND CONTROL OF
EMMIA LACERATA FMIB29 ON TOMATO
(SOLANUM LYCOPERSICUM L.) PLANT

Oluwafemi Michael Adedire
Adesuyi Francis Ojo
Princess Ifeoluwa Olaiya

Federal College of Agriculture

IN-VIVO CONTROL OF SEED-BORNE
EMMIA SPECIES ON PEPPER
(CAPSICUM CHINENSE JACQ.)

Rabiu A.T.
Sani S.
Isah B.I.
Sani M.G.

Nigerian Police Academy
Nigerian Defence Academy
Zamfara State College of
Education Maru

OCCOURRENCE OF AFLATOXINS B 1 IN
SOME SPICES SOLD IN SOME MARKETS IN
ZAMFARA STATE, NIGERIA

Erciyes University

SCREENING THE VIRULENCE GENES AND
PROTEIN EXPRESSION PROFILES OF
CLINICAL ISOLATES OF RESISTANT
SALMONELLA TYPHI

Hisham Samir Abdalfatah Almodares
Prof. Dr. Semih YILMAZ
Asst. Prof. Dr. Pınar SAĞIROĞLU

SESSION-2 / HALL-3
04.08.2022 / 12:30-15:00 (Turkey Time)
Moderator:
Zoom Meeting ID: 831 8030 4605 / Zoom Passcode: 444000
AFFILIATION

TITLE

Lec. Güler BÜYÜKYILMAZ
İntern Physiotherapist Yasmin
AZİMZADEH
İntern Physiotherapist Simge
BONCUK
İntern Physiotherapist Cenk Alp
AHİSTA
Elham GHAHREMANİ
Murat ELMAS
Atakan HACIOĞLU

AUTHOR

Istanbul Rumeli University

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE
USE OF ARM STRAP ON WALKING,
BALANCE AND POSTURE IN INDIVIDUALS
WITH STROKE USING ARM STRAPS

Asst. Prof. Dr. Sinem SUNER-KEKLİK
Asst. Prof. Dr. Gülşah BARĞI

Sivas Cumhuriyet University
Izmir Democracy University

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY LEVEL
AND MENSTRUAL SYMPTOMS IN HEALTHY
WOMEN

Dr. Beril YAŞA
Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA

Istanbul University of Health
Sciences

EVALUATION OF CEREBRAL PERFUSION
AND REGIONAL CEREBRAL-LUNG TISSUE
OXYGENATION IN TERM INFANTS WITHIN
FIRST HOUR OF LIFE

Prof. Dr. Erkan TOPKAN
Dr. Ahmet KÜÇÜK

Adana Baskent University
Mersin City Trainig and
Research Hospital

LOW PRE-CHEMORADIOTHERAPY PANIMMUNE-INFLAMMATION VALUE (PIV)
MEASURES PREDICT BETTER SURVIVAL
OUTCOMES IN LOCALLY ADVANCED
PANCREATIC ADENOCARCINOMAS

Lec. Esra BAYRAMOĞLU
DEMİRDÖĞEN
Assoc. Prof. Dr. Tufan ULCAY
Assoc. Prof. Dr. M. Şahin BAĞBANCI
Assoc. Prof. Dr. Şeyda TOPRAK
ÇELENAY

Kırsehir Ahi Evran University
Ankara Yıldırım Beyazıt
University

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN INCONTINENCE SEVERITY AND
BALANCE IN WOMEN WITH STRESS
URINARY INCONTINENCE: A PILOT STUDY

Ahmet Faruk ÖZDEMİR

Kırklareli Lüleburgaz State
Hospital

PROLIFERATING TRICHILEMMAL CYST,
A CASE REPORT

Emine AKBAŞ
Asst. Prof. Dr. Ümmügülsüm AYSAN

University of Health Sciences

LONG-TERM ELDERLY CARE SERVICES IN
EUROPEAN WELL-BEING REGIMES

Asst. Prof. Dr. Abdurrahman EKİCİ
Dr. Esra GÜRBÜZ

Yuzuncu Yıl University
Van Trainig and Research
Hospital

EFFECTS OF TOXOPLASMA GONDII ON
HOST BEHAVIOR

Res. Asst. Gökçen ÖZLER
Res. Asst. Ferda IŞIKÇELİK
Res. Asst. Fatih DURUR
Res. Asst. Meliha Meliş GÜNALTAY
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TRABZON RUM DEVLETİ’NİN DIŞ POLİTİKASINDA HACIEMİROĞULLARI
BEYLİĞİ
PRINCIPALITY OF HACIEMİROĞULLARI IN THE FOREIGN POLICY OF THE
GREEK STATE OF TRABZON
Fatma İNCE SANCAKLI
Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/Malatya
ORCID:0000-0003-4579-6703
ÖZET
1095 tarihinde, doğudaki dindaşlarını ve kutsal toprakları Türklerden kurtarmak amacı ile
başlatılan haçlı seferleri, IV. Haçlı Seferi (1204) ile birlikte ansızın yön değiştirmiş ve sözde
dindaşlarını kurtarmak için yola çıkan haçlılar bu kez dindaşları üzerine yürümüşlerdir. Bu
sefer esnasında en acımasız haçlı işgaline, İstanbul uğramıştır. Dönem kroniklerinde ifade
edildiğine göre, bu işgal esnasında İstanbul’da çok büyük bir yağma ve katliam meydana
gelmiş, dünyanın en büyük medeniyetlerinden birisi olan Doğu Roma İmparatorluğu yüzlerce
yıl biriktirdiği bütün kültür envanterini de bu haçlı yağması esnasında yitirmiştir. IV. Haçlı
Seferi’nin etkisi sadece İstanbul üzerinde hissedilmemiş, Trabzon, İznik ve Trakya’yı da
etkilemiştir. İstanbul’un Latinler tarafından işgalinden sonra Trabzon bölgesine gelen Bizans
tahtının varisleri, Alexios (1204-1222) ve David kardeşler, halaları Gürcü Kraliçesi
Tamara’nın da desteği ile Doğu Karadeniz sahillerinde varlık sürmeye başlamışlardır.
Aleksios Komnenos, 1204 tarihinde Trabzon’u ele geçirmiş, Samsun, Sinop ve Karadeniz
Ereğlisine kadar ilerleyerek, Trabzon Rum Devleti’ni kurmuşlardır. Ancak Trabzon Rum
Devleti ile İznik Krallığı arasında Doğu Roma İmparatorluğu’nun varisi olma konusunda bir
mücadele söz konusuydu. Bundan dolayı da İznik Krallığı, İstanbul’daki Latin İmparatorluğu
ile anlaşma yaparak, Aleksios’un daha fazla ilerlemesine engel olmuş, Sinop’u ele geçirerek,
Aleksios’u da esir almıştı. Aleksios, bu esaretten Selçukluların yardımı sayesinde
kurtulabilmiştir. Tahtını bu sayede yeniden ele geçiren Aleksios, Türklerden aldığı bu yardım
karşılığında Selçuklulara vergi vermeyi ve gerektiğinde asker göndermeyi de taahhüd etmiştir.
Böylece Trabzon Rum Devleti 1224 tarihinden itibaren Selçuklulara bağlı bir hale gelmiştir.
1243 tarihinden sonra Moğolların hakimiyetine giren Trabzon Rum Devleti’nin XIII. yüzyıla
gelindiğinde hakimiyet alanları sadece Trabzon ve Giresun ile sınırlanmış, 1461 tarihinde de
Osmanlıların hakimiyeti altına girmiştir. Bu bildiride Trabzon Rum Devleti’nin dış
politikasında Trabzon’un batısında hüküm sürmüş olan Hacıemiroğulları Beyliği’nin yeri izah
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Trabzon Rum Devleti, IV. Haçlı Seferi, Hacıemiroğulları Beyliği
ABSTRACT
The crusades launched in 1095 with the aim of liberating their coreligionists and holy lands
from the Turks, IV. With the Crusade (1204), the crusaders suddenly changed direction and
set out to save their so-called coreligionists, this time marched on their coreligionists. During
this expedition, Istanbul suffered the most brutal crusade occupation. According to the
chronicles of the period, a great looting and massacre occurred in Istanbul during this
occupation, and the Eastern Roman Empire, one of the largest civilizations in the world, lost
all its cultural inventory that it had accumulated for hundreds of years during this crusade. IV.
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The effect of the Crusade was not only felt on Istanbul, it also affected Trabzon, Iznik and
Thrace. After the occupation of Istanbul by the Latins, the heirs of the Byzantine throne,
Alexios (1204-1222) and David brothers, who came to the Trabzon region, began to exist in
the Eastern Black Sea coast with the support of their aunt, Georgian Queen Tamara. Alexios
Komnenos captured Trabzon in 1204 and advanced as far as Samsun, Sinop and Black Sea
Ereğli and established the Trabzon Greek State. However, there was a struggle between the
Greek State of Trabzon and the Kingdom of Iznik to be the heir of the Eastern Roman
Empire. Therefore, the Kingdom of Nicaea, by making an agreement with the Latin Empire in
Istanbul, prevented Alexios from advancing further, captured Sinop and captured Alexios.
Alexios was able to escape from this captivity thanks to the help of the Seljuks. Recapturing
his throne in this way, Alexios promised to pay taxes to the Seljuks and to send soldiers when
necessary, in return for the help he received from the Turks. Thus, the Trabzon Greek State
became dependent on the Seljuks as of 1224. XIII. By the 19th century, the areas of
domination were limited only to Trabzon and Giresun, and in 1461 it came under the rule of
the Ottomans. In this paper, the place of the Hacıemiroğulları Principality, which ruled in the
west of Trabzon, will be explained in the foreign policy of the Greek State of Trabzon.
Key Words: Greek State of Trabzon, IV. Crusade, Principality Of Hacıemiroğulları
Giriş
Haçlı seferlerinin başlamasının en önemli nedenlerinden birisi, Bizans Devleti’nin bir taraftan
Çaka Beyliği, bir taraftan Selçuklular, diğer taraftansa Peçenekler tehdidi ile tek başına
mücadele edebilecek durumda bulunmaması ve bundan dolayı da batıdan yardım istemesiydi.
Haçlılar da ilk seferden itibaren, sözde doğudaki din kardeşlerini Türklerin zulmünden
kurtarmak için yola çıkmışlardı. Bizans Devleti, haçlı seferleri başladığında haçlılardan paralı
asker olarak faydalanabileceklerini ve onlar sayesinde Türklerin ele geçirmiş oldukları Bizans
topraklarını geri alabileceklerini düşünüyorlardı. Ancak ilk seferden itibaren Bizans Devleti
bu anlamda hayal kırıklığına uğradı. Çünkü haçlılar doğuya yerleşmek için gelmişlerdi.
Ayrıca onların düzenlemiş olduğu her sefer Bizans Devleti’nin parçalanması süreci haline
gelmişti. Dolayısıyla da Bizans Devleti haçlıların iyi niyetli olmadıklarını fark edince, ilk
seferden itibaren onlara karşı bir takım önlemler almak zorunda kalmıştır. Bizans Devleti’nin
almış olduğu bu önlemler, haçlıları oldukça zor durumda bırakmış, bundan dolayı da
haçlılarda Bizans Devleti’ne karşı bir nefret duygusu meydana gelmiştir.
Haçlı seferleri öncesinde Bizans Devleti’nin batılılar, batılıların da Bizans Devleti hakkında
pek fazla fikir sahibi olduğunu söylememiz oldukça zor. Bizanslıların ve batılıların bir arada
yaşadıkları Güney İtalya gibi yerler haricinde iki taraf arasındaki ilişkiler genellikle paralı
asker, elçi, tüccar, seyyah gibi unsurlar sayesindeydi. Bunlar vasıtası ile gerçekleşen ikili
ilişkilerde haçlılar, Bizanslıları “korkak ve kadınsı”, Bizanslılar da batılıları “barbar” olarak
tanımlamaktaydılar. Özellikle Bizans’ın Türkler karşısında uğramış olduğu başarısızlıklar,
batılıların onlara karşı daha da küçümseyici bir tavır takınmalarına neden oldu.1
İki taraf birbirlerine karşı bu bakış açısına sahip olmalarına rağmen yine de haçlılar, sözde
doğudaki Hristiyan kardeşlerini Türklerin zulmünden kurtarabilmek amacıyla böyle bir
seferin düzenlenmesini gerekli gördüler. Ve 1096 tarihinde de bu amaçla ilk haçlı seferini
başlattılar. Ancak Bizans sınırlarına girdikleri andan itibaren Bizanslılardan görmüş oldukları
muamele, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü haçlı birlikleri özellikle Balkanlarda,
Peçeneklerin ve Bizans’ın paralı askerlerinin saldırısına uğramışlardır. Gerçi bu durumun
yaşanmasında haçlıların da Baklan topraklarında yaşattıkları huzursuzluğun etkisi oldukça
1

Zoe Oldenburg, The Crusades, İng. Çev. Anne Carter, New York 1996, s.61.
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büyüktür. Bohemund, Peçeneklerden ele geçirdikleri birkaç kişiye neden haçlılara
saldırdıklarını sorduklarında, onlar, böyle yapmalarını imparatorun emrettiğini söylemiştir.
Özellikle Anonim Gesta’da bu durum net bir şekilde ifade edilmiştir.2
Aslında haçlılar, Bizans sınırlarına adımlarını attıkları andan itibaren kendilerini oldukça
güvende hissetmişlerdir. Çünkü onlara göre burası dindaşlarının toprağıdır. Ancak ilerleyen
süreçte, Slavların, arkasından da Peçeneklerin saldırısına uğramaları ve İstanbul önlerine
geldiklerinde de şehrin kapılarının onlara kapalı olduğunu görmeleri, batılıların Bizans’a karşı
ileride takınacakları olumsuz tavrın ilk kıvılcımları olmuştur.3
Bizans Devleti ve haçlılar arasında yaşanan en önemli sıkıntı Bizans Devleti’nin vasallık
yemini talebinden kaynaklanmıştır. Bizans Devleti, haçlılardan vasallık yemini istediğinde
Godefroi de Bouillon, Tankred, Toulouse Kontu Raymond gibi bazı haçlı liderleri, bunu sert
bir dille reddetmişlerdir. Üzerine bir de Bizanslıların, Anadolu’da ele geçirilecek olan
yerlerden, eskiden imparatorluğa ait olan toprakların, Bizans’a geri verilmesi talebi,
haçlıların, Bizans’a karşı daha da tepki vermesine sebep olmuştur. Bizans Devleti açısından
da haçlılara karşı aynı tepkiyi duymak için, oldukça fazla sebep vardır. Mesela haçlı
liderlerinden Godefroi, vasallık yemini etmek istemediği için Aleksios, onun ordugâhına
gönderdiği yiyecek tedarikini kesmiştir. Godefroi de bu durum üzerine, Hristiyanlar için
kutsal gün sayılan Perşembe günü birlikleri ile beraber İstanbul’a saldırmıştır. Bu durum
Bizans Devleti’ne haçlıların ne kadar güvenilmez olduklarını bir kez daha göstermiştir.4
İstanbul’da yaratılan bunca huzursuzluğa rağmen yine de Godefroi, vasallık yeminini kabul
ettikten sonra Bizans İmparatoru Aleksios, Godefroi ve adamlarına çok miktarda altın, gümüş,
kıymetli giyisiler, atlar ve katırlar gönderdi. Ancak Godefroi, bundan dolayı imparatora asla
minnet duymadı. İmparatorun gönderdiği hediyeleri kibrinden dolayı kabul etmeyen
Bohemund gibi haçlı liderleri de vardı. Bazı haçlı liderleri de imparatorun kendilerine az
hediye vermesinden yakınıyorlardı. Bunların başında da Raimundus Aquensis gelmekteydi.5
Birinci Haçlı Seferi’nin ilk ordusu, Keşiş Pierre l’ermitte liderliğinde yola çıkmıştı. Bu ordu
İstanbul önlerine geldiğinde bir takım taşkınlıklara sebebiyet vermiştir. Bizans İmparatoru
Aleksios da haçlılar tarafından çıkartılan olayların İstanbul’a daha fazla zarar vermesini
engelleyebilmek amacıyla, onları hızlı bir şekilde Anadolu’ya geçirmiştir. Aleksios, haçlılara,
Yalova yakınlarında bir yer tespit etmiş ve onlara Türkler ile karşılaşmadan, düzenli ordunun
gelmesini beklemelerini tavsiye etmiştir. Ancak haçlılar, Aleksios’un bu sözlerini
umursamamışlar ve düzenli haçlı birlikleri gelmeden Türk bölgelerine yağma hareketlerinde
bulunmuşlardır. Bu düzensiz haçlı birlikleri, Türkler tarafından imha edilmiştir. Haçlılar,
yaşadıkları her başarısızlıkta bir şamar oğlanı aradıklarından Pierre l’Ermitte’nin ordusunun
uğramış olduğu bu başarısızlığın sorumluluğu Bizans Devleti’ne yüklenmiştir.6
Bu ilk haçlı seferi esnasında iki taraf arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine sebebiyet veren bir
diğer olay da 1097 tarihinde İznik’in Bizans Devleti tarafından Türkler ile yapılan gizli
müzakereler sonrasında, haçlılardan habersiz bir şekilde alınması sırasında yaşandı. İznik’in
alınmasından sonra Bizans İmparatoru Aleksios’un, Türk garnizonuna oldukça iyi davranması
2

Anonim Gesta Francorum et Aliarum Hierosolymitanorum: The Deeds of the Franks and the Pilgrims to
Jerusalem, Ed. ve İngilizce Çev. Rosalind Hill, Thomas Nelson and Sons Ltd, Toronto: New York, London
1962, s.9, Robertus Remensis (Robertus Manachus), Robert the Mark’s History of the First Crusade: Historia
Iherosolimitana, İng. Çev. Carol Sweetenham, AshgatePublishing, Cornwall: Burlington 2005, s.96-97.
3
Raimundus Agullers (Raymond D’aguilers), Historia Francorum Qui Ceperunt Jerusalem, İng. Çev. August C.
Krey, The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participarts, Pricenton 1921, s.65.
4
Anna Komnene, The Alexiad of Anna Comnena, Türk. Çev. Bilge Umar, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1996, s.315.
5
Anna Komnene, a.g.e., s.328, J. Harris, Byzantium and Crusades, The Both Press, New York, London 2003,
s.62.
6
Agullers, a.g.e., s.104.
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da haçlıların Bizans’a karşı olumsuz bir tutum içerisine girmelerine sebebiyet verdi. Onlar,
Bizans ve Selçuklular arasında gizlice sürdürülen bu müzakerelerin kendilerine karşı
hazırlanmış bir plan olduğunu düşündüler.7
Bizans Devleti bir taraftan da haçlıların başarı kazanmalarını istiyordu. Çünkü onlara vasallık
yemini ettirmişti. Ve Türkler tarafından ele geçirilen toprakları, onlar sayesinde yeniden ele
geçirecekti. Diğer taraftan ise komşuları ile ilişkilerinin bozulmasını sağlıklı bulmuyordu.
Ancak daha sonraki süreçte, Bizans Devleti, haçlıların Anadolu’ya kendilerine yardım
amacıyla değil, yerleşmek amacıyla geldiklerini görünce, özellikle 1101 yılı Haçlı Seferi’nden
itibaren, haçlılar ile irtibatı kesmemişler ancak Türkler ile de anlaşma yapmaktan geri
kalmamışlardır. Hatta, Türkler ile yapılan bu anlaşma gereğince; haçlıları sarp yollardan
Anadolu’ya geçirmişler ve Türklerin önüne atmışlardır. Aynı zamanda Bizans Devleti,
haçlılara iaşe konusunda da sıkıntı yaratmıştır. Mesela 1101 yılında Bizanslılar, haçlıların
hareketleri konusunda Danişmendlilere ve Selçuklulara bilgi vermişlerdir.8
24 Aralık 1144 tarihinde, Urfa’nın İmadeddin Zengi tarafından fethi, bölgedeki diğer haçlı
kontluklarının da telaşa kapılmasına sebebiyet verdi. Bu konuda en fazla tedirginlik yaşayan
kontluk, Antakya Prinkepsliği idi. Çünkü Urfa, Antakya’yı doğudan gelen tehlikelere karşı
korumaktaydı. Bunun için Antakya Prinkepsliği, ikinci bir haçlı seferinin düzenlenmesi için
Avrupa’ya müracaat etti. Antakya Prinkepsliği’nin böyle korkmasının haklı sebepleri vardı.
Nitekim Nureddin Mahmud b. Zengi, Asi Irmağı’nın kıyısındaki prinkepsliğe ait olan
kalelerden, Artah, Keferlâta, Basarfut, Balat ve Hâb’ı ele geçirmişti. 9 Bunun için de
Raymond, İkinci Haçlı Seferi başladığında bu duruma en çok sevinenlerden birisi olmuştur.
Ancak İkinci Haçlı Seferi esnasında yaşananlar, Raymond’un, batıdan umduğu desteği
alamayacağını göstermiştir. İkinci Haçlı Seferi öncesinde, haçlı liderleri arasında bir birlik
yoktu. Mesela, Antakya Prinkepsi Raymond ve eski Urfa Kontu Joscelin arasında bir
düşmanlık vardı. Aynı düşmanlık duyguları Raymond ve Trablus kontu arasında da vardı. Bu
liderler, İkinci Haçlı Seferi’ne de katılmamışlardır. Dolayısıyla, İkinci Haçlı Seferi, kuzeydeki
haçlıların desteğinden mahrum kalmıştır.10
Kudüs Krallığı’nda ise, Kudüs Kralı Toulque, 1143 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Onun
yerine tahta üç yaşındaki oğlu III. Baudouin geçmiştir ama onun da yaşının küçük olmasından
dolayı krallığın yönetimi annesi Kraliçe Melisende’nin eline geçmiştir. Melisende, Urfa’nın
İmadeddin Zengi tarafından ele geçirilmesinden sonra bu durumdan korkuya kapılmış ve
bundan dolayı da, papaya başvurarak, yeni bir haçlı seferinin düzenlenmesini istemiştir.11
Bütün bunların üzerine Papa III. Eugenius, hemen işe girişmiş ve Fransa Kralı VII. Louis ve
Alman Kralı III. Konrad ile iletişime geçerek, yeni bir seferin düzenlenmesi için çalışmalara
başlamıştır. Ancak İkinci Haçlı Seferi, haçlılar açısından başarısızlıkla neticelenmiştir.
Nitekim, Birinci Haçlı Seferi’nden sonra Bizans Devleti, siyasi olarak güçlenmiştir. Türklere
ve Sicilyalılara karşı vermiş olduğu mücadelede, Alman Kralı III. Konrad’ın da desteğini alan
Bizans İmparatoru Manuel, bu dönemde oldukça rahat bir durumdaydı. Bundan dolayı,
Bizans Devleti, yeni bir haçlı seferinin başlamasına hiç sıcak bakmamıştır. Yeni bir sefer, pek
çok açıdan Bizans Devleti’ne zarar verebilecek bir durumdur. Bu sefere, Alman İmparatoru
Konrad da katılmaya karar vermiştir. Onun bu sefere katılması demek, Almanlar ve Bizans
arasında hem Türklere hem de Sicilya’ya karşı yapılan anlaşmanın da yarıda kalması
7

Anonim Gesta Francorum et Aliarum Hierosolymitanorum: The Deeds of the Franks and the Pilgrims to
Jerusalem, s.17.
8
Fatma İnce, Nureddin Mahmud b. Zengi ve Haçlılarla Mücadelesi, Serander Yayınevi, Trabzon 2020, s.60.
9
Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, II., Çev. Fikret Işıltan, TTK, Ankara 1986, s.198.
10
İnce, a.g.e., s.60-71.
11
W.B. Stevenson, The Crusaders in the East, Slim Press, Beyrut 1968, s.157.
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anlamına gelmekteydi. Aynı zamanda, Bizans Devleti, haçlıların ilk seferde yaratmış
oldukları huzursuzlukları henüz unutmuş değildi. Bütün bunlardan dolayı Bizans Devleti yeni
bir seferin düzenlenmesini istememekteydi.12
Haçlı ordularının yola çıktığını haber alan Manuel, hemen Türkler ile bir anlaşma yapmıştır.
Manuel, haçlıların bu yeni seferine sıcak bakmasa da kendisini ihanetle suçlamalarından
korktuğu için onlara yardım edeceğini ifade etmiştir. Ancak Manuel bunun karşılığında
haçlılardan bir takım isteklerde bulunmaktan da geri durmamıştır. Güzergâhları boyunca
herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemeleri, vasallık yemini etmeleri ve Bizans’a ait olan
toprakları ele geçirdikleri takdirde Bizans’a teslim etmeleri bu isteklerden bazılarıydı. Ancak
haçlılar daha ilk andan itibaren Bizans Devleti’nin bu isteklerini yerine getirmeyeceklerini
göstermişlerdir. Yol boyunca huzursuzluklar çıkartan haçlı birlikleri, vasallık yemini etme
konusunda da İmparator Manuel’e zorluk çıkartmışlardır. Manuel de bu durum karşısında bir
takım tedbirler almak mecburiyetinde kalmıştır. Mesela, Bizans halkı, haçlıları kale içlerine
sokmamışlardır. Kale diplerinde ordugâhlarını kuran haçlılar, iaşe ve ikmal ihtiyaçlarını da
Bizans halkının verdikleri kadarıyla karşılamak mecburiyetinde kalmışlardır. Bizanslılar,
haçlıların paralarını değerinin çok altına bozmuşlardır. Bizans İmparatoru Manuel, haçlılara
kılavuzlar vermiş ancak bu kılavuzlar haçlı karargâhından kaçmışlardır. Bütün bunların
üzerine, Bizans Devleti’nin Türkler ile bir anlaşma yaptığının da ortaya çıkması, haçlıların
Bizans Devleti’nden iyice nefret etmesine sebebiyet vermiştir. Haçlılar ve Bizans Devleti
arasında gerginleşen ilişkiler, İkinci Haçlı Seferi’nin başarısızlıkla neticelenmesini
sağlamıştır.13
İkinci Haçlı Seferi esnasında, Bizans Devleti ve haçlılar arasındaki ilişkilerin ilk iki seferden
daha farklı olmadığını görmekteyiz. Zaten Birinci ve İkinci Haçlı Seferleri esnasında
yaşananlardan dolayı Bizans’a karşı tepkili olan haçlılar, üçüncü sefer esnasında da Bizans
İmparatoru II. Isaakios (1156-1204) ve Selahaddin Eyyubi (1138-1193) arasında bir anlaşma
yapıldığı söylentilerinin çıkması üzerine Bizans Devleti’ne karşı iyice bilenmişlerdir. Aslında
Eyyubiler ile görüşmeler, daha I. Andronikos Komnenos (1118-1185) zamanında başlamıştır.
II. Isaakios da tahta geçtikten sonra özellikle Normanların, II. Haçlı Seferi esnasında Bizans
topraklarını istila etmesinin de etkisi ile Selahaddin Eyyûbi ile bir anlaşma yapmayı uygun
bulmuştur.14
İlk üç haçlı seferi esnasında hem haçlılarda Bizans Devleti’ne karşı oluşan ön yargılar, hem de
Bizans Devleti’nde haçlılara karşı oluşan ön yargılar iki tarafın da birbirlerine karşı nefret
duygusu ile hareket etmelerine sebebiyet vermiştir. Bu da IV. Haçlı Seferi esnasında
batılıların İstanbul’u hiç acımadan istilalarına ve yağmalarına neden olmuştur.
IV. Haçlı Seferi Ve Trabzon Rum Devleti
XII. yüzyılın son çeyreğinde Almanların, Avrupa’da ve özellikle İtalya’da güçlü bir konumda
olduğunu görmekteyiz. Alman İmparatoru VI. Heinrich’in (1165-1197) doğu ile alakalı
planları dolayısıyla Bizans İmparatoru Isaakios Angelos ile sorunları vardı. Ancak VI.
Heinrich’in sorun yaşadığı tek kişi Bizans İmparatoru Isaakios da değildi. VI. Heinrich,
papalığın da itibarını zedelemekteydi. Bundan dolayı Bizans Devleti ve papalık arasında VI.

12

İnce, a.g.e., s.60-71.
İnce, a.g.e., s.60-71.
14
Magnus von Reichersberg, “The Chronicle of Magnus of Reichersberg”, The Crusade of Frederick
Barbarossa: The History of the Expedition of the Emperor Frederick and Related Text, Ashgate Publishing,
Trans. G.A.Loudi, Burlington 2010, s.154.
13
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Heinrich’e karşı bir anlaşma imzalanmış ancak 1197 tarihinde VI. Heinrich’in ölümü ile
birlikte Bizans Devleti ve papalık arasında da herhangi bir işbirliği gerçekleşmemiştir.15
Papa III. Innocentius (1161-1216), VI. Heinrich’in ölümünden sonra zarar görmüş olan
papalık otoritesini yeniden kurabilmek amacıyla 15 Ağustos 1198 tarihinde yeni bir haçlı
seferi çağrısında bulundu. Papa, bu çağrıyı yaparken, yine klasik argümanları kullanarak,
seferin amacının Kudüs’ü kurtarmak olduğunu ifade etti.
Ancak papanın bu çağrısına, Fransa, İngiltere ve Almanya’dan istenilen ilgi elde edilemedi.
Çünkü İngiltere Kralı John Lackland, daha yeni İngiltere tahtına çıkmıştı ve ülkesi
içerisindeki durumunu güçlendirmesi gerekiyordu. Fransa Kralı Philippe Auguste ise eşinden
boşanmıştı ve bundan dolayı da kilise tarafından aforoz edilmişti. Almanya’da ise, Philipp
Von Schwaben ve Otto Von Braunschweig arasında bir taht kavgası yaşanmaktaydı. Bundan
dolayı da bu kralların hiçbirisi ülkelerini terk edememişlerdir.16
Ancak papa, zaten kralların yeni bir sefere katılıp katılmayacaklarını umursamıyordu. Çünkü
krallar vasıtası ile düzenlenen haçlı seferleri ilk sefer haricinde başarısızlığa uğramıştı. Papa,
bundan dolayı yeni seferin, soylular vasıtası ile gerçekleştirilmesini istiyordu. Bu amaçla
hitabeti en kuvvetli olan rahiplerinden Foulque de Neully’i, Champagne Kontu Thibout’a
gönderdi. Foulque, Ecri Kalesi’nde düzenlenen bir turnuva sırasında haçlı seferi çağrısında
bulunmuş ve onun verdiği vaazın etkisi ile başta Thibout olmak üzere birçok kont ve baron da
haçı kabul etmişlerdir. Bu kont ve baronların arasında Boudouin de Flandre, Louis de Blois ve
IV. Haçlı Seferi’nin en önemli vakanüvistlerinden Geoffrai de Villehardouin de
bulunmaktaydı.17
Ancak bu seferin maddi gücünü karşılayabilmek oldukça büyük bir meseleydi. Papa, bunun
için ilk olarak kendisine bağlı olan ruhbanların bulundukları bölgeden güçleri nispetinde bir
vergi almaya karar verdi. Ancak onlardan istediği desteği bulamadı. Bunun için yönünü
Bizans Devleti’ne döndü.18
Papa, bu amaçla III. Aleksios’a (1153-1221) bir mektup gönderdi ve bu mektubunda, eğer
Kudüs davasına sadık bir Hristiyan ise ülkesinin zenginliğini bu davanın hizmetine sunmak
zorunda olduğunu belirtti. Papalığın, Bizans Devleti’nden iki isteği vardı: Bizans Kilisesi’nin
Roma’ya bağlanması ve IV. Haçlı Seferi için maddi destekte bulunması.19
Papa, Bizans İmparatoru’na yazığı mektupta, şayet Bizans Devleti, bu yeni sefer için
yardımda bulunmazsa, daha önceden batıda Bizans Devleti aleyhine oluşan nefretin ve
öfkenin durdurulmasının mümkün olamayacağını da ifade etmektedir. Papa III. Innocentius,
bu sözleri ile batılıların Bizans Devleti’ne karşı duyduğu öfkeyi ve nefreti kendisinin
engellediğini, ancak Bizans Devleti’nin haçlılara destek vermemesi durumunda, kendilerine
karşı oluşan bu öfkenin önüne geçmesinin mümkün olamayacağını da belirtmiştir. Papa, haçlı
liderlerine de bu konuda gerekli direktifleri vermiştir: şayet, Bizans Devleti, haçlılar ile
15

Michael Angold, The Byzantine Empire 1025-1204: A Political History Longman Group, London 1984,
s.287, James M. Powell, “Innocent III and Alexius III: A Crusade Plan that Failed”, The Experience of
Crusading I, Ed. Marcus Bull and Norman Housley, Cambridge University Press, Cambridge: New York 2003,
s.97.
16
D.E. Queller, T. Madden; The Fourth Crusade: The Conquest of Constantinople, University of Penssylvania
Press, Philadelphia, Pennsylvania 1997, s.1-2, A.A.Vasiliev, History of the Byzantine Empire II, University of
Wisconsin Press, Madison 1928, s.450-451.
17
Queller, Madden, a.g.e., s.2-4, J. Godfrey, 1204, The Unholy Crusade, Oxford University Press, Toronto 1980,
s.40.
18
McNeal, H. Edgar, Robert Lee Wallf, “The Fourth Crusade”, A History of the Crusades, II, Ed. Kenneth M.
Setton, The University of Wisconsin Press, Madison 1996, s.156.
19
Angold, a.g.e., s.285-287.
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işbirliğinde bulunmazlarsa ve onlara yardım etmezlerse, batılı liderlerin Bizans’a karşı askeri
müdahalede bulunma özgürlükleri vardır.20
IV. Haçlı Seferi’nin liderlerinden Champagne Kontu Thibaut, Flandre Kontu Baudouin ve
Blois Kontu Louis, seferin ilk olarak Mısır üzerine düzenlenmesini ve Kudüs üzerine
düzenleyecekleri sefer için de buranın bir üs olarak kullanılmasına karar verdiler. Ancak
ordunun nakliye sıkıntısı vardı ve bu nakliyenin gerçekleştirilebilmesi için de güçlü bir filoya
ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu filoya sahip olan tek devlet de Venedik’ti. Bundan dolayı
Venedik’ten yardım talebinde bulunulması amacıyla altı kişilik bir heyet Venedik’e
gönderildi.21
IV. Haçlı Seferi hazırlıkları yapıldığı esnada, Venedik’in başında yaşı oldukça ilerlemiş olan
Enrico Dandola (1107-1205) bulunmaktaydı. bu dönemde, Venedik ve Bizans Devlet
arasındaki ilişkiler pek iyi durumda değildi. Altı kişiden meydana gelen bu heyet, 1201 Şubat
ayında, venedik’e ulaşmışlardır. Geoffroi de Villehardouin’in kaydına göre, Venedik ile
yapılacak olan müzakerelerde, her türlü yetki bu altı kişilik heyete verilmiş, hatta onların
rahatça anlaşma yapabilmeleri için de ellerine boş fermanlar verilmiştir. Bunlar, Venedik
Dukası Enrico Dandola’ya isteklerini iletmişler, o da bu istekleri kabul etmiştir. İki taraf
arasında yapılan anlaşmaya göre; “Venedik, atlar ile birlikte 4500 şövalye, 9000 şövalye
yardımcısı ve 20.000 piyadenin taşınmasını, onların dokuz aylık yiyeceklerini de temin ederek
üstleneceklerdi.”22
İki taraf arasında bu anlaşmanın yapılmasından sonra Enrico Dandola, bütün mesaisini
haçlılara söz verdiği donanmayı hazırlamaya ayırdı. Hatta bu donanmanın hazırlanması için
Venedikliler, bütün dış ticaretlerini de askıya aldılar ve herhangi başka bir işle meşgul
olmayarak, sadece haçlılara söz verilen filoyu hazırlamakla uğraştılar. Ancak IV. Haçlı Seferi
için yola çıkacak olan haçlılar, Venedik’te toplanmaya başladıklarında, sözleşmede söz
konusu olan rakamın çok altında insanın buraya geldiği görülmektedir. Haçlılar, bu anlaşmayı
imzalarken, her haçlının kendi masrafını ödeyeceğini düşünmüşlerdi. Ancak Venedik’te
toplananların sayısı çok az olunca, Venedik’e ödenmesi gereken 85.000 marklık ücretin
sadece 51.000 marklık kısmı ödenmiş, geriye kalanı ise tedarik edilememiştir. Bunun üzerine
Venedik Dukası Enrico, hiçbir geminin hareket etmesine müsaade etmemiştir.23
Enrico, aynı zamanda anlaşma ile vermeyi taahhüt ettiği yiyecekleri de kısacağını haçlılara
haber vermiştir. Aslında Enrico’nun en önemli amacı, Dalmaçya’da bulunan ve kendisi için
de son derece önemli olan Zara’yı ele geçirmekti. Zara, Macarların teşviki ile Macaristan
Kralı III. Bella’nın tarafına eçmşt. Venedik, daha sonraki süreçte bu bölgeyi ele geçirmek için
girişimlerde bulunmuş ancak başarılı olamamıştır. Enrico, haçlıların, Venedik’e olan
borçlarını ödeyememelerini fırsat bilerek, onlardan kendisine Zara’yı almaları için yardım
etmesini istemiştir. Böylece hem Enrico istediğini elde etmiş olacak hem de haçlılar buradan
elde edecekleri ganimetle Enrico’ya olan borcun bir kısmını ödeyebileceklerdi. Haçlılar
aslında Hristiyan olan bir bölgeye sefer düzenlenmesine karşıydılar ancak başka çareleri de
yoktu.24

20

Alfred J. Andrean, Contemporary Sources Forth the Fourth Crusade, Leiden: Boston 2000, s.67-68, Gunther
von Pairis, The Capture of Constantinople, University of Pennsylvania Press, Pennsylvania 1997, s.84.
21
Geoffroi de Villehardouin, IV. Haçlı Seferi Kronikleri, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2008, s.6.
22
Geoffroi de Villehardouin, IV. Haçlı Seferi Kronikleri, s.40, E. Bradford, The Great Betreyall: Constantinople
1204, Hadden and Stoughton, London 1967, s.53-54.
23
Geoffroi de Villehardouin, IV. Haçlı Seferi Kronikleri, s.50.
24
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Papa III. Innocentius da bu seferin düzenlenmesine karşıydı. Hatta haçlılara bir mektup
göndererek, bu seferin düzenlenmesi durumunda bütün haçlıların aforoz edileceğini ifade
etmiştir. Ancak buna rağmen haçlılar, 10 Kasım 1202 tarihinde Zara’da kuşatmayı başlatmış
ve bu bölgeyi ele geçirmişlerdir. Papa, sefere katılan haçlıları aforoz etmiş, ancak daha
sonradan IV. Haçlı seferi’nin düzenlenmesini istediği için onları affetmiştir. Venedik, papa
tarafından, bu seferin müsebbibi olarak görüldüğü için affedilmeyecektir.25
Bu esnada Bizans Devleti’nde de bir takım karışıklıklar yaşanmaktaydı. nitekim bu dönemde,
Bizans İmparatoru Isaakios, daha önceden Türklere fidye vererek, kurtardığı kardeşi Aleksios
(1153-1211) tarafından gözleri oydurulmuş ve oğlu Aleksios ile birlikte hapse atılmıştır.
Ancak Aleksios (1182-1204) bir yolunu bularak hapisten kaçmış ve yardım istemek üzere ilk
olarak Roma’ya, papa III. Innocentius’un yanına girmiştir. Ancak Innocentius, muhtemelen
Bizans Devleti ile bir sorun yaşamak istemediği için Aleksios’un yardım talebine sıcak
bakmamıştır.26
Aleksios, bunun üzerine Alman Hükümdarı Phillip Von Schwaben’in (1177-1208) ülkesine
gitmeye karar vermiştir. Phillip Von Schwaben, Aleksios’un kız kardeşi İrene’nin eşiydi.
Aleksios, Almanya’ya gitmek üzere yoldayken, yolda karşılaştığı bazı haçlı gruplarından,
Venedik’teki haçlı ordusunun varlığını öğrendi. Onların Zara’ya olan saldırılarından da
haberdar olan Aleksios, İstanbul’da tahtı yeniden ele geçirebilme konusunda, onlardan yardım
alabileceğini düşünmüş ve bundan dolayı da onlara elçiler göndererek, durumunu izah etmiş
ve yardım talebinde bulunmuştur. Aleksios ve haçlılar arasında yapılan müzakerelerde Phillip
Von Schwaben de katılmıştır.27 (A.A. Vasiliev, 455, C. Wright, 64).
Müzakereler neticesinde iki taraf arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre, haçlıların
Aleksios’a yardım etmeleri karşılığında Aleksios, Venedikliler ve haçlılar arasında
paylaşılmak üzere 200.000 gümüş mark verecek aynı zamanda haçlıların bütün erzaklarını da
temin edecekti. Şayet haçlı liderleri isterlerse Aleksios da IV. Haçlı Seferi’ne onlarla birlikte
katılacak ancak kendisi katılmasa dahi 10.000 kişilik bir Grek ordusunu, haçlıların hizmetine
verecekti. Yine 500 kişilik bir şövalye birliğini de kutsal ülkedeki Hristiyanların hizmetine
tahsis edecekti. Aleksios, Bizans Kilisesi ve Roma Kilisesi arasındaki ayrılığa da son verecek,
İstanbul Kilisesi’nin, Roma Kilisesi’nin otoritesini tanımasını sağlayacaktı.28
Yapılan bu anlaşma sonrasında kutsal ülke için yola çıkılan seferin yönü bu kez İstanbul’a
çevrilmiştir. Venedik-haçlı müttefik ordusu sayesinde Isaakios yeniden tahta getirilmiştir.
Ancak sefer sona erip, Isaakios tahtına yeniden iade edildikten sonra Aleksios vermiş olduğu
sözleri yerine getiremedi. Çünkü Bizans hazinesi oldukça kötü durumdaydı. Bunun üzerine
haçlılar, 13 Nisan 1204 tarihinde İstanbul üzerine bir saldırı gerçekleştirdiler ve bu saldırı
sonrasında da şehri ele geçirdiler. Haçlılar İstanbul’u ele geçirdikten sonra inanılmaz bir
yağmaya tabi tuttular. İstanbul dokuz yüz sene boyunca büyğk bir medeniyetin merkeziydi.
Halbuki haçlıların başlattıkları bu yağma ve katliam sonrasında artık sadece bir harabeden
ibaretti. İstanbul, uğradığı bu yağma sonucunda bütün güzelliklerini, sanat eserlerini ve
ihtişamını kaybetti. Şehirdeki bütün kütüphaneler, saraylar ve kiliseler yok edildi. Yüzlerce
senelik bir birikimin toplamı olan kitaplar ya parçalandı ya da çıkan yangınlar sonucu yok
oldu. Halka yapılan eziyetler de çabasıydı.29
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Vasiliev, a.g.e., s.455, C. Wright, “On the Margins of Christendom: The Impact of the Crusades on
Byzantium”, The Crusades and the Near East, Ed. Conor Kosticle, Routledge Publishing, New York 2001, s.64.
28
Wright, a.g.m., s.64.
29
Işın Demirkent, Haçlı Seferleri, Dünya Yayıncılık, İstanbul 2013, s.173, McNeal, Wallf, a.g.m., s.179,
Geoffroi de Villehardouin, Konstantinopolis’te Haçlılar, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, s.55, Robert de Clari,
26
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Trabzon Rum Devleti
İstanbul’un Latinler tarafından işgalinden sonra İstanbul’dan kaçan Aleksios ve David
kardeşler, halaları Gürcü Kraliçesi Tamara’nın da desteği ile Doğu Karadeniz sahillerinde
varlık sürmeye başlamışlardır. Aleksios Komnenos, 1204’te Trabzon’u ele geçirmiş, Samsun,
Sinop ve Karadeniz Ereğlisi’ne kadar ilerleyerek, Trabzon Rum Devleti’ni kurmuştur.30
Trabzon Rum Devleti, kurulduğu ilk andan itibaren, Doğu Roma İmparatorluğu’nun varisi
olma konusunda mücadele etmek mecburiyetinde kalmıştır.31
Türkiye Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev (1205-1211) ve Sultan I. İzzettin Keykavus
(1211-1220) dönemlerinde Selçukluların kontrolüne giren Trabzon Rum Devleti, 1242
tarihinden sonra ise Moğolların hakimiyetine girmiştir. XIII. yüzyıla gelindiğinde ise devletin
hakimiyet alanları sadece Trabzon ve Giresun ile sınırlanmış, 1461 tarihinde ise Osmanlıların
hakimiyeti altına girmiştir.
Hacıemiroğulları Beyliği
Canik Bölgesi’nin doğu kısımlarını fethederek, bir Türk yurdu haline getiren Bayramlular,
bazı kaynaklarda Hacıemiroğulları Beyliği olarak da isimlendirilmektedir.32
Bu beyliğin tam olarak ne zaman ve kim tarafından kurulduğu hakkında kesin bir bilgi
vermek mümkün değildir. Elde edilen bilgiler, bu beyliğin çevresinde bulunan beylik ve
devletler ile olan ilişkilerinden ibarettir. Beyliğin kurucusu hakkında Bahaeddin Yediyıldız,
bu beyliğin Bayramoğlu Hacı Emir İbrahim adlı bir Türkmen beyi tarafından kurulduğunu
ifade etmektedir. 33 Faruk Sümer, beyliğin Bayram Bey tarafından kurulduğunu söyler. 34
Feridun Emecen ise, Danişmendlilerin yıkılmasından sonra Savcı Bey’in oğlu olan Kuşdoğan
Bey’in, Mesudiye’nin Kale Köyü’nde beyliği kurduğunu öne sürmektedir. Fakat
hükümdarlarını yine Bayram Bey olarak belirtmektedir.35
Beyliğin kurucusu olarak Hacı Emir yerine babası Bayram Bey’i kabul etmek daha makuldür.
Beyliğin yerleştiği yerin isminin “Bayramlu” olması, hatta günümüzde dahi bölgenin aynı
isimle anılması da bunun bir göstergesidir. Çünkü Anadolu Beylikleri döneminde kurulan
beyliklerin isimlerini aşiret beyinin adından aldığı görülmektedir.36
Bayram Bey’in 1280 tarihinden itibaren Canik, Ordu topraklarına yerleştiğini söyleyebiliriz.
Sinop Bölgesi’nde bulunan Çepni boylarının 1297 senesinde yaptıkları ilk akınlar ile Ünye
yöresini fethederek, Doğu Karadeniz sahil şeridi boyunca ilerlemişlerdir. Çepni boyları, Ordu
yöresine geldiklerinde Bayram Bey’in idaresini kabul etmiş olmaları muhtemeldir.37
İstanbul’un Zaptı, TTK, Ankara 1994, s.25, Bradford, a.g.e., s.127, Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi
Kitabevi, İstanbul 2006, s.37.
30
Cyrill Taumanoff, “On the Relationship Between the Founder of the Empire of Trebizond and the Georgian
QueenThamar”, Speculum, Vol.15, Issue.3 (Jul1940), s.299-312, Clari, a.g.e., s.10.
31
M. Daş, Bizans’ın Düşüşü, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2006, s.37, İbrahim Tellioğlu, Komnenosların
Karadeniz Hakimiyeti Trabzon Rum Devleti (1204-1461), Serander, Trabzon 2009, s.32-33.
32
Savaş Eğilmez, Ahmet Safa Yıldırım, “Bayramlu Beyliği ve Beylik Mirası Olarak Ordu”, Çayeli’nden
Erzurum’a Yrd. Doç. Dr. Cemil Kutlu Armağan, Ed. Prof. Dr. Selami Kılıç, Arş. Gör. Ahmet Safa Yıldırım,
Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum 2016, s. 307-346
33
Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazan Sosyal Tarihi (1455-1613), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara
1985, s.41.
34
Faruk Sümer, Çepniler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1992, s.13
35
Feridun Emecen, “XIV Asır Doğu Karadeniz Tarihinde Bir Safha: Hacıemiroğulları, Giresun ve Kuşdoğan
Bey İlişkileri Hakkında Neler Biliyoruz?” Karadeniz İncelemeleri Dergisi, XIII, S.25, (2018), s.135
36
Ahmet Safa Yıldırım, Ordu’nun Tarihi Coğrafyası (XIII-XV Yüzyıllar), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum 2016, s.65.
37
Sümer, Çepniler, s.13.

www.izdas.org

9

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

Trabzon Rum Devleti-Hacıemiroğulları Beyliği İlişkileri
Hacıemiroğulları Beyliği’nin Trabzon Rum Devleti sınırlarındaki ilk faaliyetlerinin Kuştoğan
Bey zamanında başladığı tahmin edilmektedir. Nitekim, o dönem, Trabzon Rum Devleti’nin
sınırları içerisinde bulunan Giresun’un batıdaki topraklarında ilk fetih hareketlerini
gerçekleştiren de Kuştoğan Bey’dir. Kuştoğan Bey, Trabzon Rum Devleti ile gerçekleştirdiği
bir mücadele esnasında II. Aleksios tarafından esir alınmıştır. Ve bundan sonra da akıbeti
hakkında herhangi bir malumat bulunmamaktadır. Kuştoğan Bey, muhtemelen bu esaret
esnasında, II. Aleksios tarafından öldürülmüştür. Türbesinin Mesudiye’nin Kale Köyü’ndeki
harap olmuş kümbetlerde olabileceği tahmin edilmektedir.38
İki taraf arasındaki ilişkiler, Bayramlu Beyliği’ne adını veren Bayram Bey zamanında da
devam etmiştir. 1298 tarihinden itibaren Trabzon Rum Devleti’nin sınırları, Türklerin
saldırılarına maruz kalmıştır. Türkmenler ile Trabzon Rum Devleti arasındaki mücadeleler,
Limniya’dan Giresun’a kadar uzanan kıyılardaki kalelerden oluşan hatta Trikomia Bandonu
ve Haldia Themasını da39 içine alan ve Bayburt’a kadar uzanan sınırda ve Trabzon’un doğu
kıyısında bulunan Gemora Bandonu, Sürmene, Rize ve Lazistan Themalarında meydana
gelmiştir. Trabzon Rum Devleti’nin bütün bu mücadelelerden dolayı zayıf düştüğünü gören
Bayram Bey, bu durumdan faydalanarak, Trabzon Rum Devleti topraklarına karşı seferler
başlatmıştır.40
Bayram Bey’in, Trabzon Rum Devleti üzerindeki ilk faaliyeti, 2 Ekim 1313 tarihinde
gerçekleşmiştir. Bu tarihte Bayram Bey, Trabzon Rum Devleti’ne ait bir Pazar yerini
basmıştır. Ancak kaynaklarda bu Pazar yerinin nerede olduğuyla alakalı bir bilgi yoktur. 41
Ancak kaynakların ifadesine göre, 1313 tarihinde Bayram Bey tarafından düzenlenen bu
seferden herhangi bir netice elde edilememiştir. Bunun üzerine Bayram Bey 1332 tarihinde
Bu kez de Hamsiköy’e bir sefer düzenlemiş ancak bu sefer de sonuçsuz kalmıştır. Bayram
Bey’in, Trabzon Rum Devleti üzerine düzenlediği bu seferler esnasında Gürcülerin de onun
müttefiki olduğunu görmekteyiz.42
1347 senesinde, Bayram Bey, Fatsa, Ünye ve Niksar’a giden dağlık yolu ele geçirdi ve
böylece bölgede önemli bir nüfuza sahip oldu. Bayram Bey, artık Trabzon Rum Devleti için
büyük bir tehdit oluşturuyordu. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Bayram Bey, 1348
tarihinde, Erzincan Valisi Gıyaseddin Ahi Eyne Bey, Bayburt Valisi Rikabdar Mehmet Bey,

38

Necati Demir, Hacıemiroğulları Beyliği, Neden Kitap Yayınevi, İstanbul, 2007, s.59.
XI. yüzyılda Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu Yarımadasında hakim olduğu kesimlerde; Anatolikon
(Konya, Afyonkarahisar, Emirdağ, Burdur, Isparta), Armeniakon (Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Sivas,
Divriği), Thrakesion (Bergama, İzmir, Efes, Aydın, Denizli), Opsikion (Çanakkale, Balıkesir, Erdek, Bursa,
İznik, Eskişehir, Kütahya), Bukellarion (Ankara, Bolu, Çankırı, Karadeniz Ereğlisi), Kappadokia (Akşehir,
Kırşehir, Nevşehir), Kharsianon (Yozgat, Kayseri, Niğde), Koloneia (Şebinkarahisar, Erzincan), Paphlagonia
(Bayburt, Gümüşhane) kara themaları ile Kibyraioton (Alanya, Antalya, Fethiye, Muğla, Marmaris, Bodrum)
deniz themaları mevcuttu. M. Murat Baskıcı, Bizans Döneminde Anadolu’da İktisadi ve Sosyal Yapı (900-1261),
Phoenix Yayınları, İstanbul 2016, s.121, Thema ile detaylı bilgi için bkz. Murat Keçiş, Cüneyt Güneş,
“Bizans’ın Anadolu’daki Yeni Düzeni: Thema Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Problemler”, Sosyal ve Beşeri
Bilimler Araştırmaları Dergisi, C.19, S.43, 2018, s.95-107, Cüneyt Güneş, Bizans Anadolusu’nda Askeri ve
İdari Bir Sistem: Thema Sistemi (VII. Yüzyıldan XI. Yüzyıla Kadar), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Muğla 2018.
40
Michel Kuršanskıs, “l‟Empire de Trébizonde et les Turcs au 13e siécle”, Revue Des Etudes Byzantines, C.
XLVI, (1988), s.123, Ergin Ayan, “Tokat Çevresinde Yerel Bir Egemenlik: Hacıemiroğulları Beyliği”, Tokat
Sempozyumu 1-3 Kasım, C. I, (2012), s.31,
41
Sümer, Çepniler, s.13, Demir, a.g.e., s.61, Adam Bryer, “Rumlar ve Türkmenler: Karadeniz İstisnası”, (Çev:
M. Sibel Dinçel, Murat Keçiş), Karadeniz İncelemeleri Dergisi, C. 8, S. 16, (2014), s.217-218.
42
Bryer, a.g.m., s.217-218.
39
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Akkoyunlu Tur Ali Bey ve Suriye’deki Türkmen beylerinden Bozdoğan Bey ile birlikte
Trabzon’u üç gün boyunca kuşattılar. Ancak bu sefer başarısızlıkla neticelendi.43
Bayram Bey’den sonra, Trabzon Rum Devleti’nin başına geçen Hacı Emir İbrahim Bey de
Trabzon Rum Devleti üzerine seferlere devam etmiştir. İbrahim Bey, 13 Kasım 1357 tarihinde
Maçka üzerine bir sefer düzenledi. Bu sefer esnasında birçok ganimet ele geçirildi ve
Hamsiköy’den Dikaisimon’a kadar olan yerler de yağmalandı.44
Bütün bu saldırılar sonrasında Trabzon Rum Devleti çevresinde bulunan beylikler ve
devletlerle evlilikler yoluyla akrabalık bağları kurmuştur. Bu evliliklerden bir tanesi de I.
Basileios’un kızı Theodora’nın Hacıemir İbrahim Bey ile gerçekleştirdiği evliliktir. Bu evlilik
sonrasında sahil kıyısında bulunan Ünye, tekrar Trabzon Rum Devleti hakimiyetine
girmiştir.45
III. Aleksios bir müddet sonra evlilik vasıtası ile kurduğu akrabalık siyasetinden vazgeçmiştir.
Yeni politika olarak Türk’ü Türk’e kırdırma politikasını izlemeye başlamıştır. Bundan dolayı
da Taceddinoğullarından, Taceddin Bey ile bir görüşme başlatmıştır. Görüşme sonrasında iki
taraf arasında bir anlaşma sağlanmış olmalı ki, Prenses Eudokia ile Taceddin Bey evlenmiştir.
III. Aleksios’un, Taceddin Bey ile böyle bir ilişki içerisine girmesinin sebebi, Hacıemir
İbrahim Bey’e karşı bir müttefik bulma isteğidir. Bu evlilik sonrasında Limniya, Trabzon
Rum Devleti’ne bırakılmıştır.46
III. Aleksios 1380 tarihinde, Bayramlu Beyliği üzerine sefere çıkmıştır. Bu sefer, Trabzon
Rum Devleti açısından başarı ile neticelenen bir seferdir. Bu seferde III. Aleksios, Türklerin
kışlaklarına ve yaylaklarına saldırarak, birçok Türk’ü katletmiş ve Rum esirleri de
kurtarmıştır. Yine Kürtün ve Süme Kalesi çevresinde de akınlar düzenleyerek, burada yağma
ve katliamda bulunmuşlardır.47
Hacıemir İbrahim Bey’den sonra, Hacıemiroğulları Beyliği’nin başına geçen Süleyman Bey
zamanında da iki taraf arasındaki münasebetler devam etmiştir. Bu anlamda Süleyman Bey’in
dikkatini yoğunlaştırdığı en önemli bölge Giresun idi. Aslında Giresun üzerine daha önceden
de akınlar düzenlenmişti ancak daha sonradan Trabzon Rum Devleti ile kurulan akrabalık
bağları neticesinde bu akınlar da durmuştu.48
Süleyman Bey, 1397 senesinde Giresun’u ele geçirdi. Giresun’un Süleyman Bey tarafından
alınması, onun bölgedeki itibarını da artırdı. Aynı zamanda Giresun’un ele geçirilmesinden
sonra bölgeye gerçekleştirilen iskânlar sayesinde bölgenin Türkleşmesi de sağlanmıştır.49
Yıldırım Bayezid 1398 tarihinde Karadeniz Bölgesi’ne hareket etmiştir. Canik Bölgesi’nde
bulunan Taceddinoğulları, Taşanoğullarıve Süleyman Bey’in yönetiminde olan Bayramlu
Beyliği, Osmanlı hakimiyetini tanımıştır. Böylece Osmanlı Devleti toprakları da Trabzon
43

Jacob Philipp Fallmerayer, Trabzon İmparatorluğunun Tarihi, (Çev: Ahmet Cevat Eren), TTK, Ankara, 2011,
s.178, Bryer, a.g.m., s.199, A. Hahanov, Panaret‟in Trabzon Tarihi, (Çev: Enver Uzun), TTK, Ankara, 2004,
s.73, Yaşar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar: Eretna Devleti – Kadı Burhaneddin Ahmed ve
Devleti – Mutahharten ve Erzincan Emirliği II, TTK, Ankara, 1989, s.248-249, Sümer, Çepniler, s.14.
44
Ayan, a.g.m., s.33.
45
Hahanov, a.g.e., s.80, Charles Lebeau, Histoire du Bas-Empire XX, Chez Firmin Didot Fréres, Paris, 1836,
s.495, Fallmerayer, a.g.e., s.195, Bryer, a.g.m., s.200.
46
Ayan, a.g.m., s.34, Hahanov, a.g.e., s.90.
47
Faruk Sümer,Tirebolu Tarihi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1992, s.41, Hahanov, a.g.e.,
s.90, Bahaeddin Yediyıldız, Hacıemiroğlu Beyliği‟nden Türkiye Cumhuriyeti‟ne Ordu Tarihinden İzler, Ordu
Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, Ordu, 2018, s.52.
48
Feridun Emecen, “Giresun”, DİA, C. XIV, İstanbul, 1996, s.79-80.
49
İbrahim Tellioğlu, Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadeniz‟de Türkler, Serander Yayınları, Trabzon,
2014, s.151, Sümer, Çepniler, s.40.
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Rum Devleti sınırlarına kadar ulaşmıştır. Bu olaydan sonra, Süleyman Bey hakkında
kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 50
SONUÇ
Bilindiği üzere haçlı seferlerinin başlamasının görünürdeki en önemli sebebi Bizans
Devleti’nin Selçuklular, Peçenekler ve Çaka Bey tehdidi karşısında onlarla tek başına
mücadele edemeyeceğini anlayarak Batı’dan istemiş olduğu yardımdır. Batı da sözde
doğudaki kardeşlerini Müslümanların zulmünden kurtarmak için Bizans’ın bu yardım
çağrısına olumlu yanıt vermiştir. Bizans Devleti, haçlı seferleri ilk başladığında haçlılardan
paralı asker gibi faydalanabileceğini ve aynı zamanda, haçlılar sayesinde Türklerin ellerine
geçirmiş oldukları topraklara yeniden hakim olabileceklerini düşünmüşlerdir. Ancak yaşanan
süreç göstermiştir ki, haçlılar doğuya geçici olarak değil, yerleşmek amacı ile gelmişlerdir.
Haçlıların bu niyetini farkeden Bizans Devleti, ilk seferden itibaren onlara karşı bir takım
önlemler almak mecburiyetinde kalmıştır. İşte Bizans Devleti’nin haçlılara karşı almış olduğu
bu önlemler, haçlılarda daha haçlı seferleri başlamadan önce “kadınsı ve korkak” diye tabir
ettikleri Bizans’a karşı bir önyargının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bizans Devleti’ni,
Haçlılara karşı önlem almaya sevk eden başka bir takım sebepler de vardır. İlk seferinden
itibaren haçlılar Bizans topraklarında ilerlerken, özellikle Balkan coğrafyasında çok fazla
huzursuzluk yaratmışlardır. Bu durum üzerine Bizans Devleti de onlara sert bir şekilde
karşılık vermiştir. Haçlılar sadece Balkanlarda değil, İstanbul önlerine geldiklerinde de
taşkınlıklarına devam etmişlerdir. Bu durumda Bizans İmparatoru da haçlıları hızla
Anadolu’ya geçirmiştir. Haçlıların, Bizans Devleti’ne vasallık yemini etme konusunda zorluk
çıkarmaları da iki taraf arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine sebebiyet vermiştir. Bizans
Devleti, haçlılardan beklediği yardımı alamayacağını anlayınca Türklerle gizli bir müzakere
yaparak İznik’i ele geçirmiştir. Bu şehri aldıktan sonra da şehirde bulunan Türk garnizonuna
oldukça iyi davranmıştır. Bu durum, haçlıların Bizans’a karşı zaten olumsuz olan
düşüncelerini daha da olumsuz hale getirmiştir. İlk haçlı seferinde, haçlıların Bizans’a karşı
sergilemiş oldukları bu tavırlar dolayısıyla 1101 Yılı Haçlı Seferleri, II. ve III. Haçlı Seferleri
esnasında Bizans Devleti Türklerle anlaşma yapmış, haçlıları sarp yollardan Anadolu’ya
geçirerek Türklerin önüne atmıştır. İki taraf arasında yaşanan bütün bu olaylar, haçlıların
Bizans’a karşı kin ve nefret duymalarına sebebiyet vermiştir. Onların, aynı zamanda Bizans’ın
zenginliklerini görmeleri de yönlerini Bizans’a dönmelerinde etkili olmuştur.
İlk sefer dışında haçlılar, Türkler karşısında kayda değer bir başarı elde edememişlerdir.
Özellikle, Urfa, Kudüs gibi yerlerin yeniden Türklerin eline geçmesi haçlıları da tekrar
harekete geçirmiştir. Bu nedenle 1199 tarihinden itibaren yeni bir haçlı seferinin
gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara başlamışlardır. Haçlıların düzenlenecek bu yeni
seferdeki hedefleri aslında önce Mısır’ı ele geçirmek, arkasından da Kudüs’ü alabilmekti.
Ancak bu sefer birden yön değiştirmiş ve İstanbul’u hedef haline getirmiştir. Sefer henüz
başlamadan Venedikliler ve haçlılar arasında bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre;
haçlılar Venediklilere 85.000 mark vereceklerdi. Venedikliler de buna mukabil haçlıların
Mısır’a ve Kudüs’e gidebilmeleri için bir deniz filosu hazırlayacaklardı. Haçlılar,
Venediklilere 85.000 mark sözünü verirken, IV. Haçlı Seferi için yola çıkacak insanlardan
toplanacak paraya güvenmekteydiler. Ancak Venedik’te toplanan insan sayısı beklenenin çok
altında olunca Venedik’e ödenmesi gereken paranın büyük bir kısmı da ödenememiştir.
Haçlılar, bu durum karşısında ne yapacaklarını düşünürlerken, Bizans Devleti’nde bir takım
karışıklıklar yaşanmaktaydı. Bizans İmparatoru Isaakios’un daha önceden Türklere vermiş
olduğu fidye sayesinde hayatını kurtardığı kardeşi III. Aleksios şimdi onun tahtını gasbetmiş,
50

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. I, TTK, Ankara, 1998, s.298-299, Mehmed Neşri, Kitâb-ı
Cihan-Nümâ Neşrî Tarihi, C. II, (Haz: Faik Reşit UnatMehmed A. Köymen), TTK, Ankara, 1995, s.378-379.
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gözlerini oydurmuş ve oğlu ile birlikte zindana attırmıştı. Ancak oğul Aleksios bir yolunu
bularak kaçmayı başarmış ve Venedik dukasından ve haçlılardan yardım talebinde
bulunmuştu.
Venedikliler ve haçlılar, Aleksios’un bu yardım çağrısına olumlu yanıt verdiler. Böylece
kutsal ülke için yola çıkılan seferin yönü bu kez İstanbul’a çevrilmiştir. Venedik-haçlı
müttefik ordusu sayesinde İstanbul’da Isaakios yeniden tahta geçirilmiştir. Aleksios,
Venediklilerden ve haçlılardan yardım talebinde bulunurken, onlara bir takım vaadlerde de
bulunmuştu. Ancak sefer sona erip, Isaakios tahtına yeniden iade edildikten sonra Aleksios
vermiş olduğu sözleri yerine getiremedi çünkü Bizans hazinesi oldukça kötü durumdaydı.
Bunun üzerine haçlılar, 13 Nisan 1204 tarihinde İstanbul üzerine bir saldırı gerçekleştirdiler
ve bu saldırı sonrasında da şehri ele geçirdiler. Haçlılar, İstanbul’u ele geçirdikten sonra
inanılmaz bir yağmaya tabi tuttular. İstanbul 900 sene boyunca büyük bir medeniyetin
merkeziydi. Halbuki haçlıların başlatmış oldukları bu yağma ve katliam sonrasında artık
sadece bir harabeden ibaretti. İstanbul, uğradığı bu yağma sonucunda bütün güzelliklerini,
sanat eserlerini ve ihtişamını kaybetti. Şehirdeki bütün kütüphaneler, saraylar ve kiliseler yok
edildi. Yüzlerce senelik bir birikimin toplamı olan kitaplar, ya parçalandı ya da çıkan
yangınlar sonucu yok oldu. Halka yapılan eziyetler de cabasıydı. IV. Haçlı Seferi’nden
etkilenen tek bölge İstanbul değildir. Bu sefer sonrasında İznik’te, Trakya’da ve Trabzon’da
Bizans hanedan üyeleri tarafından bazı devletler kurulmuştur. İstanbul’un Latinler tarafından
işgalinden sonra İstanbul’dan kaçan Bizans tahtının varisleri, halaları Gürcü Kraliçesi
Tamara’nın da desteği ile Doğu Karadeniz sahillerinde varlık sürmeye başlamışlardır.
Aleksios Komnenos, 1204’te Trabzon’u ele geçirmiş, Samsun, Sinop ve Karadeniz
Ereğlisi’ne kadar ilerleyerek, Trabzon Rum Devleti’ni kurmuştur.
Trabzon Rum Devleti, kurulduğu ilk andan itibaren etrafındaki birçok Türk beyliği ile
uğraşmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu beyliklerden bir tanesi de Hacıemiroğulları
Beyliği’dir. Bu beyliğin, Trabzon sınırlarındaki faaliyetleri, ilk olarak, Kuştoğan Bey’in
Giresun üzerine düzenlediği sefer ile başlamış ve Kuştoğan Bey’den sonra başa geçen
Bayram Bey zamanında da bu seferler devam ettirilmiştir. Ancak Bayram Bey döneminde,
Trabzon Rum Devleti üzerine düzenlenen seferler, başarısızlıkla neticelenmiştir. Hacıemir
İbrahim Bey döneminden itibaren, Trabzon Rum Devleti’ne karşı kazanılan zaferler, Trabzon
Rum Devleti’ni, Hacıemiroğulları Beyliği ile akrabalık bağları kurmaya sevketmiştir. Bu
sayede bir müddet dahi olsa Trabzon Rum Devleti, kendisini Hacıemiroğullarının
saldırısından korumuştur. Süleyman Bey döneminde ise, Giresun’un alınması, Trabzon Rum
Devleti’nin gücüne büyük bir darbe indirmiştir.
Sonuç olarak; Karadeniz Bölgesi’nde faaliyette bulunan en önemli beyliklerden birisi olan
Hacıemiroğulları Beyliği, gerçekleştirdiği fetihler ile sadece Trabzon Rum Devleti’nin
bölgedeki gücünü kırmakla kalmamış, aynı zamanda Hacıemiroğulları Beyliği tarafından ele
geçirilen bölgelere gerçekleştirilen iskânlar sayesinde bölgenin Türkleşmesi de
gerçekleştirilmiştir.
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NİZAMİ MƏSNƏVİLƏRİNDƏ “ZƏFƏRAN” NIN FAYDALARI HAQQINDA
ABOUT THE BENEFITS OF "SAFFRON" IN NIZAMI'S MASNAVI
Məmmədova ƏSMƏTXANIM Bəyəhməd qızı
Azərbaycan, Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakültəsi
filogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ÖZET
Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin (1141-1209) əsərlərini solmayan bir çiçəyə
bənzətmək olar. Çünki şairin poeziyası əsrlərdən bəri öz təravətini daim saxlamış,
əbədiyaşarlıq nümunəsi kimi dünya mədəniyyətinə ölməz incilər bəxş etmişdir.
Nizami əsərlərinin orijinalının dil, üslub və poetik xüsusiyyətlərini araşdırılması zamanı bir
sıra maraqlı mətndaxili sistemlər diqqəti cəlb edir. Bunlardan biri də tədqiqata cəlb etdiyimiz
təbiətşünaslığın bir hissəsi olan gül, bitki semantikalı leksemlər sistemdir. Nizaminin təbiət
möcüzələrindən olan zəfaran haqqındakı bəzi fikirlərini sizinlə bölüşmək istəyirik.
Beş min ildən çox tarixi olan zəfəran bitkisi yemək sənayesində, təbabətdə, rəngkarlıq
işlərində (rəngverici maddə kimi) istifadə olunan, soğanla artan çoxillik bitkidir. Təsadüfi
deyil ki, Şərq ədəbiyyatında zəfəran bitkisini qızılla ölçür və ona təşbeh edərək, “qırmızı
qızıl” adlandırırlar. Tarixi faktlardan o da məlumdur ki, zəfəran çox qiymətli bir bitki
olduğuna görə qədim zamanlarda onu şahların, qalib sərkərdələrin başlarına səpərmişlər.
√ – Möhtərəm qonaqların qarşılanması zamanı hörmət əlaməti olaraq müşk, ənbər,
zəfərandan istifadə edilərmiş. “Xosrov və Şirin” əsərində Şirin Xosrovu təntənəli, layiqli
qarşılamaq üçün xidmətçilərinə tapşırıq verərək: Koldan, tikandan aralığı təmizləyin / Sonra
isə müşklə, zəfəranla ətirləndirin -deyir.
√ – Zəfəranın insanı şad etməsi, əhval-ruhiyyəsini qaldırıcı vasitə kimi şadlıq, sevinc
bəxş etməsini beytlərində dəfələrlə qeyd edən şairin “Yeddi gözəl” əsərində “Bəhram şahın
altıncı iqlim şahının qızının qonağı olması və onun əfsanəsini dinləməsi” bölməsində
oxuyuruq:
“Lakin bir halda ki, şah ruhunun şadlığını istəyir /Deməli, zəfəranın bəxş etdiyi şevinci,
gülüşü istəyir.”
Nizami “Xəmsə”də tibb elminə söykənərək, “zəfəran (suyunu) içən, yeyən adamın ürəyi
sağlam, ürəyi sağlam olan adam isə şad olar, sevinər” ibarəsindən tez-tez istifadə edir:
√ – Zəfəranın şirniyyat, şərbət, halva, yeməklərin hazırlanmasında, onlara ətir və dad
verməsində əsas vasitə olmasından bir çox beytlərində bəhs edir.
Nizami “Xəmsə”də zəfəran leksemini 20 dəfə müxtəlif beytlər daxilində işlədərək bu faydalı
bitkinin gözəl xüsusiyyətlərini mövzuya uyğun olaraq açıqlamaqla insan sağlamlığı üçün
əhəmiyyət kəsb etməsini və bu müalicəvi bitkinin faydalarını vurğulamışdır.
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Xəmsə”, zəfəran bitkisi, leksem, sağlamlıq
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ABSTRACT
The works of the genius poet of Azerbaijan, Nizami Ganjavi (1141-1209), can be compared to
a flower that does not fade. Because the poet's poetry has kept its freshness for centuries and
has given immortal pearls to the world culture as an example of eternal life.
When examining the language, style and poetic features of the original of Nizami's works, a
number of interesting intratextual systems attract attention. One of them is the system of
lexemes with flower and plant semantics, which is a part of natural science that we have
involved in the study. We want to share with you some of Nizami's thoughts about saffron,
one of the wonders of nature.
The saffron plant is a bulbous perennial plant with a history of more than five thousand years,
used in the food industry, medicine, and dyeing (as a dye). In Eastern literature, the yield of
the saffron plant is measured in gold and is compared to it. It is said that since saffron is a
very valuable plant, it was sprinkled on the heads of kings and victorious generals in ancient
times.
√ - Musk, ambergris, and saffron were used as a sign of respect when welcoming
distinguished guests. In the work "Khosrov and Shirin", Shirin instructs his servants to
welcome Khosrov in a solemn and dignified manner: Clean the space from bushes and
thorns/And then perfume it with musk and saffron.
√ - The poet, who repeatedly mentioned in his verses that saffron makes people
happy, brings joy and happiness, says in the section "Bahram Shah's being the guest of the
daughter of the sixth climate king and listening to her legend" in his work "Seven Beauties":
But in one case, the king wants the happiness of his soul / So, he wants the joy and
laughter that saffron gives.
In "Khamsa", based on medical science, Nizami often uses the phrase "a person who drinks
and eats saffron (juice) has a healthy heart, and a healthy heart will be happy and rejoice".
√ - He mentions in many verses that saffron is the main factor in the preparation of
sweets, sherbet, halva, food, giving them aroma and taste.
Nizami used the lexeme saffron 20 times in different verses in "Khamsa" and explained the
beautiful properties of this useful plant according to the topic, emphasizing its importance for
human health and the benefits of using this useful plant.
Key words: Nizami Ganjavi, “Xamsa”, saffron plant, lexeme, health
Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin (1141-1209) əsərlərini solmayan bir çiçəyə
bənzətmək olar. Çünki şairin poeziyası əsrlərdən bəri öz təravətini saxlamış, əbədiyaşarlıq
nümunəsi kimi dünya mədəniyyətinə, ədəbiyyatına ölməz incilər bəxş etmişdir. Onun
xalqımızın mədəni sərvətinə çevrilən əsərləri Azərbaycanla yanaşı, dünya xalqlarının da tarixi
keçmişini və adət-ənənələrini özündə əks etdirir.
Fars dilinin lüğət fondu istər bu dilin özünə məxsus, istərsə də başqa dillərdən alınmış
yüzlərlə təbiət möcüzəsi olan ağac, bitki, gül adları ilə zəngindir. Nizaminin
“Xəmsə”sində, xüsusilə, “Sirlər xəzinəsi”də işlənən təbiətin ən zərif, ən füsünkar yaradılışı –
gül, bitki adlarına nəzər salsaq, Nizami qələmində onların bəzilərinin öz həqiqi mənasında,
bəzilərinin isə məcazi mənada, aforizm, təşbeh, təsvir obyekti, bədii üslubun təzahürü kimi
təqdim edilmiş məzmunu daha da qüvvətləndirməyə, aydınlaşdırmağa xidmət etdiyini görərik.
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Ümumiyyətlə, fars dilinin leksik fondunda mövcud olan yüzlərlə gül, çiçək və bitkilərdən
Nizami “Xəmsə”sində adları çəkilənlərdən bəziləri bunlardır : ، گل رز، گل سرخ// (qızılgül);
(گل محمدیDəməşq qızılgülü); ( گل بهمنnərgiz gülü); ( گل سنبلsünbül çiçəyi); ( شقایقxaşxaş
gülü, (lalənin bir növü)); ( سیسنبرsüsəmbər); ( گل استکانیinci çiçəyi); ( میخکqərənfil); //زنبق
(زنبق ذهبیzanbaq, liliya);  نسرین// ( نسترنitburnu); ( نرگسnərgiz gülü); ( نییلوفرnilufər); گل
( مرواریدqız çiçəyi); ( قاسدکzəncirotu); اللهlalə; ( بنفشهbənövşə); ( مرزنگوشmərzə çiçəyi);
(خیریgülümbahar), (kalendula);  یاس//( یاسمنyasəmən); ( مشک بیدətirli söyüd);  سپرغم// ریحان
(reyhan); ( پونهyarpız); ( گل مریمtuberoza) və s. “Sirlər xəzinəsi”ndə adlarını çəkdiyimiz bu
gül, çicək və bitkilərdən 17-si müxtəlif beytlər daxilində işlədilmişdir.
Bu məqalədə Nizaminin təbiətin əsrarəngiz möcüzələrindən biri olan zəfəran haqqındakı bəzi
fikirlərini sizinlə bölüşmək istəyirik.
Beş min ildən çox tarixə sahib zəfəran özünəməxsus dadı, ləzzəti, faydalı xüsusiyyətləri ilə
qida sənayesində, boyayıcı maddə kimi rəngkarlıq işlərində, müalicəvi əhəmiyyətinə görə
tibbdə geniş istifadə olunan, soğanla artan çoxillik bitkidir. Onun çiçəkləri ağ, sarı, ən çox
bənövşəyi rəngdə olur. Ə. Ə. Dehxoda [Dehxoda, 1372: 11330] və H. Ənvəri [ Ənvəri,
1381: 3856] izahlı lüğətlərində bu haqda ətraflı məlumata rast gəlirik. Şərq ədəbiyyatında
zəfəran bitkisinin dəyərini qızılla ölçür, “qırmızı qızıl” adlandırırlar. Qədim zamanlarda
zəfəranın şahların, qalib sərkərdələrin başlarına səpilməsinin əsas səbəbi də məhz onun
dəyəri, qiyməti ilə bağlı olmuşdur.
Klassik bədii irs nümunələrində zəfəranın rəngindən də təşbeh vasitəsi kimi istifadə etmişlər.
Leksikoqraf, dilçi, şair Qətran Təbrizi aşağıdakı beytində zəfəranın sarı rəngini, qırmızı rəngli
ərğəvanla əkslik sırasına qoyub, təzadlı təşbeh yaradır:
، عشق تو کرد،ای به رخ چون ارغوان
[Rəngçi, 1389: 168]

.زعفران

رنگ رخسار مرا چون

(Ey üzü (qırmızı) ərğəvan rəngli, sənin eşqin,
Mənim üzümü zəfəran kimi saraltdı)
Nizami “Xəmsə”də zəfəran leksemini 20 dəfədən artıq müxtəlif beytlər daxilində işlədərək
bu faydalı bitkinin gözəl xüsusiyyətlərini mövzuya uyğun olaraq açıqlamaqla insan
sağlamlığı üçün əhəmiyyət kəsb etməsini bir daha diqqətə çatdırır:
√ – Möhtərəm qonaqların qarşılanması zamanı hörmət əlaməti olaraq müşk, ənbər,
zəfərandan istifadə edilərmiş. “Xosrov və Şirin” əsərində Şirin Xosrovu təntənəli, layiqli
qarşılamaq üçün o gələn yolu təmizləməyi, müşk, ənbərlə ətirləndirməyi əmr edir:
،ز خار و خاره خالی کن میانش
.معطر کن بمشک و زعفرانش

[N, 1370: 256]
(Kol-kosdan, tikandan aralığı təmizlə,
Sonra isə müşklə, zəfəranla ətirləndir)

Firdövsi “Şahnamə”də Bəhram Gurun qarşılanma səhnəsini belə təsvir edir:
، درم ریخته کران از کران
[Firdövsi, 1960: 168]
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(Başdan-başa hər yerə dirhəm,
Dinar, müşk və zəfəran səpdilər)
√ – Zəfəranın insanı şad etməsi, şadlıq, sevinc bəxş etməsini beytlərində dəfələrlə
qeyd edən şair “Yeddi gözəl” əsərində “Bəhram şahın altıncı iqlim şahının qızının qonağı
olması və onun əfsanəsini dinləməsi” bölməsində belə qələmə alır:
، لیک چون شه نشاط جان خواهد
....وز پی خندۀ زعفران خواهد
[N,1370: 642]
(Lakin bir halda ki, şah ruhunun şadlığını istəyir,
Deməli, zəfəranın bəxş etdiyi şevinci, gülüşü istəyir...)
، آنچه بینی که زعفران زرد است
[ N, 1370: 643]

.خنده بین زانکه زعفران خورد ست

(Göründüyü kimi, zəfəran sarıdır,
Zəfəran yeyən adam isə gülər, şad olar)
Nizami “Xəmsə”də tibb elminə söykənərək, “zəfəran (suyunu) içən, yeyən adamın ürəyi
sağlam, ürəyi sağlam olan adam isə şad olar, sevinər” ibarəsindən tez-tez istifadə edir:
، زر آن میوۀ زعفران ریز شد
.که چون زعفران شادی انگیز شد
[ N, 1370: 832]
(Zəfəranın meyvəsi, telləri qızıl kimi kiçik olduğundan ,
Qızıl şadlıq artıran kimi zəfəran da sevinc artırır)
√ – Zəfəranın şirniyyat, şərbət, halva, yeməklərin hazırlanmasında, onlara ətir və dad
verməsində müstəsna əhəmiyyətindən, əsas amil olmasından aşağıdakı beytlərdə söz açılır:
، زردیست آنکه شادمانی ازوست
.ذوق حلوای زعفرانی ازوست
[N, 1370: 603]
(Sarı olan hər şey şadlıq mənbəyidir,
Odur ki, zəfəranlı halvanın zövqü başqadır)
،زیر بائی بزعفران و شکر
[N, 1370: 637]

. ناربائی ز زیربا خوشتر

(Şəkərli, zəfəranlı zirba ,
Zirbadan da daha dadlı narbadır)
Qeyd edək ki, burada خوشتر/xoştər/ sifəti, birinci misradakı شکر/şəkər/ ismi ilə qafiyə
olduğundan /xoştər/ deyil, /xəştər/ kimi tələffüz edilməlidir [Məmmədova, 2016 :48].
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Bu beytdə adları çəkilən “zirba”, “narba” da “şurba” kimi xörək adlarıdır. İndi də belə
xörəklər Gəncədə, Azərbaycanda bişirilir. Hər birinin hazırlanmasında ət, balıq, quş əti,
zəfəran, zirə, darçın, şirə, nar gilələri və şəkərdən istifadə edilir.
“Şərəfnamə”də “İskəndərin Hindistandan Çinə getməsi” bölümündə Tibetin çətin, təhlükəli,
dağlıq yolları ilə hərəkət edən döyüşçülər mənasız şəkildə gülməyə başladıqda İskəndər şah
onlardan soruşur:
،چو بر اوج تبت رسید افسرش
. به خنده در آمد همه لشکرش
، بپرسید کاین خنده از بهر چیست
.به جایی که بر خود بباید گریست
، نمودند کاین زعفران گونه خاک
[N, 1370: 880]

.

کند مرد را بیسبب خنده ناک

(Qoşun başçısı Tibetin yüksəkliklərinə çatdıqda,
Döyüşçülərin hamısının gülməyə başladığını gördükdə,
Soruşdu ki, bu gülmək nədir, niyə gülürsünüz?
Ağlamaq vacib olan yerdə bu gülüşün mənası nədir?
Cavab verdilər ki, bu zəfəranlı (əkilmiş) torpaq,
İnsanı şadetməklə, yersiz gülməyə vadar edir)
Nəticə olaraq onu demək lazımdır ki, “Xəmsə”də gül semantikalı leksika əsasında yaranan
bədii təsvir və ifadə vasitələri, söz və söz qrupları Nizami əsərlərində poetik mətnin təşkilində
bütöv bir sistem şəklində özünü göstərir. Əsərdə obraz məfhumu daşıyan gül, bitki
semantikalı leksika mətnin bədiiləşməsinə, poetik, yadda qalan lövhələrin yaranmasına xidmət edən, əsərin qəhrəmanını müxtəlif cəhətlərinə görə müxatəbə hərtərəfli təqdim etməyə
xidmət edən zəngin söz və söz qruplarıdır.
Azərbaycanda bir çox bitki və meyvələrin müalicəvi xüsusiyyətləri, təbabətdə istifadəsi,
müalicə üsulları ilə insanlara çoxdan məlumdur. Həmin müalicə üsulları zamanın sınağından
uğurla çıxaraq müasir elmi-texniki tərəqqi əsrində də öz əhəmiyyətini itirməyib. Hətta bir
vaxtlar xalq təbabətinə qısqanclıqla yanaşan elmi təbabət də bu gün onun əhəmiyyətini etiraf
etmək məcburiyyətindədir. "Dövrümüzün ən bahalı ədviyyatlarından biri olmaqla tərkibində
150-dən çox xüsusi, faydalı maddə olduğu müəyyənləşdirilmişdir.
Çox az saylı dünya ölkələrilə yanaşı Azərbaycanda da istehsal olunan zəfəran həm də qiymətli
dərman bitkisidir. Vaxtilə xalq təbabətində qıcolmaya, göz ağrısına, göy öskürəyə tutulanları
onunla sağaldırmışlar. Məşhur yunan həkimi Hippokrat və dörd cildlik “Tibbin qanunu”nu
kitabının müəllifi ensiklopedik alim Əbu Əli ibni Sina da da zəfəranın müəlicəvi
əhəmiyyətindən bəhs etmişlər. Zəfəran insanın eşitmə, görmə qabiliyyətini artırır, maddələr
mübadiləsinin gedişini normal hala salmaqla yanaşı mədə-bağırsaq xəstəliyində iltihabı
aradan qaldırır, böyrəklərdə baş verən çürümənin qarşısını alır.
Zəfəran əzələ spazmından, qaşıntıdan və iltihabdan azad olmağa kömək olur. Zəfəranın ətri və
az miqdarda istifadəsi depressiya, qayğı, yaddaş zəifliyi və nevroloji xəstəliklərə qarşı
faydalıdır. C vitamini, maqnezium, dəmir, kalsiumla zəngin olan zəfəran qandakı şəkər
miqdarını, toxuma, sümük və hormonların inkişafını tənzimləyir. Tərkibində olan B6 vitamini
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qırmızı qan kürəciklərinin yaranmasına kömək olur. Zəfəran bronxial astmanın əlamətlərini
və iltihabı da aradan qaldırır. Araşdırmalar göstərir ki, zəfəran eyni zamanda dəri və qaraciyər
xərçənginin, yaşla bağlı yaranan görmə zəifliyini aradan qaldırır və katarakt yaranmasının
qarşısını alır.
Türkiyəli həkim-diyetoloq Şəbnəm Kandıralı zəfəranın şəfa verdiyi xəstəliklərdən danışaraq
bildirir ki, zəfəran pəhriz saxlayanlar üçün də ən faydalı ədviyyatlardandır. Bundan əlavə,
zəfəran aclıq hissini azaltdığından, arıqlamaq üçün pəhriz saxlayan inşanlar da bu
ədviyyatdan istifadə edə bilərlər. müəyyən miqdar zəfəran qəbul etməklə hətta pəhriz
saxlamadan, idmanla məşğul olmadan 8 həftədə 1 kq. arıqlamaq mümkündür. Diyetoloq
bildirib ki, zəfəranı çay kimi içərkən təsiri daha güclü olur. Odur ki, tez arıqlamaq istəyənlər
onu çay dəmləməsini içərlərsə nəticə daha uğurlu olar. Şəbnəm Kandıralı zəfəranın
depressiyaya meyilli insanlar üçün də faydalı olduğunu xüsusi vurğulamışdır. "Zəfəran
xəstənin ruh halına yaxşı təsir edir. Depressiyaya meyilli insanlar mütləq bu ədviyyatdan
istifadə etməlidirlər. Gündə 30 mq. zəfəran qəbul edərək 6 həftədə ruh halını yaxşılaşdırmaq
və stressi azaltmaq mümkündür"(11). Həkimin sözlərinə görə, zəfəran yaddaş problemləri
yaşayanlara da kömək edir. Şəbnəm Kandıralı bütün bu faydalı xüsusiyyətlərinə baxmayaraq,
zəfərandan həddən artıq istifadənin zərərlə nəticələnə biləcəyini də qeyd edir. Həddən artıq
qəbul edildikdə zəhərlənməyə, dərinin saralmasına və s. səbəb ola bilər. Zəfəran kəskin ətrə
və azacıq acı dada malikdir. Əsasən plov, ət, dəniz məhsulları və şirniyyatlarda istifadə edilir.
Biz, bu ədviyyatdan xörəklərə, şirniyyatlara yeməyə dad və ətir vermək üçün istifadə etsək də
qədim və müasir tibdə onun inkar edilməz faydasını unutmamalıyıq. Bizim xoş qoxulu,
qiymətli ədviyyatlarımız içərisində ən mühümlərindən biri - ULU ŞEYXİMİZ NİZAMİ
GƏNCƏVİNİN DƏ ƏSƏRLƏRİNDƏ SEVƏ-SEVƏ VƏSF ETDİYİ ŞƏRQLİLƏRİN
MİLLİ SƏRVƏTİ – ZƏFƏRANDIR.
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NUMERAL AS A PART OF SPEECH AS A MEANS OF EXPRESSIVENESS
IN HEYDAR ALIYEV'S SPEECH
SAY NITQ HISSƏSININ HEYDƏR ƏLIYEVIN NITQINDƏ EKSPRESSIVLIK
YARATMASI
Nağdəli Tapdıq oğlu ZAMANOV
Azərbaycan Tibb Universiteti
Azerbaijan Medical University
ANNOTATION
The article investigates the numeral as a main part of speech in Heydar Aliyev's speech. By
conveying verbally the numerous figures to audiences in a great speaker’s language made it
necessary to investigate the numeral as a part of speech. So, the numerals in Heydar Aliyev's
speech were investigated in groups according to their types. The numerals were investigated
in Heydar Aliyev's statements in the following order:

a)
b)
c)
d)

cardinal numerals
ordinal numerals
fractional numerals
indefinite numerals

pronunciation of numerals in different audiences, investigate the numerals in different styles,
the relationship of numerals among them and other parts of speech, the role of numerals in
word building.
As it is clear in great speaker’s language the figures are sometimes repeated, sometimes
mixed with decisive expressions, and sometimes paired with sincere expressions, increasing
the expressiveness of his speech.
The definite numerals sound like a judge's speech in great speaker’s language, as a
personification of the justice. The audience sees the fate of a human being in every definite
numeral that Heydar Aliyev uses against the people, and cannot get out of the fascinating of
figures in such a brilliant speech. The ordinal numeral is an important means in Heydar
Aliyev's language to introduce the Azerbaijan's outstanding artists to the public. By listing
orally, the date of death of coryphaeus and the foundation date of their house-museums, the
ordinal numerals once again reveal the power of formation the expressiveness in speech.
The figures sound like confirmation of Heydar Aliyev's ideas. By hearing the comparative
figures the audience understand the clarification of the essence.
Our investigation shows that the figures become an important mean in Heydar Aliyev's
speech in terms of correctly reflecting the social and political processes. The domestic
situation is explained to the audience with the help of the figures – cardinal numerals and
ordinal numerals.
Traveling to the past with the language of figures, taking the audience to the past history is
important in Heydar Aliyev's speech.
In great speaker’s language, the figures shed light on historical events and issues related to
these events, and the numbers were pronounced in a unique way in different styles of
statements.
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Some figures, especially the figure "one", have a serious role in word building. It was
pronounced as a sign of integrity, monolithic unity, completeness in Heydar Aliyev's speech
regarding the ideas of independence.
The important role of numeral as a part of speech in Heydar Aliyev's language in increasing
the expressiveness of the speech is conditioned by a number of points:
- The figures are often heard in Heydar Aliyev's scientific-style statements, in
discussions about the economy and agriculture;
- In Heydar Aliyev's speech, the figures are important in conveying the historical
truths to the people;
- Rhetorical questions addressed to the audience are often used before the
enumeration of the figures, so that the figures appear as answers to those questions;
- The great speaker often used the indefinite (quantifiers”) numerals, "much",
"many", “little”, "few” in his speech. These indefinite numerals are widely used in wordbuilding in Heydar Aliyev's speech;
- In Heydar Aliyev's language the numeral and its types are in deep dialectic unity
with the other main and structural parts of speech;
Key words: Heydar Aliyev, speech culture, numerial as part of speech, expressiveness
ANNOTASIYA
Məqalədə əsas nitq hissəsi kimi saylar Heydər Əliyevin nitqində araşdırılmışdır. Böyük
natiqin dilində şifahi şəkildə çoxsaylı rəqəmlərin auditoriyalara çatdırılması say nitq
hissəsinin öyrənilməsini zəruri etmişdir. Bu baxımdan saylar qruplar üzrə, eləcə də hər qrupu
da növlərinə görə Heydər Əliyevin nitqində tədqiq olunmuşdur. Sayların tədqiqi aşağıdakı
ardıcıllıqla öyrənilmişdir: Heydər Əliyevin nitqlərində
a) müəyyən miqdar sayları,
b) sıra sayları,
c) kəsr sayları,
d) təqribi miqdar sayları,
sayların müxtəlif auditoriyalarda səslənməsi, sayların müxtəlif üslublarda öyrənilməsi,
sayların digər nitq hissələri və öz aralarında əlaqələsi, sayların sözyaratmada rolu.
Aydındır ki, böyük natiqin dilində rəqəmlər gah təkrarlanır, gah qətiyyətli ifadələrlə
çulğalaşır, gah da səmimi ifadələrlə qoşalaşaraq nitqin ekspressivliyini artırır.
Müəyyən miqdar sayları böyük natiqin dilində ədalət mücəssəməsi olan hakim nitqi kimi
səslənir. Auditoriya Heydər Əliyevin insanlara qarşı işlətdiyi hər bir müəyyən miqdar sayında
bir insan taleyini görür və belə bir parlaq nitqin rəqəmlər cazibəsindən çıxa bilmir. Sıra sayları
Azərbaycanın görkəmli sənətkarlarının xalqa tanıdılması yolunda Heydər Əliyevin dilində
mühüm vasitədir. Şifahi şəkildə korifeylərin vəfat etmə tarixlərini, onların ev-muzeylərinin
yaradılma tarixlərini sıralamaqla sıra saylarının nitqdə ekspressivlik yaratmaq gücünü bir
daha ortaya qoyur.
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Rəqəmlər Heydər Əliyevin fikirlərinin təsdiqi kimi səslənir. Müqayisəli rəqəmləri eşidən
auditoriya mahiyyətin açıqlanmasını başa düşür.
Araşdırmamız göstərir ki, saylar Heydər Əliyevin nitqində ictimai-siyasi prosesləri düzgün
əks etdirmək baxımından mühüm vasitəyə çevrilir. Ölkədaxili vəziyyət rəqəmlərin-müəyyən
miqdar və sıra saylarının köməyi ilə auditoriyalara izah olunur.
Rəqəmlərin dili ilə keçmişə səyahət etmək, auditoriyanı keçmiş tarixə aparmaq Heydər
Əliyevin nitqində mühümdür.
Böyük natiqin dilində saylar tarixi hadisələr və bu hadisələrlə bağlı məsələlərə aydınlıq
gətirir. Müxtəlif üslublu çıxışlarda Heydər Əliyevin nitqində rəqəmlər özünəməxsus tərzdə
səslənir.
Bəzi sayların, xüsusən də “bir” sayının sözyaratmada ciddi rolu var ki, bu müstəqillik
ideyaları ilə bağlı Heydər Əliyevin nitqində bütövlüyə, monolit birliyə, tama işarə kimi
səslənmişdir.
Heydər Əliyevin nitqində say nitq hissəsinin nitqin ekspressivliyini yüksəltməkdə mühüm
rolu bir sıra məqamlarla şərtlənir:
− Saylar Heydər Əliyevin elmi üslublu çıxışlarında, iqtisadiyyat və kənd təsərüffatı ilə
əlaqədar müşavirələrdə tez-tez səslənir;
− Heydər Əliyevin nitqində saylar tarixi həqiqətlərin xalqa çatdırılmasında mühümdür;
− Rəqəmlərin sadalanmasından öncə auditoriyalara yönələn ritorik suallar tez-tez işlənir
ki, saylar bu suallara verilən cavablar kimi ortaya çıxır;
− Qeyri-müəyyən saylar içərisində böyük natiqin nitqində “çox”, “çoxlu”, “artıq”, “az”
daha çox işlədilir. Bu qeyri-müəyyən saylardan Heydər Əliyevin nitqində söz yaradıcılığında
geniş istifadə olunur;
− Saylar böyük natiqin çıxış və nitqlərində digər əsas və köməkçi nitq hissələri ilə dərin,
dialektik vəhdətdədir;
Açar sözlər: Heydər Əliyev, nitq mədəniyyəti, say nitq hissəsi, ekspressivlik

Əsas nitq hissəsindən sayılan, əşyanın miqdarını və ya sırasını bildirən, neçə, nə qədər,
neçənci, neçə hissə suallarına cavab verən say Heydər Əliyevin nitqlərində araşdırılmamışdır.
Böyük natiqin dilində şifahi şəkildə çoxsaylı rəqəmlərin auditoriyalara çatdırılması say nitq
hissəsinin öyrənilməsini zəruri edir (2, 3). Sayların nitqdə ekspressivlik yaratmasına bir sıra
müəlliflər (4, 5, 6, 7) öz fikirlərini bildirmişlər, lakin siyasi natiq dilində bu məsələlərə az
diqqət yetirilmişdir. Bu baxımdan sayları qruplar üzrə (miqdar sayları, sıra sayları), eləcə də
hər qrupu da növlərinə görə Heydər Əliyevin nitqində tədqiq etmək fikrinə düşdük. Sayların
tədqiqini aşağıdakı ardıcıllıqla öyrənmək qərarına gəldik; Heydər Əliyevin nitqlərində
müəyyən miqdar sayları → təqribi miqdar sayları → kəsr sayları → sıra sayları → sayların
müxtəlif auditoriyalarda işlənməsi → sayların müxtəlif üslublarda öyrənilməsi → sayların
digər nitq hissələri və öz aralarında əlaqələsi → sayların sözyaratmada rolu.
Bəzən də eyni bir mətndə təqribi(təxmini) saylar həm təxminlik, həm də dəqiqlik bildirir:
“Yadımdadır, 39-40-cı illərdə mən Sənaye İnstitutunda oxuyarkən mənimlə bir alman
oxuyurdu. O, bakılı idi. O vaxtlar mənim 16-17 yaşım vardı. O da təxminən bu yaşda idi. Biz
dostluq edirdik” (1, VIIc.s.45).
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Bu kiçik məişət üslublu parçada qeyri-müəyyən (təqribi) saylar sadə cümlələrlə nitqi
gözəlləşdirə bilir.
Digər saylar kimi kəsr sayları da müəyyən aditoriyalarda Heydər Əliyevin nitqlərində
səslənir. Bu saylar onun problemə incəliklərinə qədər bələd olduğunu göstərir və auditoriyanı
da bu incəlikləri görməyə səfərbər edir: “Ancaq bu müqavilədə Türkiyənin yeri nə idi? 1.75
faiz. Ancaq sonradan Türkiyə dövlət başçılarının xahişinə görə Azərbaycanın öz hissəsindən,
müqavilə imzalanandan sonra respublikamıza qalmış hissədən beş faiz də Türkiyə dövlətinə,
şirkətinə orada yer ayırdıq. Artıq burada Türkiyənin yeri 6.75 faiz olu.Bax biz bu addımı atdıq
ki, ölkəmizə Türkiyənin sərmayəsi gəlsin” (1, VIc.s.360).
Ritorik sualla qarşıya qoyulan problemə kəsr sayı ilə konkret cavab verilir. Qüvvətləndirici
“bax” ədatı ilə fikir dinləyicilərə yönəlir.
Saylar Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin həyat tarixçələrinin auditoriyalara
çatdırılmasında mühüm nitq vasitəsinə çevrilir. Bu zaman biz sayların publisistik üslubda
işlənməsinin şahidi oluruq: “1945-ci ildə Azərbaycanda Elmlər Akademiyası yaranarkən
Yusif Məmmədəliyev Elmlər Akademiyasını təsis edən 15 görkəmli şəxsiyyətdən biri
olubdur. Yusif Məmmədəliyev 1947-ci ildən 1950-ci ilə qədər, sonra da 1958-ci ildən 1961-ci
ilədək akademiyanın prezidenti olmuşdur. Akademiyanın prezidenti vəzifəsinə bu görkəmli
alimin ikinci dəfə dəvət edilməsi onu göstərmişdir ki, Yusif Məmmədəliyev 1950-ci ildə
subyektiv səbəblərə görə vəzifədən azad olunmuşdur. O, Akademiyanın tərkibində öz işini
davam etdirmiş, sonra universitetin rektoru işləmiş və Elmlər Akademiyası Yusif
Məmmədəliyevə yenidən ehtiyac duymuşdur. O, 1958-ci ildə Elmlər Akademiyasına
prezident seçilmiş və ömrünün sonuna qədər prezident kimi yaşamışdır” (1, VIIc.s.293-294).
Sıra sayları Heydər Əliyevin nitqində XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatını yaradan şəxslərin
antroponimik sıralanması ilə vəhdətdə verilir. Sıra sayları və bu sıra sayları ilə zaman
vəhdətində görkəmli Azərbaycançılar auditoriyalara tanıdılır: “Mən son vaxtı deyirəm, bəli,
Məmməd Səid Ordubadi, Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı-bunlar şübhəsizdir. Mən 40-cı, 50-ci
illəri, yəni 1937-38-ci illərdən sonra yaranmış ədəbiyyatı sayıram. Əsrin əvvəlində 1910-cu,
1920-30-cu illərdə bizim böyük şairlərimizin, yazıçılarımızın əsərləri ancaq millilik,
vətənpərvərlik, millətçilik hissləri ilə yazılmışdır” (1, XIIIc.s.126).
“Çox”, “çoxlu” qeyri-müəyyən miqdar sayları mövcud hadisələrin miqyasını göstərmək
baxımından vacibdir: “Altı il əvvəl Dağlıq Qarabağda başlanmış münaqişə müharibəyə
çevrilmiş və Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına çox böyük zərər vurmuşdur. Bu
müharibə, təbii ki, erməni xalqına da çoxlu müsibətlər və bəlalar gətirmişdir” (1, IIc.s.298).
Böyük natiqin nitqində “bir neçə” qeyri-müəyyən sayı ikili xarakter daşıyır: “Mən sizin
qarşınızda bir neçə məlumat verə bilərəm. Ancaq o qədər vaxt yoxdur. Ona görə də qısa
olaraq bir neçə kəlmə demək istəyirəm ” (1, IIc.s.469).
Əgər birinci variantda (bir neçə saat) bir neçə çox mənasındadırsa ikinci variantda (bir neçə
kəlmə) az mənasında işlədilir. Başqa bir məqamda isə “bir neçə” qeyri-müəyyən sayı nə aza,
nə də çoxa işarədir: “Mən bir neçə saat bundan əvvəl burada iş adamları ilə görüşdüm” (1,
IIc.s.471).
Qeyri-müəyyən saylar, xüsusən də “az”, “çox” Heydər Əliyevin dilində miqyas kimi
götürülür. Fərqli mövqeləri auditoriyalara anladır: “Azərbaycan Türkiyə üçün ən yaxın bir
ölkə olduğu halda , Türkiyənin iş adamları indi Azərbaycanda az iş görürlər. Amma keçmiş
Sovet İttifaqının digər republikalarında daha çox iş görürlər” (1, IIc.s.471)
Say nitq hissəsini digər ritorik fiqurlarla birgə işlətməklə auditoriyaları fəth etmək adi bir şey
deyildir (8, 9, 10). Heydər Əliyevin nitqlərinə xas olan təkrarlar saylardan da yan keçmir:
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“XX əsr bir çox səbəblərə görə əlamətdardır. Bu əsrin əvvəlki əsrlərdən fərqi bir də ondan
ibarətdir ki, XX əsrdə iki dünya müharibəsi baş vermişdir. XX əsrə qədər bəşər tarixində heç
vaxt bu qədər müharibələr olmamışdır” (1, VIc.s.266).
Burada sıra sayı kimi XX əsr üç yerdə təkrarlanaraq dinləyicinin yaddaşında müharibələr əsri
kimi qalır.
Rəqəmlər bir çox məqamlarda auditoriya üçün mahiyyətin dəqiqcəsinə açıqlanmasında
istifadə olunur (11). Heydər Əliyevin 4 dekabr 1995-ci ildə Parisdə “Mond” qəzetinin
müxbirinə verdiyi müsahibə bu sıradandır: “Bax indi təsəvvür edin: seçicilərin 86 faizi
səsvermədə iştirak etdi. Onların 91.9 faizi, yəni 92 faizi konstitusiyaya səs verdi. Təqribən 8
faiz konstitusiyaya səs vermədi. İndi deyin görək bu demokratiyadır ya yox?” (1, Vc.s.108).
“Heydər Əliyevin çıxış etdiyi hər bir auditoriyanın öz rəqəmlər dili var” desək yanılmarıq. 21
sentyabr 1993-cü ildə Elmlər Akademiyasında ziyalılarla görüşdə söylədiyi nitq ölkə
həyatında ciddi rol oynayan, tariximizdə araşdırılmağa layiq olan rəqəmlərlə zəngindir. Bu
rəqəmlər alimlər auditoriyasını düşündürməyə, düşdüyümüz tarixi situasiyadan çıxmağa sövq
edir: “Bəli, 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması
Azərbaycan tarixində böyük ictimai-siyasi hadisədir. Tarixçilər yaxşı bilirlər ki, 23 ay ərzində
bu dövlətin tərkibi beş dəfə dəyişib, bu dövlətdə bu parlamentdə beş partiya iştirak edib:
Müsavat Partiyası, İttihad Partiyası, Əhrar Partiyası, Sosialist Partiyası, hətta Daşnak sütyun
Partiyası. Bu parlament sistemi dövlətin yaşamasına imkan vermədi və ayrı-ayrı qruplar,
partiyalar arasında gedən çəkişmələr, çarpışmalar, intriqalar özü-özündə bu dövlətin adına
ləkə vurdu. Mən bunu nə üçün deyirəm? Ona görə ki, biz bundan ibrət dərsi almalıyıq”(1,
Ic.s.154).
Saylar auditoriyaya keçmiş dövrləri xatırlatmaq baxımından da böyük natiqin nitqlərində
mühüm yer tutur. Keçmişi bu günlə əlaqələndirmək, rəqəmlərin köməyi ilə müqayisələr
aparmaq, məntiqi nəticələrə gəlmək nitqdə qarşıya qoyulan əsas məsələdir (12, 13, 14, 15,
16). Məhz bu xüsusiyyətlər Heydər Əliyevin nitqlərinə daxilən xasdır: “Xatirimdədir, biz
üzümçülüyü inkişaf etdirən illərdə orada bir ildə 120 min ton üzüm istehsal olunurdu. Orada
nə qədər emal zavodları yarandı, nə qədər böyük-böyük binalar tikildi... (1, VIIc.s.279-280).
Rəqəmlərin dili ilə keçmişə səyahət etmək, auditoriyanı keçmiş tarixə aparmaq Heydər
Əliyevin nitqində mühümdür: “Xatirimdədir, mən Moskvada Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini işləyərkən bir neçə sahəyə rəhbərlik edirdim. O zaman çoxlu daş, kömür, ildə 620
milyon ton neft çıxarılırdı” (1, IIc.s.166).
Azərbaycan dilində “bir” miqdar sayından söz yaradıcılığında ilk sayı və vahid rəqəmi olan
“bir” sözündən söz yaratmaq işində geniş istifadə olunur (4). “Bir” sözü təklikdə bir neçə
mənaya malik olduğu kimi, müxtəlif şəkilçilər və sözlərlə birlikdə müxtəlif mənalı mənalı
ayrı-ayrı nitq hissələrinin əmələ gətirilməsində də əsas amil kimi özünü göstərir.
Sözyaratmada “bir” sayının rolunu nəzərə alıb Heydər Əliyevin nitqlərində bu məsələni
aydınlaşdırmaq qərarına gəldik. Çıxışın əvvəlində Respublika Günü “bir” sayının ədat kimi
işlənməsi ilə başlayır: “Bu, xalqımızın tarixində əlamətdar bir hadisədir və tarixi əhəmiyyət
kəsb edir” (1, Xc.s.5).
Sonra “bir” sayı qüvvətləndirici ədat olaraq sifətlə isim arasında təyinlik dərəcəsini artırır:
“Ancaq onlar (Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətləri-red) öz üzərlərinə düşən
tarixi missiyanı yerinə yetirmişlər və Azərbaycan xalqının tarixinə parlaq bir səhifə
yazmışlar”(1, Xc.s.7).
Saylardan sözyaratmada istifadə Heydər Əliyevin də nitqlərində özünü aşkar biruzə verir
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Bəzi saylar sözyaradıcılığında çox məhsuldardır ki, bunların arasında “bir”sayının xüsusi rolu
var. “Bir” müəyyən sayı müstəqillik ideyaları ilə bağlı Heydər Əliyevin nitqində bütövlüyə,
monolit birliyə, tama işarədir: “Ona görə indi ən ümdə vəzifəmiz, ən şərəfli borcumuz hüquqi,
dünyəvi, demokratik dövləti yaratmaqdır.
Bu işdə hamımız çalışmalıyıq, bir olmalıyıq. Siyasi dünyabaxışından asılı olmayaraq-kim
hansı partiyaya mənsubdur, hansı siyasi dünyabaxışı var-bundan asılıolmayaraq, bu məqsəddə
biz hamımız bir olmalıyıq” (1, XIIIc.s.114).
Böyük natiqin dilində “bir” sayı ilə sözdüzəltməyə çox yer verilir. Bu zaman nitqin əlvanlığı
həddindən çox yüksəlir. Auditoriya heç bir yorğunluq hiss etmir: “Sözü ona gətirirəm ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sosial problemlər var, 70 minə qədər işsiz var. Bir
zavod işləmir. Bir fabrik işləmir. Heç bir tikinti getmir. Niyə? Çünkidəmir yolu bağlıdır,
avtomobil yolu bağlı, təyyarə ilə nə daş gətirmək olar, nə sement, nə taxta, nə də dəmir. Heç
bir şey gətirmək mümükün deyil. Sadəcə olaraq orada insanların yaşamasını təmin etmək
haqqında söhbət gedir”(1, Ic.s.79).
Saylar arasında Azərbaycan dilində ən çox sözyaratma funsiyası “bir” sayının payına düşür ki,
böyük natiq “bir”sayı ilə formalaşan sözləri yerli-yerində səlis şəkildə işlədir: “Mən, bir
dövlət başçısı kimi, hər bir partiyanın tam sərbəst, azad, müstəqil fəaliyyət göstərməsinin
təminatçısıyam” (1, XIIIc.s.278).
Bir sayı ilə düzələn bir neçə sözün bir cümlədə işlədilməsi bir daha bu sayın Heydər Əliyevin
dilində özünəməxsus yerindən xəbər verir: “Ancaq eyni zamanda mən bu gün onu da bir daha
bəyan etmək istəyirəm ki, heç vat heç bir zaman Azərbaycan torpaqlarının bir qarışı belə
başqa bir ölkənin əlində ola bilməz” (1, Xc.s.23).
Bu cümlədə “bir” və “daha” ədatının birləşib fikri qüvvətləndirməsinin, “heç bir” inkar
əvəzliyi ilə Azərbaycan dövlətinin prinsipial mövqe nümayiş etdirməsinin, “ola bilməz”
qətiyyətli ifadəsinin formalaşmasında “bir qarış” və “başqa bir ölkə”ifadələrindən uğurla
istifadə olunmuşdur.
Beləliklə, Heydər Əliyevin nitqində say nitq hissəsi mahiyyətin rəqəmlərin dili ilə
dinləyicilərə açıqlanmasında, nitqin ekspressivliyini yüksəltməkdə mühüm rol oynayır.
Bu mühüm rol bir sıra məqamlarla şərtlənir:
− Saylar Heydər Əliyevin elmi üslublu çıxışlarında, iqtisadiyyat və kənd təsərüffatı ilə
əlaqədar müşavirələrdə tez-tez səslənir; Heydər Əliyevin nitqində saylar tarixi həqiqətlərin
xalqa çatdırılmasında mühümdür; Əliyevin saylarla bağlı nitqlərinin bir xüsusiyyəti də ondan
ibarətdir ki, auditoriya rəqəmlərin dinlənilməsinə hazırlanır; Rəqəmlərin sadalanmasından
öncə auditoriyalara yönələn ritorik suallar tez-tez işlənir. Saylar bu suallara verilən cavablar
kimi ortaya çıxır; Qeyri-müəyyən saylar içərisində böyük natiqin nitqində “çox”, “çoxlu”,
“artıq”, “az” daha çox işlədilir. Bu qeyri-müəyyən saylardan Heydər Əliyevin nitqində
sözyaradıcılığında geniş istifadə olunur; “Bir” sayı Heydər Əliyevin nitqində məhsuldar
sözyaratma funksiyası daşıyır; Sıra sayları Heydər Əliyevin nitqlərində XX əsri və bu əsrdə
yaşayıb-yaratmış böyük azərbaycanlıların həyat və fəaliyyətlərinin əks etdirmək baxımından
mühümdür; Saylar böyük natiqin çıxış və nitqlərində digər əsas və köməkçi nitq hissələri ilə
dərin, dialektik vəhdətdədir;
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MİLLETLERİN HUYLARININ TASVİRİNE DAİR BİR ESER
Prof. Dr. Muhittin ELIAÇIK
Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID. 0000-0002-5137-3275
ÖZET
Mizaç, huy ve tabiat anlamında, insan bedenindeki dört sıvının dengeli biçimde karışımıyla
meydana gelen vücut kimyası anlamında kullanılan bir sözcüktür. İnsan bedeninde vücut
kimyasının değişmesiyle ortaya çıkan dengesizlik bir hastalığın ortaya çıkmasına zemin
hazırlamakta ve böylece mizaçsızlık ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan, hasta olan bir kişiye
eskiden nâ-mizâc yani “mizaçsız, hasta” tabiri kullanılmıştır. Bu durum da gösteriyor ki
mizacı sağlam fertler sağlıklı kişiler olmaktadır. İnsanlarda olduğu gibi milletlerin de mizaca
göre tanımlandığı ve kolektif mizaçtan bahsedildiği görülmektedir. Bu durumda milletin
mizacı o milleti oluşturan insanların genel ve ortalama mizacı olmaktadır. İşte bu konuda
çeşitli eserlerin yazıldığı ve milletlerin öne çıkan ortalama mizacının açıklandığı
görülmektedir. Böyle bir eser bu bildirimizle tanıtılmaktadır. Bir risale büyüklüğünde olup
aslı Farsça olan eser İranlı yazar Nasır-ı Tusi tarafından yazılmıştır. Eserin ön sözünde şöyle
denilmektedir: “Bu bahiste milletlerin öne çıkan huy ve tabiatlarına işaret edilmiştir. İnsanlar
birçok tür ve cinsten oluşur ve her türde iyi veya kötü bazı huylar öne çıkar. İnsanlar
yaşadıkları yerlerin toprak, su ve havasından etkilenir ve huy ve tabiatları da buna göre
şekillenir.” Bu şekilde bir giriş yapıldıktan sonra Arap ırkından başlayarak birçok milletin
huy ve tabiatça öne çıkan yönleri anlatılmıştır. Bildirimizde bu eser analitik biçimde
incelenecek ve milletlerin tanımları ve öne çıkan özellikleri tanıtılacaktır.
Anahtar kelimeler: Mizaç, huy ve tabiat, millet, risale, Tusi,
A TRACTATE DESCRIBING THE NATURES OF NATIONS
ABSTRACT
Temperament, which means temperament and nature, is used in the sense of body chemistry,
which is formed by a balanced mixture of the four fluids in the human body. The imbalance
that arises with the change of body chemistry in the human body, on the other hand, paves the
way for the emergence of a disease, and thus untemperament arises. In this respect, a person
who is sick was called nâ-mizâc, that is, "without temperament, sick". This situation shows
that individuals with strong temperament are healthy individuals. It is seen that nations are
defined according to temperament as in humans and collective temperament is mentioned. In
this case, the temperament of the nation becomes the general and average temperament of the
people who make up that nation. It is seen that various works have been written on this
subject and the prominent average temperament of nations is explained. Such a work is
introduced in this paper. The work, which is the size of a brochure and is originally Persian,
was written by the Iranian writer Nasır-ı Tusi. In the preface of the work, it is said: “In this
issue, the prominent temperaments and natures of the nations are pointed out. Humans are
made up of many species and genera, and some good or bad traits stand out in each type.
People are affected by the soil, water and air of the places they live, and their temperament
and nature are shaped accordingly.” After making such an introduction, the prominent aspects
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of many nations, starting from the Arab race, in terms of temperament and nature are
explained. In our paper, this work will be analyzed analytically and the definitions of nations
and their prominent features will be introduced.
Keywords: Temperament, nature, nation, tractate, Tusi.
GİRİŞ
Mizaç, klasik psikolojide ahlât-ı erbaanın yani insan vücudunda bulunan dört sıvının farklı
orandaki karışımının oluşturduğu kişilik tipleri için kullanılan bir terim olup insan bedeninde
bu dört sıvının dengeli karışımıyla sıhhat, dengesiz karışımıyla da hastalık ortaya çıkmaktadır.
İnsan bedeninde dört sıvının dengesizliğinden dolayı hastalanan kişiye nâ-mizâc yani
“mizaçsız” denilmiştir. Tıp tarihinde ahlât-ı erbaa eski Mısır’a kadar gitmektedir ve Mısırlı
hekimler hastalık sebebi olarak bünyedeki kan, balgam, kara safra ve sarı safradan ibaret dört
sıvının kirlenmesini göstermişler, bundan dolayı tedavide kirli sıvıların boşaltılması yoluna
gitmişlerdir. Eski Yunan’da da Hipokrat, ahlat teorisini geliştirmiş ve bu sistem 19. yüzyıla
kadar etkisini sürdürmüştür. Hipokrat’ın hümoral patoloji teorisinin temeli, vücuttaki dört
sıvının tabiattaki dört unsurun karşılığı olması anlayışına dayanmıştır (Erdemir, 1989, s.24).
Tıpkı insan bedeni gibi milletler de makro düzeyde bedene sahip olup insan bedenindeki dört
sıvının denge durumu gibi sıhhat veya hastalık aynen milletler için de geçerlidir; milletlerin
de mizaca göre tanımlanıp kollektif mizaçtan bahsedilebilir. Bu durumda milletin mizacı o
milleti oluşturan insanların ortalama mizacı olur. Bu konuda çeşitli eserler yazılmış ve
milletlerin öne çıkan ortalama mizacı açıklanmıştır. Böyle kalem mahsullerinden birisi de
İranlı Nasır-ı Tusi’nin Farsça bir eserinden hareketle yazılmış telif tercüme karışımı küçük bir
risaledir ve büyük ihtimalle Kınalızade Ali Efendi (ö.1572)’nin Ahlâk-ı Alâî adlı eserindendir.
Bir mecmua içinde yer alan risalenin ön sözünde şöyle denilmiştir: “Bu bahiste milletlerin
öne çıkan huy ve tabiatlarına işaret edilmiştir. İnsanlar birçok tür ve cinsten oluşur ve her
türde iyi veya kötü bazı huylar öne çıkar. İnsanlar yaşadıkları yerlerin toprak, su ve
havasından etkilenir ve huy ve tabiatları da buna göre şekillenir.” Böyle bir girişten sonra ilk
olarak Arap ırkı açıklanmış sonra daha çok Asya ve Ortadoğu’daki diğer milletlerin huy ve
tabiatça öne çıkan yönleri anlatılmıştır.
Söz konusu risale Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan bir mecmuanın
içinde yer almakta olup bu mecmuada daha başka risaleler de vardır. Tanıttığımız bu risale
yazma eserin 13-15b varaklarında bulunmaktadır. İlham kaynağı Farsça eserin yazarı İranlı
Nasır-ı Tûsî olup künyesi Ebû Ca‘fer Nasîrüddîn Muhammed b. Muhammed b. el-Hasen etTûsî (ö. 1274)’dir. Önce Kuhistan’da felsefî ve tecrübî ilimlerde birçok eser yazmış,
İsmâilîlerle arası açılınca hapse atılıp daha İsmâilîlerin merkezi olan Alamut kalesine
gönderilmiş, kale Moğollara teslim edildiğinde Hülâgû’nun iltifatına uğramış, bu saygınlık
müspet ilimlerdeki faaliyetlerini artırmış ve Merâga’da en büyük rasathâneyi kurmuştur. 150
civarında eser yazdığı söylenmekle beraber kendisine atfedilen eser sayısı çoktur. Tanıttığımız
risale de müstakil bir adla eserleri arasında geçmemekte olup muhtemelen çeviren kişi ahlakla
ilgili eserlerinden hareketle böyle bir adla bu risaleyi yazmıştır.
Der-beyân-ı ahlâk-ı ecnâs-ı emzice-i tavâyıf-ı nâs
Bu makâmda Hâce Nasîr tavâyıf-ı ümemün ahlâk-ı gâlibe ve tabâyi’lerine işâret eyledi ki
istihdâmda ma’lûm olup ana göre âmil ola ve biz ana bu fende mevzû’ olan kitâblardan ve
tecârib ve havâdis ve istimâ’-ı ahvâl ve ahbâr ve ecnâs-ı nâs ile ma’lûmumuz olan fevâyidi
zamm eyledük. Mukaddime. Evvelâ ma’lûm olsun tavâyıf-ı nâs nice envâ’ ve ecnâsdur ve her
cinsde ba’zı ahlâk eger memdûh eger mezmûm gâlibdür ve müte’addid hizmetkârlar ittihâz
iden kimesnelere ecnâsun havâssını bilmek lâzım ve vâcibdür. Ve ihtilâf-ı envâ’ u ecnâs,
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hadîs: Efdal u hayru’n-nâsi salla’llâhu aleyhi ve sellem mûcibi üzere sâbit olmışdur ki “ennâsu me’âdini ke-me’âdini’z-zehebi ve’l-fiddati” meâdin gibidür eşyâ ider öz kendü zâtından
kimizi sîm ü zer zâhir kimisinün demdür peydâ. Ve ihtilâf-ı hasâyis-i ecnâsun sebebi çokdur
bir sebebi oldur ki cedd-i âlîlerinde bu hulk olup ensâb u a’kâbına sârî ve mevrûs ola ikinci
sebeb vatanları olan bilâdun arz u hava ve mâsı ve sâir avârızı iktizâ ide üçüncü sebeb oldur ki
ba’zısında ol hulk olmağla ta’allüm ve sirka-i tabîat tarîkiyle tahalluk itmiş ola.
ARAP. Tâife-i arab ekser ukalâ katında efdal-i ecnâs-ı benî-Âdemdür ekser ukalâ didük zîrâ
tâife-i acemi araba tafdîl iderler anlara şi’riyye derler arab nutk u fesâhat u şi’r u belâgat ile
fâiklerdür ve buna delîl beriyyede gezüp ömründe bilâd görmeyen eclâf-ı arab belki avratları
eş’âr u kasâid söylemişlerdür ki fudalâ-yı ulemâ nice şerhler yazmışlardur ve hergiz vezn ü
bahrinde ve kâfiye vü i’râbında bir galat itmemişlerdür ve kerem ü ihsân ve ziyâfet ü mihmân
ve ri’âyet-i ahd ü emân itmekde ve şecâ’at ü fürûsiyyetde bî-nazîrlerdür ammâ cefâ-yı tab’ ve
kuvvet-i şehvetle mevsûmlardur Tahkîku iştirâi’r-rakîk kitâbında eydür: Arab cinsinün
kıymetleri efdal u akvem ve nefsleri ve ahlâkı ekrem ve tab’ları erakk vefâları ekser hulkları
azher lisânları efsah ve çehreleri esbahdur ba’zı ulemâ dimişlerdür ki kerem ü cûdı Arabdan
hilm ü râyı Rum ve Fârsdan ve şecâ’at ü sabrı Türk ve Frengden şikâkı Gürc ve Ermende
taleb idün. Ve Arabun bir hulkı dahi zulm-ı vahîme tahammül itmezler beriyyelerinde cû’ u
atş ile geçinürler bilâd-ı Şâm u Irak’a gelüp sultân re’âyâsı olup huzûr itmegi ihtiyâr itmezler.
Ve arabun havâssı çokdur velîkin istirkâkları câ’iz degildür anlardan kul ve câriye olmaz
kasîde-i firâsetde arab tâyifesi bu vechle vasf eylemişlerdür.
ACEM. Egerçi acem lugatde mâ’adâyı araba ıtlâk olınur velîkin ‘örf-i ‘âmda Fâris ehlidür ki
anlara İran ve vilâyetlerine İran-zemîn dirler ve İran-zemîn Fırat ırmağıyla Ceyhun ırmağınun
ki âb-ı Amu dahi dirler arasında vilâyetlerdür ve meşhûr vilâyetleri Azerbaycan ve Irak-ı
Acem ve Pârs ve Kirmân ve Horasandur. Ve Acem halkı elvânı beyâz-ı humret-âmîzdür ve
bedenleri ferbihlige mâ’il savtları sâfî ve himmetleri şerîf ve ‘ulûm u ma’ârif ve sanâyi’ ü
letâyifde ser-âmed-i nev’-i beşerlerdür. Husûsâ ehl-i Horasan ki anlara âsmân-ı hüner ü
kemâlde tâbân olmak misl-i Horasan olmuşdur. Ve cemî’-i ‘ulûm u ma’ârifde tefevvuk
itmişlerdür. Tahkîku iştirâi’r-rakîk kitâbında eydür: Fârs ehlinün sûretleri cemîl marazları
kalîl hulkları kerîm ve gazabları ‘adîmdür zîrâ keyfiyetleri mu’tedildür lâkin ehl-i sükût ve
râhatdurlar ve riyâset ve ‘akl ve ‘ilm ve fazl ehlleri lâkin hîle ve hud’a ve buhl u imsâkden
hâlî degillerdür.
EHL-İ RUM.Vefâ vü emânet ve sa’y ü kifâyetle mevsûmlardur ammâ buhl u hisset ve levm ü
denâetle melûmlardur. Ehl-i Rumun eşkâli beyâz ve şukre tâ’at u muvâfakatları memdûh ve
akl u kiyâsetleri makbûl ve câriyeleri hazînedârlığa münâsibdür ve imsâk u buhlları zabta
muvâfıkdur.
TÂİFE-İ TÜRK. Şecâ’at u cevdet ve hürmet ü hüsn-i şeklle meşhûr ammâ gadr u kasâvet-i
kalb ve nâ-hak-şinâslığıla mezkûrlardur. Tahkîku iştirâi’r-rakîk kitâbında eydür: Türk ehl-i
Fârsa istikâmet-i emzicede müsâvî kuvvet-i ecsâm ve sabr u şiddet itmekde gâliblerdür.
Bedenleri hasen ve beyâz ve nermligi câmi’dür ve çehreleri yumrulığa mâ’il ve çeşmleri nîk
hûbları hûblıkda âyet ziştleri ziştlıkda gâyetdür. Hulklarında gadr ve bî-vefâlık ve kasâvet ve
kıllet-i rahmet zâhirdür. At eti yimekden cigerleri galîz olmuşdur hikmet ü riyâzetden
âcizlerdür ve letâif ü sanâyi’de kâsırlardur ammâ ceng ü harbde sâbırlardur. Hatunlarında
zarâfet ü letâfet-i ahlâk olmaz ammâ her biri kenz-i evlâd ve ma’den-i nesldür. Ve Türk
tâifesinün kıdrı ya’nî tanciresi hemân mi’desidür ne ta’âmları olsa anda tabh iderler. Fakîr
eydürin etrâk husûsâ mogol çehreleri müdevver ve burunları yassı ve gözleri nîk olur nitekim
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cenâb-ı risâlet-penâhî sallallu aleyhi ve selem vasflarında ve âhir zamânda hurûc idüp ehl-i
İslâma galebe ve katl ideceklerini beyân-ı mu’ciz-nizâmla buyurmuşdur.
EKRÂD. Kürd bir tâifedür ma’lûm şecâ’at ü fütrûsiyyetlemevsûmdur ammâ lesûsiyyet ve
kat’-ı tarîk ekserine lâzım u refîkdür. Sûku’r-rakîk sâhibi eydür ekrâdda huşûnet ve kuvvet ve
şecâ’at ve şiddet ve huşûnet-i ayşa sabr ve kıllete vefâ habîs ü gadr (vardır)
Daha sonra sırayla Rus, Frenc, Gürci Çerkes, Mikril ve Abaza, Zengi, Habeş milletlerinin öne
çıkan yönleri kısaca anlatılmıştır. Ancak risalenin ağırlığını Arap, İran, Türk, Kürt ve Rumlar
için anlatılan kısım oluşturmaktadır.
Sonuç
Yukarıda tanıtılan risale Nasirüddin-i Tûsî’nin ahlak sahasındaki meşhur eserinden hareketle
Kınalızâde Ali Çelebi tarafından hazırlandığı anlaşılan bir eserdir. Milletlerin öne çıkan
yönleri ve özellikleri hadis ve şiirlerle de desteklenerek açıklanmıştır. Ortaçağ’da İslam
coğrafyasında söz sahibi olmuş olan Arap, İran, Türk, Rum, Kürt, Rus, Frenc, Gürcü, Çerkes,
Mikril, Abaza, Zengi, Habeş gibi milletlerin iyi ve kötü yönleri rivayetler de kullanılarak
ortaya konulmuştur. Bunlar büyük ölçüde risaleyi telif tercüme karışımı yazan Kınalızâde’nin
değil, Nasirüddin-i Tûsî’nin görüşleridir. Bu risale bilim dalları için önemli bilgileri
yansıtmakta ve bakış açılarında ilginç detaylara yer vermektedir.
Kaynakça
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MANZUM FETVÂLARIN EDEBÎ SANATLAR BAKIMINDAN TAHLİLİ
Prof. Dr. Muhittin ELIAÇIK
Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
ORCID. 0000-0002-5137-3275
ÖZET
Osmanlı’da şeyhülislâm veya müftüler müşkül konularda kendilerine yöneltilen
sorulara manzum biçimde de cevap vermişler ve bu cevaplarında çoğu defa edebî
sanatlara da yer vermişlerdir. Manzum fetvâlar hem kalem hem de kelamları
bakımından güçlü şâirler olan şeyhülislâm veya müftüler tarafından
yazıldıklarından sanat yönleri de bulunmuştur. Bu tür fetvâlar arasında sadece
vezin ve kafiye bakımından değil, edebî sanatlar bakımından da çok başarılı
örnekler vardır ki bunlar şâirlikleri ile de tanınmış olan Şeyhülislam Ebussuud,
Hoca Sadeddin, Muhammed Bahâî Efendiler gibi isimlerin kalemlerinden
çıkmıştır. Divan şiirinde kullanılan her türlü edebî sanatın görüldüğü bu fetvâların
amacı her ne kadar sanat göstermek değil ise de kuru bir manzume olarak da
yazılmamışlardır. Bu fetvâlarda genellikle cinas ve kafiyelerle kurulmuş bir
ahenk görülmekle beraber Hoca Sadeddin Efendi gibi isimler edebî yönden de
zirveye çıkmış birçok fetvâ vermiştir. Mesela bu şeyhülislam bir fetvâsında zor
bir edebî sanat olarak kabul edilen istihdam adlı sanatı sadece bir beyit olan
fetvâsında mükemmel biçimde kullanmış ve bu sanatın en güzel örneklerinden
birisini ortaya koymuştur. İşte bu bildiride bu tür fetvâlar öncelikle bir literatür
taraması yapılarak kaynaklarından tespit edilecek ve daha sonra da seçilen
örnekler üzerinde analitik bir inceleme yapılıp açıklamalı biçimde dikkatlere
sunulacaktır. Örnekler verilirken mümkün olduğunca orijinal ve ilk defa bilim
dünyasına tanıtılan örnekler olmasına dikkat edilecektir.
Anahtar kelimeler: Manzum fetvâ, Osmanlı, edebî sanat, şeyhülislam.
A LOOK TO THE POETRIES FATWAS IN TERMS OF THE LITERATURE ARTS
ABSTRACT
In the Ottoman Empire, the sheikhulislam or muftis also answered the questions asked to
them on difficult subjects in verse, and they often included literary arts in their answers. Since
verse fatwas were written by sheikhulislam and muftis, who were strong poets both in terms
of pen and words, artistic aspects were also found. Among such fatwas, there are very
successful examples not only in terms of meter and rhyme, but also in terms of literary arts,
which were written by names such as Sheikhulislam Ebussuud, Hoca Sadeddin, Muhammed
Bahai Efendis, who were also known for their poetry. Although the purpose of these fatwas,
in which all kinds of literary art used in Divan poetry are seen, is not to show art, they were
not written as a dry poem. Although a harmony established with puns and rhymes is seen in
these fatwas, names such as Hoca Sadeddin Efendi gave many fatwas that reached the peak in
terms of literature. For example, this sheikh al-Islam used the art of istihdam, which is
considered a difficult literary art in one of his fatwas, perfectly in his fatwa, which is only a
couplet, and presented one of the most beautiful examples of this art. In this paper, such
fatwas will first be determined from their sources by making a literature review, and then an
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analytical examination will be made on the selected examples and presented to the attention in
an explanatory way. While giving examples, care will be taken to ensure that they are as
original as possible and that they are introduced to the scientific world for the first time.
Keywords: Poetry fatwa, Ottoman, literature art, sheikhulislam.
GİRİŞ

Fetvâ, İslâm hukukunun dört ana kaynağından kıyasın kapsamına giren bir konu olup müftü
veya şeyhülislâmın müşkül bir meselenin hükmünü kaynaklarından araştırarak güçlü bir
şekilde ortaya koyması yani cevap vermesi demektir. Yiğit, genç, kavî anlamındaki fetâ
kökünden gelen bu kelime fıkhi manada bir olayın hükmünü açıklayıp güçlü biçimde çözen
kuvvetli cevap anlamındadır. Fetvâlar Osmanlı’da büyük ölçüde mensur ve Türkçe olarak
verilmiş olmakla beraber içlerinde manzum biçimde verilenleri de olmuş ve bu fetvâlar sanat
yönünden güçlü olabilmiştir. Osmanlı Devleti’nde şeyhülislâm veya müftülerin fetvâlarını
manzum hâlde de vermeleri büyük ölçüde meselenin manzum hâlde sorulmasından dolayı
olmuştur. Gelenek hâline gelen bu uygulamada manzum fetvâyı veren şeyhülislâm veya
müftünün şairliği de etkili olmuştur. Şu ana kadar fetvâ kitaplarının binlerce sayfası taranıp
toplam 942 beyit tutan 102 manzum fetvâ tespit edilmiştir. Bu fetvâların sanat gösterme
amacı bulunmamakla beraber güçlü şâirlerce kaleme alınmış olmaları sıradan nazım parçaları
olarak görülememelerine sebep olmuştur. Elimizde mevcut 102 manzum fetvânın yarıdan
fazlası hepsi de şeyhülislâmlık yapmış olan Ebussuûd Efendi (ö.1574), Hoca Sadeddîn Efendi
(ö. 1599) ve Muhammed Bahâî Efendi (ö.1653)’ye ait olup bunların dışında müftü, kadı, şeyh
gibi unvanlar taşıyan toplam 28 ayrı isim manzum fetvâ vermiş, bunlar arasında imzasız
manzum fetvâlar da bulunmuştur (Eliaçık, 2012, s.42-47; 2022, s.270).
Manzum Fetvâların Sanat ve Edebiyat Yönü
Manzum fetvâlar dil ve edebî yönden iddialı görülebilecek metinler olmamakla beraber
sıradan manzum metinler olarak görülmeleri de doğru değildir. Bu fetvâların en önemli
özelliğinin şeyhülislâmlar için kullanılan mübalağalı övgü ve teşbihler olduğu ve bu övgülerin
şeyhülislâm veya müftülerin yaptıkları büyük hizmetin karşılığı olarak yöneltildiği
söylenebilir ki bu yüzden bu ifadeler ağıdaki örneklerde de görüldüğü üzere teşbih sanatının
en güzel unsurlarıyla süslenmiştir.
Muhammed Bahâî Efendi için:
Kudsiyân müşkilâtını câ’iz
Hâk-i pâyünden itse istiftâ
Zât-ı pâkün gibi sadefçe-i kevn
Bir güher itmedi dahı peydâ
Hak budur buldı sâhibin şimdi
İlm ü fazl u ma’ârif ü takvâ
Gökteki meleklerin müşküllerini senin eşiğine getirip sormaları uygundur. Kâinatın küçük
sedefi daha senin temiz zâtın gibi bir inciyi ortaya koyamadı. Şimdi ilim, fazl, irfan ve takva
gerçekten sahibini bulmuştur.
Hâtemü’l-müctehidîn hazret-i şeyhü’l-İslâm
Ki ser-â-pâ heme ‘ilm ü hüner ü fazl u kemâl
Mahber-i fazlı süveydâ-yı dil-i dânâyî
Kilk-i fetvâ-rakamı ‘ukde-güşâ-yı işkâl
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Baştan ayağa hep ilim, hüner, fazilet ve olgunluk sahibi olan, müçtehitlerin sonuncusu saygın
Şeyhülislâm. Olgunluğunun diviti alimlik gönlünün süveydası; fetvâ yazan kalemin de güçlük
düğümünün açıcısıdır.
Ey kalem-perdâz-ı hikmet-sâz-ı dîn
Vey devât-ârâ-yı hükm-i Kirdigâr
Ey müfti-i zamâne vü hallâl-ı müşkilât
Zât-ı şerîfün ekmel ü keşşâf-ı rûzigâr
Ey dinin hikmetler yapan kalem düzücüsü! Ey Allah’ın hükmünün divitini süsleyen! Ey devrin
müşkilât çözen müftüsü! Şerefli zâtın, zamanın keşşâfı ve en olgunudur.
Ebûsaîd Efendi için:
Dinle ey müfti-i hak-gûy u hakâyık-iz’ân
Bu iki müşkilimüz hall idüp eyle ihsân
Dinle ey hakikatleri anlayan ve hak söyleyen müftü! Lütfedip bu iki müşkilimizi çözerek iyilik
et ve Rahîm ve Rahmân‟ın lütuflarına er.
Ey şeref-i zâtı sa’âdet-nümâ
Hazret-i ‘allâme müşkil-güşâ
Ey mesut ve şerefli, müşkil çözücü saygın bilgin.
Muhammed bin Sadeddîn Efendi için:
Ey re’îs-i mecâmi’-i ‘ulemâ
Ey sezâvâr-ı ‘izzet ü tebcîl
Ey alimler topluluğunun reisi, ey izzet ve ululamaya layık olan zât.
Bu su‟âle virüp cevâb-ı savâb
Âhiretde bulun sevâb-ı cezîl
Bu suale doğru bir cevap verip ahirette bolca sevap bulunuz.
Bostânzâde Muhammed Efendi için:
Ey ser-efrâz-ı zümre-i ulemâ
Eyle tahkîk nicedür fetvâ
Ey ulema zümresinin lideri, bu işte fetvânın nasıl olduğunu bir araştır.
Ey re’îs-i eimme-i ulemâ
Şeyhü‟l-İslâm-ı muktedâ-yı enâm
Ey halkın kendisine tâbi olduğu şeyhülislâm, ey ulemanın imamlarının reisi.
Müfti-i müşkil-i savâb u hatâ
Mesned-ârâ-yı mahfel-i fetvâ
Fetvâ derneğinin makamını süsleyen, doğru ve yanlışın güçlüğünü çözen müftü. (Eliaçık,
2012, s.44-45)
İmzasız bir manzum fetvâda şeyhülislâma yöneltilen hitap:
Bir su’âlüm var ey huceste-hisâl
Menba’u’l-izzi mecma’u’l-ifdâl
Sâhib-i kürsî-i vekâr u şeref
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Çâr-bâliş-nişîn-i fazl u kemâl
Keşf idüp müşkilüm safâ-bahş it
Teşne-i lutfa bezmün âb-ı zülâl
Ey fazilet ve izzet kaynağı, vakar ve şeref kürsüsünün sahibi, büyük ve üstün koltukta oturan
güzel huylu kişi, sana bir sualim var ki cevaplayıp müşkülümü gider ve meclisinin saf suyu ile
bu lütfuna susamışı sevindir.
Bu beyitlerin sanat yönünden iddialı olduğu ve sanat güdüldüğü açıktır. Edebî sanatlarca
genel olarak fakir bir görüntü veren manzum fetvâların şair şeyhülislâmlarca yazıldıkları
aslında belli olup bu da zarif ve ince üsluplarından kaynaklanmaktadır. Bu fetvâlar vezin ve
kafiye ile birkaç rutin edebî sanat dışında fazla bir edebî değer taşımasa da bazı beyitler için
bunu söylemek mümkün olmayıp tevriye, kinaye ve mecazların en güzel örneklerinin
sunulduğu görülmektedir. Aşağıdaki beyitler böyle olup en ciddî sanatlardan olan tevriye ve
istihdâm sanatının ne kadar iddialı kullanıldığına şahit olunmaktadır:
Mesela Hoca Sadeddin Efendi’nin bir fetvâsında geçen:
Cerr-i mûsâ olur harâm-ı kabîh
Cezm ider ref’ ü nasbı cerr-i sarîh
beytini ele alalım. Bu beyitte tevriye ve kinaye kullanılıp Arapça bir gramer kaidesine telmih
yapılmıştır. Arapça bir nahiv kaidesine göre, bir harf-i cerr (tevriye ile para almak), ref’ (bir
kelimenin ötreli hâlde özne olması; tevriye ile azil) veya nasb (bir kelimenin fethalı hâlde
nesne olması tevriye ile tayin) durumunu açıkça cezm etmektedir. Yani, bir imamın menfaat
karşılığı para alması haram olup ref’i/azli kesin, nasbı/tayini kesip yok etmektedir. Bu beyitte
istihdam sanatı da bulunmakta ve birkaç anlamı olan cezm kelimesi kat’î anlamıyla ref’
kelimesini; kesmek ile de nasb kelimesini istihdam etmektedir. Bu fetvâ, manzum fetvâların
edebî değeri için gösterilecek güzel örneklerden birisidir.
Benzer bir örnek de Bostânzâde Muhammed Efendi’nin bir fetvâsında geçmektedir. Diyetle
ilgili bir fetvâda hayalî olarak Zeyd’in Amr’ı dövdüğünü gören Hind’in korkudan çocuk
düşürdüğü belirtilerek “gurre gerekir mi?” diye sorulmuş ve bu soruya:
Bu vechle vâki‟ olıcak sıktı cenînün
Hîç Hinde aceb gurre yüzi gösterilür mi
Bu şekilde cenin düştüğünde Hind’e hiç gurre (parlak, güzel) yüzü gösterilir mi? diye
tevriyeli ve tecâhül içeren bir cevap verilmiştir. Burada fıkhî bir terim olan gurre kelimesiyle
oynandığı görülmektedir. Gurre “parlaklık; her şeyin başlangıcı; kamerî ayların ilk günleri”
demek olup köle, cariye ve malların en seçkinlerine de gurretü’l-emvâl; güzel ve parlak yüze
vech-i agarr; açık ve nurani alına da cebhe-i garrâ denilmiştir. Gurre, fıkhî bir terim olarak
düşürülen bir ceninden dolayı verilmesi gereken malî bir tazminat olup, Hanefîlerde 500,
Şafiîlerde 600 dirhem gümüştür. Bu durumda Hind, (korkudan) hiç düşen cenini gösterebilir
mi? veya bu durumda Hind, hiç parlak, güzel yüzünü gösterebilir mi; kendisini belli edip bu
durumunu ortaya koyabilir mi” anlamı ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdaki imzasız manzum fetvâda da tevriye sanatı başarılı biçimde kullanılmıştır:
Bir müderris tezevvüc itse velî
Dâhil olmasa ol garîbü’l-hâl
Yatsa hâricde ıztırâb ile
Bulmasa cümle-i merâma visâl
Eylese hem duhûlini ta’lîk
Rütbe-i dâhile bilâ-imhâl
Hall idüp müşkilüm ‘inâyet kıl
Pay-i fikrümden eyle fekk-i ‘ikâl
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el-Cevâb
Sevk-i nazmundan anlanan bu kim
Yine oldun esîr-i kayd-’ıyâl
Kendi kendini eyledün yine
İhtiyârunla pây-bende ‘ikâl
Bâ’is-i izdiyâd-ı kısmet ide
Düşdügün damı Kâdir-i müte’âl
Seni hâricde eylemez ibkâ
‘Âdet-i Hayyu Hâlık u fa’’âl
Dâr-ı teslîme dâhil ol ki ide
Seni Hak hisse-mend-i sahn-ı nevâl
Eyle takdîre kalbüni tavtîn
Olma efkâr ile perîşân-hâl
Zâhirâ vakti gelmedin itme
Beyhude bir murâda isti’câl
Vakt-i merhûnı iricek bi-şek
Seni eyler murâdun istikbâl
Emrini Hakka eyleyüp tefvîz
Ol hıramân-ı hacle-gâh-ı visâl
Merd olup eyle merdligün izhâr
Olma üftâde-i kuyûd-ı melâl (İmzasız)
Bir müderris evlense fakat garip bir şekilde dâhil olmasa (gerdeğe; üst medreseye) ve hâriçte
(dışarıda, alt medresede) ıztırapla yatıp bir üst rütbeye girişini süresiz erteleyip hiçbir
meramına ulaşamasa (çözümü nedir?). Yardım edip bu müşkülümü çöz ve düşüncemden bu
kösteği kaldır. Cevap: Manzumenin bağlamından anlanan o ki yine çoluk çocuk ve geçim
derdinin esiri oldun ve kendi kendini yine kendi elinle ayak bağına bağladın. Düştügün bu
bağı yüce Yaratan rızkın artmasına sebep kılsın; Hayy ve Hâlık olan o Rabb’in âdeti seni
hâriçte bırakmaz. Teslim kapısına dâhil ol ki Hakk seni kısmet sahnesinden nasiplendirsin.
Kalbini takdirin vatanı yap ve düşüncelerle kendini perişan etme. Görünürde vakti gelmeden
boş yere başka bir murada heveslenip koşma. Vakti geldiğinde hiç şüphesiz muradın seni
karşılar. İşini Allah’a ısmarla ve kavuşma gerdeğine salınarak gir. Mert olup mertliğini
göster de dert ve sıkıntı bağlarıyla düşkün olma.
Bu fetvâ hem şekil ve muhteva hem de işleniş bakımından sanatkâranedir. Bu fetvâ dönemin
ilmiye sınıfının içinde bulunduğu olumsuz durumu da yansıtmakta olup o dönemde bunun
gibi çok sayıda dilekçe yazılmış ve medarımaişet derdiyle değerin bilinmemesi üzerinde
durulmuştur. Bu imzasız manzum fetvânın sanat yönünden iddialı bir durumda olduğu
söylenebilir. Fetvâda ele alınan dâhil ve hâric kelimelerinin tevriyeli olarak kullanıldığı ve bu
iki sözcüğün hem girme-çıkma hem de bu adla anılan alt-üst rütbede iki medrese türünü ifade
ettiği görülmektedir. Bu fetvâda, zamansız evlenmiş bir medreselinin bundan dolayı gerdeğe
giremediği (dâhil), dolayısıyla bir üst medrese olan dâhil yerine daha aşağıda olan hâric
(dışarı) medresesinde bekleyip kaldığı söylenmektedir.
SONUÇ
Osmanlı’da şeyhülislâm veya müftülerin manzum biçimde verdiği fetvâlar Türk dili ve
edebiyatının zengin hazinesine renk katan orijinal dil ve edebiyat ürünleridir. Bu fetvâlar
güçlü divan şâirlerinden olan şeyhülislâm ve müftülerce yazıldıklarından Divan şiirinin teknik
ve üslubunu aynen göstermiş, vezin ve kafiyece kusursuz bulunmuşlardır. Fetvâ gibi ciddî bir
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konuda meselelerin edebî incelik ve zerafetle ele alınıp cevaplanması önemli bir husustur.
Manzum fetvâlar ele aldıkları hukuki konulardan dolayı edebî yönden pek iddialı ve zenginlik
içinde bulunmamış ve vasat bir görüntü çizmiştir. Böyle olmakla beraber sıradan manzumeler
oldukları söylenecek kadar da basit yazılmamışlardır. Bu fetvâların içinde son derece
sanatkârane beyitler de bulunabilmiştir. Bu da elbette Osmanlı müftü ve şeyhülislâmlarının
şâir, parlak ve kıvrak zekalı kimseler olmalarından kaynaklanmıştır.
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SƏMƏD BEHRƏNGİ UŞAQ ƏDƏBİYYATI HAQQINDA
ABOUT SAMAD BEHRANGI CHILDREN’S LITERATURE
Fidan NƏSİROVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
ÖZET
İran uşaq ədəbiyyatının inkişafında Güney Azərbaycan yazarlarının müstəsna xidmətləri
danılmaz faktlardandır. Spesifik qaydalar çərçivəsində yaranan sistemli uşaq ədəbiyyatının
bünövrəsinin məhz Mirzə Əbdürrəhim Talıbov, Həsən bəy Rüşdiyyə, Cabbar Əsgərzadə
Bağçabani kimi türk kökənli maarifpərvərlər, millətin sabahını düşünn ziyalı aydınlar
tərəfindən qoyulması da məlum həqiqətlərdəndir. Özünəməxsus dil-üslub xüsusiyyətləri,
təfəkkür və yanaşma tərzi ilə uşaq ədəbiyyatının ideya-tematik mündəricəsinin zənginləşməsi
və ümumilikdə bu ədəbiyyatın inkişafı istiqamətindəki fəaliyyəti ilə yazıçı, tərcüməçi, fədakar
pedaqoq Səməd Behrənginin (1936-1967) də adı fəxrlə yuxarıda sadaladığımız millət
təşəbbüskarları ilə bir sırada çəkilir.
1969-cu ildə İtaliyanın Boloniya şəhərində keçirilən uşaq kitabları müsabiqəsində birinci yer
tutaraq qızıl medala layiq görülən “Balaca Qara balıq” hekayəsi ilə dünya çapında tanınan
yazarın bədii irsi uşaqlara ünvanlansa da, azadlıq, bərabərlik, ədalət uğrunda mübarizə,
cəhalət, despotizmə qarşı haqq uğrunda mücadilə bu əsərlərin leytmotivini təşkil edir.
Yorulmaz ideoloq Səməd Behrənginin ictimai-siyasi baxışlarının bədii inikası olan “Ulduz və
qarğalar”, “Ulduz və danışan gəlincik”, “Çuğundursatan oğlan”, “Bir şaftalı, min şaftalı”
“Quşbaz keçəl” kimi əsərlərinin hər birində dediklərimiz birmənalı təsdiqini tapır. Bu mənada
novator yazarın “Uşaq ədəbiyyatı” adlı məqaləsi də maraq kəsb edir. Uşaq ədəbiyyatının
gələcək inkişafının plan-proyektini xatırladan məqalədə aktuallıq kəsb edən ən vacib
məsələlər qabardılır. Mündəricə, məzmun, uşaq ədəbiyyatında nədən və necə yazmaq
probleminə yeni, fərqli baxış prizmasından yanaşılır. “Uşaq ədəbiyyatını quru nəsihətlərin
təbliğ və təlqini ilə məhdudlaşdırmağın vaxtı artıq çoxdan keçib”- deyən yazıçı “onu
balacaların şirin xəyal və yuxular, ictimai məsələlərdən bixəbərlik dünyası ilə böyüklərin
ağrılı, çətin bəşəri problemlər üzərində dayanmış qaranlıq dünyası arasında körpü” rolunu
oynamaq kimi strateji əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayır. Ədəbiyyatın əsas hədəfi olan
tərbiyə məsələlərinə toxunan Behrəngi: “Uşaqları elə tərbiyələndirmək lazımdır ki, daim
dəyişən real şəraitdə əxlaqi və ictimai məsələlərə düzgün yanaşmağı bacarsınlar. Uşaq
ədəbiyyatı bəşərə zidd hər şeyə kin, nifrəti, humanizmə aid sevgini təbliq etməlidir.
Açar sözlər: Güney Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı, Səməd Behrəngi, “Balaca Qara balıq”,
Səməd Behrəngi və uşaq ədəbiyyatı.

ABSTRACT
It is a well-known fact that the foundation of the systematic children's literature created within
the framework of specific rules was laid by educators of Turkish origin, such as Mirza
Abdurrahim Talibov, Hassan Roshdieh, Jabbar Asgarzade Bagchabani, intellectuals who
thought about the future of the nation. Name of Samad Behrangi (1936-1967), writer,
translator, devoted educator is proudly mentioned along with the national initiators listed
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above with his activity in enrichment of idea-thematic content of children's literature and in
general, in the development of this literature with his unique language-stylistic features,
cogitative and approach.
Although the artistic heritage of world-renowned writer was addressed to children with his
“Little Black Fish” story which won first place in the children's book competition held in
Bologna, Italy in 1969 and was awarded a gold medal, but liberty, equality, fight for the sake
of justice, struggle for the truth against ignorance, despotism form the leitmotif of these
works.
What we say- all of these reflect itself in each of Samad Behrangi’s works such as “Ouldooz
and the crows”, “Oldooz and the Talking doll” , “The beetroot-seller boy”, “One peach, a
thousand peaches” which are the artistic expression of social and political views of tireless
ideologue. In this mean, “Children’s literature” article of the innovator writer is also
interesting.
The article, which reminds of the plan-project of the future development of children's
literature, highlights the most important issues. The writer who says that “time for limiting
children's literature with preaching and indoctrination of dry advice has long passed”
mentions that it has strategic importance like playing a “bridge between the children’s world
of sweet dreams, ignorance of social issues and the dark world of adults focused on painful,
difficult human problems”. Behrangi touching upon the nurturing issue of children which is
main target of the literature: The children should be such nurtured that they should be able to
correctly approach moral and social issues in constantly changing real conditions. Children's
literature should promote resentment and hatred for everything against humanity and love for
humanism.
Key words: South Azerbaijan Children’s literature, Samad Behrangi, “The Little Black Fish”,
Samad Behrangi and children literature
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HYPER-TEXTED READING AND INCIDENTAL VOCABULARY GAINS:
A LEARNER CORPUS STUDY
HİPER METİNLİ OKUMA VE RASTLANTISAL KELİME EDİNİMLERİ:
BİR ÖĞRENEN DERLEMİ ÇALIŞMASI
Ayşenur YAMAN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili
Eğitimi Anabilim Dalı
Suzan KAVANOZ
Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
ABSTRACT
The main purpose of the research is to discover how much of the incidental vocabulary in
online comprehensive reading formats turned into productive lexical use in students' oral and
written products. Furthermore, in order to unveil hyper-texted extensive reading efficiency
regarding vocabulary sphere with use of a marginally situated dictionary on the same page
over dictionary use in separate tabs or hardcopy format, an online was library built by
conversions of scanned pages by the researcher. A free lexical tutor website was utilized to
generate series of readers.
57 public high school prep year students aged 13-14, of which 28 were females and 29 were
males, from the same institution were chosen as participants. In the study, students'
knowledge, experiences in English language and daily use were similar and homogeneously
focused on the A2-B1 threshold levels in language background analysis. In the light of this
data, they were randomly assigned to the control (n 28) and experimental (n 29) groups.The
experimental group read graded readers in English with a dictionary on the same page in a
hypertext tool prepared by the researcher. The control group read in the school's online library
system using either an online or a hardcopy dictionary format.Hyper format logged user
looked-up vocabulary and engagement duration,as well as done exercises if there ware any.
Lexically unknown items of from these logs were tested every week with vocabulary depth
measurement tools, reading comprehension tests and written and oral summaries related to the
books of mention. The participants read five graded readers for 7 weeks at extracurricular
times.Vocabulary Knowledge Scale mean scores were found to be higher with a statistically
significant difference (p= 0.0368) in experimental group after the whole intervention. On
examination of learner corpus, the rate of using unknown words (n 50) in learner corpus was
51% in the experimental group and 28% in the control group in previously unknown
vocabulary related profile analysis. Interviews revealed that participants denoted advantages
as longlasting lexical gains, enhanced reading behavior, and increased motivation.Drawbacks
coded were related to the website‘s interface to be developed to be more user-friendly.
Keywords: Online Extensive Reading, Learner Corpora, Incidental Vocabulary Gains.
ÖZET
Araştırmanın temel amacı, çevrimiçi kapsamlı okuma formatlarındaki rastlantısal kelime
dağarcığının ne kadarının öğrencilerin sözlü ve yazılı ürünlerinde verimli bir kelime
kullanımına dönüştüklerini keşfetmektir. Ayrıca, aynı sayfada ayrı sekmelerde veya basılı
kopya formatında sözlük kullanımındansa, aynı sayfada yanda konumlandırılmış sözlük
kullanımıyla kelime dağarcığı alanına ilişkin olarak hiper metinli kapsamlı okuma
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verimliliğini ortaya çıkarmak için, araştırmacı tarafından taranmış sayfaların
dönüştürülmesiyle bir çevrimiçi kitaplık oluşturulmuştur. Bir dizi seviyeli okuma kitapları ile
system oluşturmak için ücretsiz kelime öğretme aracı olan bir internet sitesi kullanıldı.
Katılımcılar olarak aynı kurumdan 28'ü kadın, 29'si erkek olan 13-14 yaş arası 57 devlet lisesi
hazırlık yılı öğrencisi seçildi. Çalışmada, öğrencilerin İngilizce ve günlük kullanım
konusundaki yeterlilikleri ve deneyimleri benzer ve dil öğrenme geçmişi analizinde A2-B1
eşik seviyelerine homojen bir şekilde odaklanmıştı. Bu veriler ışığında, rastgele kontrol (n 28)
ve deneysel (n 29) gruplara atandılar. Deneysel grup, araştırmacı tarafından hazırlanan bir
hipermetin aracında aynı sayfada bulunan bir sözlükle İngilizce seviyeli kurgusal kitapları
okudu. Kontrol grubu ise okulun çevrimiçi kitaplık sisteminde çevrimiçi veya basılı sözlük
biçimini kullanarak aynı kitapları okudu. Hiper- format kullanıcılar tarafından aranan kelime
bilgilerinin ve okuma süresinin yanı sıra, varsa yapılan alıştırmaları da kayıt altına alıyordu.
Bu aratılan kelimelerin yani bilinmeyen öğelerin her hafta kelime dağarcığı derinlik ölçüm
araçlarıyla, anlama testleriyle ve yazılı ve sözlü özetlerle test edilmiştir. Katılımcılar 7 hafta
boyunca ders dışı zamanlarda beş adet seviyeli kitap okudular. Kelime dağarcığı Bilgi Ölçeği
ortalama puanlarının, tüm deneysel müdahaleden sonra deneysel grupta istatistiksel açıdan
önemli bir fark (p=0.0368) ile daha yüksek olduğu görüldü. Katılımcı yazılı ve sözlü derlemi
incelendiğinde, bilinmeyen kelimelerin (n 50) kullanma oranı kelime profile analizine göre
deneysel grupta %51 ve içindeki kontrol grubunda %28'di. Yapılan görüşme sonuçlarında,
katılımcıların olumlu yanları hipermetinli şekilde daha çok kelime öğrenme, okuma
davranışlarının artması ve motivasyonun artması olarak ifade ettiği ortaya kondu. Kodlanan
dezavantajlar ise web sitesinin daha kullanıcı dostu olacak şekilde geliştirilmesi gereken
arayüzüyle ilgiliydi.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Kapsamlı Okuma, Öğrenen Derlemleri, Rastlantısal Kelime
Kazanımları.
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OSMANLI TÜRKÇESİNDE ALFABE VE SÖZCÜK KULLANIMI MESELELERİ
ISSUES OF ALPHABET AND WORD USE IN OTTOMAN TURKISH

Mustafa Sarper ALAP
Dr. Kırıkkale Üniversitesi
ORCID NO: 0000/0003/0537/8152
ÖZET
Osmanlı Türkçesi dersleri içerisinde bazı alt konular bulunmaktadır. Bu alt konular arasında
ilk başta alfabe çalışmaları yer almaktadır. Alfabe çalışması Osmanlı Türkçesinin temelidir,
çünkü hem alfabe hem de alfabe özellikleri bilinmeden sözcük doğru bir şekilde
anlaşılamaz.Alfabe çalışmalarında harflerin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için transkripsiyon
harf özellikleri bilinmelidir, çünkü birbiriyle benzerlik gösteren harflerin farklı bir karakteri
bulunmaktadır.
Osmanlı Türkçesi derslerinde ders içi çalışmalarda, ödevlerde ve sınavlarda yetersiz alfabe
öğrenimi ile ilgili belli başlı sıkıntılar göze çarpmaktadır. Osmanlı Türkçesi alfabe ve alfabeye
yönelik sözcük çalışmalarında dikte usulü harflerin öğrenimi ve sözcüklerin doğru yazılması
açısından önem taşımaktadır. Ayrıca verilen bir Osmanlıca metni günümüz Türkçesine
aktarma yaparken de özellikle sözcüğü doğru yazmak gereklidir. Sözcüklerin doğru
bilinmemesi ve iyi bir sözcük alt yapısı olmadan Arapça karakterli sözcükleri Türkçeye
aktarmada sıkıntı yaşanmaktadır. Harflerin kullanımlarına göre ( )كharfi aktarımda en çok ()گ
ve ( )ڭşeklinde verilmektedir. ( )ىsözcüğü ise (ey) ve (iy) şeklinde verilmektedir.
Osmanlı Türkçesi derslerinde yaşanan alfabeye bağlı olarak yaşanan diğer bir sıkıntı ise
zaman sözcüklerinin yazımı konusundadır. Osmanlı Türkçesi ders içinde, ödevlerde ve
sınavlarda yaşanan sıkıntıların en başında zamanların birbirine karıştırılmasıdır. Bu karışıklığı
önlemek için zamanların Arapça isimlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bunun yanında
geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman ve şimdiki zaman çekimleri yapılırken öncelikle
yüklemin temel şeklini bilmek gereklidir, çünkü temel şekline göre zamanlar çeşitli harfler
almaktadırlar. Zaman çekimleri yapılırken şimdiki zaman çekimlerinde eklerin yüklemin
sonuna eklenmesinde sıkıntı yaşanmaması için (y) ve(i) seslerine göre yüklem sonuna gelecek
eklerin standart kullanımının bilinmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlıca, Türkçe, Alfabe, Tercüme
ABSTRACT
There are some sub-topics in Ottoman Turkish lessons. Alphabet studies are among these subtopics. Alphabet study is the basis of Ottoman Turkish, because the word cannot be
understood correctly without knowing both the alphabet and the alphabet features.
Transcription letter features should be known in order to understand the letters well in
alphabet studies, because the letters that are similar to each other have a different character.
In Ottoman Turkish lessons, there are certain problems related to insufficient alphabet
learning in classroom work, homework and exams. In Ottoman Turkish alphabet and word
studies for the alphabet, dictation method is important in terms of learning letters and writing
words correctly. In addition, when transferring a given Ottoman text to today's Turkish, it is
necessary to write the word correctly. There are difficulties in translating words with Arabic
characters into Turkish without knowing the words correctly and without a good vocabulary
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infrastructure. According to the usage of the letters, the letter ( )كis mostly given as ( )گand
( )ڭin the translation. The word ( )ىis given as (ey) and (iy).
Another problem experienced due to the alphabet in Ottoman Turkish lessons is about the
spelling of time words. Ottoman Turkish is the confusion of tenses at the beginning of the
problems experienced in the course, homework and exams. In order to avoid this confusion, it
is necessary to know the Arabic names of the times well. In addition to this, it is necessary to
know the basic form of the predicate when conjugating the present tense, the past tense, the
future tense, because the tenses take various letters according to the basic form. While making
tenses, it is necessary to know the standard usage of the suffixes that will come to the end of
the verb according to the (y) and (i) sounds so that there is no problem in adding the suffixes
to the end of the predicate in the present tense conjugation.
Keywords: Ottoman, Turkish, Alphabet, Translation
Giriş
Oğuz Türklerinin Anadolu’da oluşturdukları dil “Batı Türkçesi”, “Batı Oğuzcası”, “Türkiye
Türkçesi” gibi adlarla anılmaktadır. Batı Türkçesinin 13. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına
kadar süren uzunca bir dönemde Anadolu’da gelişen yazı diline “Osmanlı Türkçesi” denir. Üç
döneme ayrılan Batı Türkçesinin ilk dönemine Eski Osmanlıca, Eski Türkiye Türkçesi veya
Eski Anadolu Türkçesi adları verilir. Bu dönem Anadolu Selçukluları, Beylikler Çağı ve
Osmanlı Devletinin İstanbul’un fethine kadar olan zamanı içine alır. Sözü edilen dönem
Osmanlının kuruluş dönemidir. İkinci dönem, Klâsik Osmanlı Türkçesi adıyla anılmakta olup
15. yüzyılın ortalarından 19. yüzyıla kadar devam eder.1
Osmanlı Türkçesi Dersinin Alt Yapısı
Osmanlı Türkçesinde Arapçadan gelen harfler ()ا, ()آ, ()ب, ()ت, ()ث, ()ج, ()ح, ()خ, ()د, ()ذ, ()ر,
()ز, ()س, ()ش, ()ص, ()ض, ()ط, ()ظ, ()ع, ()غ, ()ف, ()ق, ()ك, ()ل, ()م, ()ن, ()و, ()ه, ( )ىbu şekilde
ifade edilmektedir ve Arapçadan gelen harf sayısı 29’dur.
Arap alfabesinde bulunmayan bazı sesler İranlı ve Türkler tarafından ilâve edilerek geniş
Osmanlı Türkçesi Alfabesi oluşturulmuştur. Arap alfabesine İranlılar pe  پ, çe  چve jeژ
harlerini ilâve etmişlerdir. Türkçeye mahsus olan nazal ñ (kâf-ı nûnî) için  ڭharfi, Farsçaya
mahsus olan yumuşak g’nin ince sesli kelimelerle gösterilmesi için kâf-ı fârisî  گharfi, lam ve
elifin birleşmesinden oluşan  اlamelif harfi de Osmanlı Türkçesi alfabesinde yer alır.2
Osmanlılar, alfabeyi oluştururken Arapça’da bulunan 28 harfin yanı sıra Farsça’dan ( )پpe,
()چçe, ( )ژje ve ( )گkaf-ı Farisi (ğ) harflerini aldılar. Ayrıca Türkçe'ye mahsus bir ses olan
nazal n harfi için ( )ڭüstten üç noktalı kefi eklediler. Yine bu harflere ilave olarak Arapça
harflerde yer alan (Lamelif), ( )ءhemze) ve ( )ەha-i resmiye dahil edildi. Böylece Türkçe’yi
yazmak için 36 harfli yeni alfabe oluşturdular.3
Osmanlı Türkçesi alfabesinde sade (“ )ڭKaf-i Nuni ismi verilen tek harf Osmanlı Türkçesine
aittir.

1

Nihat Öztoprak, Recep Ahıshalı, Osmanlı Türkçesi 1, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
Yayınları,2011, s. 1
2
Öztoprak, Ahıshalı, a. g. e., s. 3
3
Mehmet Elban* - Gazi Özdemir, Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi Algıları, Turkish Studies, Volume
12/25, P. 289-304, (Akt: Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri 1, Ankara: Akçağ Yayınları, 2014, S. 12 Ve Faruk Kadri Timurtaş,
Osmanlı Türkçesi Grameri: Eski Yazı Ve İmla-Arapça-Farça Eski Anadolu Türkçesi, Alfa Yayınları, 2009, Ankara, S. 1-3
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Alfabe Hataları
Osmanlı Türkçesi alfabe ve harf yazımı çalışmalarında görülen en belirgin hata, alfabenin tam
öğrenilememesidir. Arapça ve Farsça alfabesinden gelen harflerde görülmekte olan
karakterlere özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Harflerdeki önemli işaretlerden olan
noktalar yanlış ir şekilde konulduğu zaman sözcüğün anlamı değişmektedir. Özellikle ()ب,
()ت, ()ث, ()ج, ()ح, ()خ, ()د, ()ذ, ()ر, ()ز, ()س, ()ش, ()ص, ()ض, ()ط, ()ظ, ()ع, ()غ, ()ف, ()ق, ()ن
harflerinde noktaların bulunduğu yerlerde yapılan hatalarda yanlışlıklar ortaya
çıkabilmektedir. Osmanlı Türkçesinde aynı sesi veren harflerin birbirlerine karıştırılmaması
için Transkripsiyon alfabesi sistemi kullanılmamaktadır, özellikle Osmanlı Türkçesi matbu
metinlerinde yer alan cümlelerin Türkçe nesre aktarımlarında transkripsiyon alfabesinden
faydalanılmaktadır, çünkü transkripsiyonlar harflerin özel kodları durumundadırlar.
Osmanlı Türkçesinde birbirine ayrıca dört adet okutucu harf bulunmaktadır, bu harfler
sırasıyla (“ )اElif”, (“ )هHe”, (“ )وVav” ve (“ )ىYe” harfleridir. Özellikle metin okumalarında
okutucu harfler öğrencilere çok faydalı olmaktadır. Ayrıca bazı harfler aynın sesi
vermelerinden dolayı bir karışıklık yaşanmaması için ince ve kalın sesliler olarak ikiye
ayrılmaktadır.
Kalın Sesli Harfler

İnce Sesli Harfler

ط

ت

ط

د

ص

س

غ

گ

ق

ك

خ

ه

Osmanlı Türkçesi derslerinde sözcüklerin yazımında kalın ve ince sesi veren harfleri ve
harflerin nereye konacağını iyi bilmek gerekmektedir, yanlış harf kullanımı ve harf
konusunda yeterli derecede bilgisi olmayan öğrenciler dikte çalışmalarında herhangi bir
sözcüğü yazarken hata yapma şansları yüksektir.
Bir de Osmanlı Türkçesi derslerinde özellikle “K” sesini gösteren harflerden olan ()ق, ()ك,
( )گve ( )ڭharflerinde de karışıklık yaşanmaktadır. Metin okuma çalışmalarında
transkripsiyon çalışmalarında ve dikte çalışmasında bu üç harf arasında yaşanan karışıklıktan
dolayı hatalar ortaya çıkabilmektedir.
Osmanlı Türkçesi metin okuma ve dikte çalışmalarında “K” sesi veren sözcükler birbirlerine
karıştırılmaktadır. Genellikle (K) sesi veren harfler (G) sesiyle ve (G) sesini veren harfler (K)
sesiyle okunmaktadır ve bu da karışıklığa yol açabilmektedir. Metinlerin nesre aktarımlarında
da harflerin birbirleriyle karıştırılması sonucunda da anlamsız sözcüklerde ortaya çıkmaktadır.
Osmanlı Türkçesinde özellikle tek bir harfin yanlış kullanılmasıyla birlikte büyük karışıklıklar
yaşanmaktadır. Bu harf Osmanlı Türkçesine has bir harf olan (“ )ڭKaf-i Nuni” harfidir. Kaf-i
Nuni harfinin yanlış kullanılmasıyla çok anlamsız sözcüklerde oluşabilmektedir. Kaf-i Nuni
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harfi bazı sözcükler içersinde yer almakla birlikte gramer çalışmalarında, şahıs çekimlerinde
ve zaman çekimlerinde de görülmektedir. Kaf-i Nuni harfleriyle ilgili sözcük çalışmalarında
hataların en aza indirilebilmesi için içinde kaf-i nuni geçen tüm sözcükler öğrenilmelidir ve
bunun yanında gramer çalışmaları dahilinde zaman çekimleri, ismin halleri ve şahıs
çekimlerinde kaf-i nuni harfinin bulunduğu yerler bilinmelidir.
Osmanlı Türkçesinde sözcük yazımında ve nesre aktarımlarda görülen bir diğer mesele ise
sözcüklerin sonlarına gelen çeşitli eklerdir. Bu ekler harflerden çıkan seslere göre
yapıldığından dolayı hatalar ortaya çıkmaktadır ve bu hataları ortadan kaldırmak için eklerin
bilinmesi önem kazanmaktadır.
Ekler
Siz- Sız
Siniz - Sınız
Ci-Cı-Cu-Cü
Li-Lı- Lu- Lü
Miş-Mış-Muş-Müş
Ler- Lar
Mı-Mi_Mu-Mü

سز
س ڭز
جى
لى
مش
لر
مى

Eklerle yapılan Hatalar
Sözcük sonlarındaki eklerin yanlış kullanımları ile birlikte pek çok hata görülmektedir.
Sözcük yazımında hataların yapılmaması açısından sözcük sonlarına gelen sözcükler iyi
bilinmelidir.
EKLİ SÖZCÜK
Görmüşsünüz
Sucu
Sultanlık

DOĞRU
ك ورمز س ڭز
صوجى
س لطان لق

YANLIŞ
ك ورمز س نز
 صوجو- سوجو
س لطان ل يق
س لطان ل يك

-

HATA
Kafi-Nuni yanlış Kullanımı
Cı- Ci eki yanlış kullanımı
Lık- Lik Eki yanlış Kullanımı

Osmanlı Türkçesi dersinde eklerle ilgili hatalar öğrenciler tarafından yaygın bir şekilde
yapılmaktadır. Kalınlık ve İncelik sesi veren harflerin yanlış kullanılmasıyla birlikte
sözcüklerin sonlarına gelen eklerdeki harf hataları ve noktalı harflerin fazla kullanımı hatalara
yol açan önemli etmenlerdir.
İsmin Halleri Çekiminde Yapılan Hatalar
Osmanlı Türkçesi derslerinde öğrenciler tarafından yapılan hataların büyük bir kısmı da İsmin
Halleri çekimi yapılırken yapılan hatalardır. İsmin halleri konusunda sözcüklerin sonrlarına
gelen harfler standarttır, ancak sözcüğe fazladan konulan harfler ile farklı ses veren harflerin
yanlış kullanılmasıyla çeşitli sözcük yazım hataları ortaya çıkmaktadır.
Şahıs çekimleri “Kitap” isminin hal çekimi
كتابى
Kitab-ı
كتابه
Kitab-a
ك تاب ده
Kitap-da
Kitap-dan
كتابدن
ك تاب جه
Kitapça
ك تاب ڭ
Kitabın
ك تاب له
kitapla
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Osmanlı Türkçesinde “Kitap” sözcüğünün ismin hallerine göre çekimi üstteki gibidir, ancak
ismin halleri yapılırken de pek çok hata yapılmaktadır.
Kitab-ı
Kitab-a
Kitap-ta
Kitap-tan
Kitapça
Kitabın
kitapla

DOĞRU
كتابى
كتابه
ك تاب ده
كتابدن
ك تاب جه
ك تاب ڭ

YANLIŞ
ك ي تاب ى
ك تاب ا
ك تاب تا
ك تاب تان
ك تاب جا
ك تاب ين

ك تاب له

ك تاب ال

HATALAR
Fazla (ye) harfi kullanımı.
Sondaki Elif harfinin hatalı kullanımı
Te ve Elif harflerinin yanlış kullanılması
Te harfi hatalı kullanımı, fazladan Elif harfi kullanımı
Sondaki Elif harfinin hatalı kullanımı
Sondan bir önce gereksiz ye harfi ve hatalı Nun
kullanımı
En sondaki harfin elif olarak hatalı kullanımı

Şahıs Zamirleri Çekiminde Yapılan Hatalar
Osmanlı Türkçesi derslerinde görülen alfabe ve sözcük hatalarının çoğunun yapıldığı konu
şahıs zamirlerinde yapılan çekimlerdir. Yapılan hatalar daha çok şahıs zamirlerinde son
eklerde “Kaf-i Nuni” harfinin kullanımında yapılmaktadır

SONUÇ
Osmanlı Türkçesi derslerinde alfabe ve sözcük bağlamında fazla sayıda hata yapılmaktadır.
Bu hataların en büyük sebebi bilgi eksikliği ve harflerin birbirlerine karıştırılmasıdır.
Derslerde alfabe ve sözcük hatalarının daha aza indirebilmek için kalıp sözcüklerde
alfabelerin doğru kullanımlarına dikkat edilmelidir ve ayrıca belli kalıpta olan sözcükler
üzerine alıştırma çalışmaları yapılmalıdır.
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MUHAMMED MURAD-I BUHÂRÎ ve SİLSİLETÜ’Z-ZEHEB ADLI ESERİ
MUHAMMED MURÂD-I BUHÂRÎ THE MUSLIM SUFI SAINT AND HIS WORK
“SİLSİLETÜ’Z-ZEHEB”
Mehmet ÜNAL
Doç. Dr., Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Türkİslam Edebiyatı Anabilim Dalı
ÖZET
İslâm toplumunun vazgeçilmez bir ihtiyacı olarak her dönemde etkisini hissettiren tarikatlar,
bir yaşayış tarzı olarak varlığını günümüzde de devam ettirmektedir. İslâm toplumunun
gönüllü sivil kuruluşu olarak nitelendirilebilecek bu müesseseler, devletin müdahale ve katkısı
olmaksızın tekkeler ve zâviyeler aracılığıyla halka dinî, ahlakî ve sosyal alanda hizmet veren
müesseseler niteliğindedir.
Anadolu’nun dini hayatı, kâmil insanların önderliğinde ideal düzeye ulaşmış, tebliğ ve irşat
hizmetlerini disiplin altına alan tekke ve zaviyelerle yaygınlık kazanmıştır. Toplumun her
kesimine kendi anlayacakları dilden İslâm’ı anlatan, mutasavvıf ve tarikat erbabı, devlet ve
millet hayatının sevk ve idaresinde önemli roller üstlenmişlerdir.
Bu tarikatlardan biri de Nakşibendî’dir. Nakşibendî tarikatı, Osmanlı Devleti’nde varlığını
sürdüren büyük tarikatlardan biridir. Tarikatın şeyhlerinden olan ve 17. yüzyıl sonları ile 18.
yüzyılın başlarında yaşamış, ehl-i sünnet çizgisinde ılımlı bir tasavvuf anlayışını benimseyen,
Nakşibendi tarikatının Müceddidîye kolunu Anadolu’ya ilk getiren şeyhi, tasavvufî
görüşlerinde aşırılığı savunmayan, İmânda asıl olanın kalben iman olduğunu, ancak dil ile
yapılan ikrarın da müstehap olduğunu savunan, zâhir ve bâtını yani şeriât ile hakikâti
birleştirme çabasında olan Muhammed Murâd-ı Buhârî’dir.
Bu çalışmada, tam adı “Muhammed Murâd bin Ali bin Dâvûd b. Kemaleddin b. Salih b.
Muhammed el-Buhârî el-Hüseynî El-Hanefi en-Nakşibendî (d. 1055/1645 - ö. 1154/1741)
olan müellifin hayatı, tarikatı ve halifeleri hakkında bilgi verilerek Nakşibendiyye tarikatının
icazet silsilesi ile tarikatın âdâb ve erkânını ihtiva eden Silsiletü’z-Zeheb adlı eseri
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Murad-ı Buhârî, Sisiletü’z-Zeheb, Tasavvuf, Nakşibendî Tarikatı,
Evliya
ABSTRACT
Sects, which have made their impact felt in every period as an indispensable need of the
Islamic society, continue their existence as a way of life today. These institutions, which can
be described as voluntary non-governmental organizations of the Islamic society, are
institutions that provide religious, moral and social services to the public through lodges and
lodges without the intervention and contribution of the state.
The religious life of Anatolia reached the ideal level under the leadership of perfect people,
and became widespread with dervish lodges and lodges that disciplined preaching and
guidance services. Sufis and cultists, who explained Islam to every segment of the society in a
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language they could understand, played an important role in the management and
administration of state and national life.
One of these sects is Naqshbandi. The Naqshbandi sect is one of the great sects that survived
in the Ottoman Empire. One of the sheikhs of the sect, who lived in the late 17th and early
18th centuries, adopted a moderate understanding of mysticism in line with the Ahl as-sunnat,
brought the Mujaddid branch of the Naqshbandi sect to Anatolia for the first time, did not
advocate extremism in his Sufi views, but believed that the main thing in faith is faith in the
heart, but It is Muhammad Murad-i Bukhari, who argues that the confession made with the
tongue is also mustahab and strives to combine the apparent and the esoteric, that is, the
shari'a and the truth.
In this study, his full name is “Muhammed Murad bin Ali bin Dâvûd b. Kemaleddin b. Salih
b. by giving information about the life of the author, Muhammad al-Bukhari al-Huseyni AlHanefi en-Nakşibendi (b. 1055/1645 - d. 1154/1741), information about the life, sect and
caliphs of the Naqshbandiyya sect, the Silsiletu 'containing the etiquette and manners of the
sect. His work named Silsiletü’z-Zeheb will be examined.
Key Words: Murâd-ı Buhârî, Silsiletü’z-Zeheb, Sufism, Naqshbandi Order, Islamic Saints
1. GİRİŞ
Özü bakımından marifetullah ve mahiyeti bakımından şeriat olan tasavvuf, Müslümanın
enfüsi/içsel yolculuğunun sistemleştirilmiş biçimidir. Çok sayıda tarikat ve yine onların
yüzlerce şubesi ile temsil edilen bu nefis terbiyesi sistemi asırladır toplum ve birey hayatının
irfani/kültürel ve ruhsal/ahlaki cephesini tahkim etmiştir. Tasavvuf, kuruluşundan beri
tasavvurundan eylemine her alanda Osmanlı toplum ve bireyinin hayatına sinmiş bir olgudur.
Tasavvuf, ister bir bilim dalı, ister insanı, zamanı, mekânı ve bütünüyle hayatı anlamlandırma
gayretleri açısından bir düşünce sistemi yahut da bir yaşam biçimi olarak ele alınsın; ilmî,
edebî, felsefî ve eğitici yönlerden olduğu kadar iktisadi ve psikolojik ve hatta sanatsal
bakımdan İslâm kültürünün çok önemli bir unsuru ve zenginliğidir. Bu noktada tasavvufu;
pozitivist hayat ve eğitim anlayışına sunmuş olduğu alternatif metotlar ve yukarıda ifade
edilen bilim dalları perspektifinden bir kez daha ele almak, insan merkezli bir hayat tasavvuru
açısından büyük açılımlar sunacaktır. Bunun için de öncelikle, devâsa bir hacme sahip olan
tasavvuf kültürünün iyi bilinmesi, eserlerin, görüşlerin ve mutasavvıfların hayatlarının tespit
edilmesi şarttır. Tekkeler, Osmanlı toplumunda tasavvufun ve gündelik dinî hayatın en önemli
merkezlerindendir. Bu mekânların her biri, belli bir tarikatın tasavvuf düşüncesi
doğrultusunda şekillenmiş ve yine bu düşünceler doğrultusunda topluma hizmet vermiştir.
Buralarda gerçekleştirilen irşâd faaliyetleri, insanları “iyi ve güzel” olana sevk ettiği gibi
onların dünya ve ahiret telakkilerini şekillendirerek ulvî bir gaye etrafında toplanmalarını
sağlamıştır. Birçok halkası bulunan bu faaliyetlerin merkezinde, tarikat şeyhleri yani
postnişinler olmuştur.1
İslam dininde tekke kavramı maneviyatı, medrese ise maddi unsurları temsil eder. Bu yüzden
medrese okul, tekkeler ise okul değildir. Bu yüzden tekkelerde pozitif bilimler yoktur,
medreselerde vardır. Türkler arasında tekkenin ilk örneği X–XI. yüzyılları arasında
Türkistan’da verilmiştir. Bu tekkeler eski Türk dini kültlerini de barındırmış ve mili edebiyat
geleneğinin temellerini atmıştır. Tekkeler sosyal ve siyasi değişim çerçevesinde değişikliğe
uğramıştır. Tarihi bilgi, gelecek kuşaklara yazı ile kayıt alınırsa ulaşabilir. Murâd-ı Buhârî,
yaşadığı dönemin sosyal ve siyasi, maddi ve manevi her çeşit sıkıntısına rağmen, halka
1

Mehmet Ünal, Ahmed Münib Efendi’nin Risaleleri, Fakülte Kitabevi, Isparta 2016, s. 115.
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tasavvufun bozulmamış aslının ne olduğunu anlatmayı görev addetmiş; yaşadığı toplumda
aidiyeti pekiştiren unsurlardan biri olan tasavvufi tarikatların kendi zamanına kadar yaptığı
seyri kaleme almış ve döneminin maarifine ve okurun hizmetine sunmuştur. Bir tarikat şeyhi
her kesimden insanın hoşgörüsüne mazhar olmuş ve bu sayede toplumun tasavvuf algısını da
etkilemiştir. 2
İslâm medeniyetinin önemli bir müessesesi olan tekkeler, erken dönemlerden itibaren
şehirlerin İslamlaşması, dinî hayatın geniş halk kitleleri tarafından yaşanması, ihtiyaç
sahiplerinin barınması, fakirlerin doyurulması, insanlara meslekî ve ahlakî terbiyenin
kazandırılması gibi birçok fonksiyon icra etmişlerdir. Osmanlı topraklarında geniş halk
kitleleri tarafından benimsenen ve hemen her mahallede faaliyet gösteren bu müessesenin,
Cumhuriyet döneminde kapatılmasına karşın medeniyetimiz ve kültürümüz üzerinde derin
tesirleri olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu tesirin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve
daha iyi anlaşılabilmesi ancak tekkelerde hizmet etmiş şeyhlerin ve hizmetlerinin bilinmesi ile
mümkündür.3 Nefis terbiyesi için bir mürşid-i kâmile bağlanmak gayesiyle bugüne kadar
yüzlerce tasavvufi tarikat kurulmuştur. Kurulan bu tarikatlar içinde yaşanan usul ve metot
farklılığı sebebiyle bazı şube ve kollara ayrılmış, başka bir adla yeni bir tarikat
oluşturulmuştur.
Bu tarikatlardan biri de Nakşibendi tarikatıdır. Nakşibendî tarikatı, Osmanlı Devleti’nde
varlığını sürdüren büyük tarikatlardan biridir. Osmanlı İmparatorluğu’nda tarikatlar oldukça
yaygındır ve bu tarikatlar çok sayıda şubelere ayrılmıştır. Osmanlı toplumu üzerinde etkili
olan cami, medrese ve tekke üçlüsünde tekkeler oldukça önemlidir. Devletin hemen hemen
her yerinde farklı tarikatların tekkelerine rastlamak mümkündür. Bu tasavvufî yollardan birisi
olan Nakşibendiliğin İstanbul’daki ilk izlerine Fatih döneminin sonlarına doğru
rastlanmaktadır. 1483’te kaleme alınan Otman Baba Vilâyetnamesi’nde, Aksaray’da kurulan
bir Nakşî tekkesinden söz edilmektedir.4 Nakşibendî tarikatının nüfuzu on yedinci yüzyıldan
itibaren giderek artmakta ve İstanbul, bu tarikat için merkez olma yolunda büyük bir önem arz
etmektedir. İstanbul’da Molla İlahi ile başlayan ve daha sonra Emir Buhârînin gayretleriyle
büyük bir ilgi gören Nakşibendîlik, kısa bir süre içerisinde Anadolu dışında Akşehir,
Kastamonu, Isparta, Bolu, Bursa gibi önemli şehirlerde yayılmıştır.5
2. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI
Tasavvufî anlayış, İslâmî düşünce geleneğinin önemli bilgi sistemlerinden biridir. Bu sistem,
ilk dönemlerde zühd (dünyaya rağbet etmeyip kendini ibâdete verme, nefsini her türlü zevkten
alıkoyup ibâdet yolunu seçme), daha sonra tasavvuf ekolleri ve V/X. Yüzyıldan itibaren de
tarikatlarla temsil edilmiştir. Tasavvufî düşüncenin, bu müesseseleşmiş döneminin
temsilcilerinden biri olan Müceddidîlik, Müslüman toplumu birçok yönden etkilemiştir.
Özellikle, Müceddidîlik’in fikrî, kültürel ve siyasal tesirleri; bütün bunlara bağlı olarak
meydana gelen yenilenme ve değişim kayda değerdir. Bu çalışmamız, söz konusu hareketin
Önemli temsilcilerinden 17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış
Nakşibendi Tarikat’ının Müceddidiye kolunu Anadolu’ya ve İstanbul’a getirmiş olan Murâd-ı
Buhârî ve Silsiletü’z-Zeheb (Altın Silsile) adlı eserinin ilim alemine daha iyi tanıtılması
amaçlanmıştır.
2

Ünal, age., s. 116.
H. Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşr., İstanbul 2000, s. 238-239.
4
Ekrem Işın, “Nakşibendilik”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. VI, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul
1994, s. 32.
5
Reşat Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf: Anadolu’da Sufiler Devlet ve Ulema (XVI. yy), İstanbul, 2000, s. 143;
Ünal-Yılmaz, Muhammed Murâd-ı Buhârî ve “Risâle-i Nakşibendiyye” Adlı Eseri, Turkish Studies International
Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/3 Winter 2014, s. 15361537.
3
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3. MÜCEDDİDİLİK
Müceddid: Zaman zaman toplumu, Kur’an ve Sünnet doğrultusunda yönlendiren,
kaybolmaya yüz tutmuş İslâmî değerleri yeniden gündeme getirip, onların canlandırılmasına
öncülük eden şahıslara verilen unvandır. Tecdîd ise, bu doğrultudaki anlayış ve fikirlerin
ortaya konmasıdır. Tecdîd ve müceddid fikri, “Allah, her yüz yıl başında bu ümmete dinini
tecdid edecek birini gönderecektir" hadisine dayandırılmaktadır.6
Bildirimize konu olan Murâd-ı Buhârî, Nakşîbendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunu
Anadolu’ya getiren ilk sûfî olarak bilinmektedir. Nakşibendi Tarîkatı’nın İmâm-ı
Rabbânî’den Şemseddin Mazhar’a kadar olan silsilesine Nakşibendiyye-i Müceddidiye
denilmiştir.7 Müceddidilik, Nakşiliğin bir kolu olarak 17. asırda ortaya çıkmış, Hint alt
kıtasında Ahmed Farukî Sirhindî (ö.1034/ 1624) öncülüğünde geliştirilmiş bir harekettir.
Müceddidilik, 17. asırda Müslümanların yaşadığı bölgelerde yayılmıştır. Bu yayılma
sürecinde, muhakkak Ahmed Farûkî Sirhindî’nin oğlu Mâsum Sirhindî ( ö. 1079/ 1668)’nin
çok büyük etkisi olmuştur. Muhammed Mâsum, babasından devraldığı tasavvufî geleneği
devam ettirmek için bazı hâlifelerini Müslümanların yaşadığı çeşitli İslâm ülkelerine
göndermiştir. Gerçekleştirdiği bu faaliyetler kapsamında, Ahmed Cüryânî ( ö. 1119/ 1707)’yi
Mekke’ye, Murâd-ı Buhârî’yi de Şam’a göndermiştir.8 Müceddidiyye’nin Anadolu’ya
ulaşması iki yoldan olmuştur. Bunlardan ilki, XI/XVII. yüzyılın son çeyreğinde Şam’dan
İstanbul’a gelen Murâd Buhârî vasıtasıyla; diğeri de Ahmed-i Cüryânî’nin, Mekke’de eğitip
Anadolu’ya gönderdiği hâlifelerinin faaliyetleri olmuştur.9 Müceddidilik, halkın yanı sıra
şeyhu’l-islâm, vezir ve paşalardan şeyhlere, medrese âlimlerine kadar toplumun hemen her
kesiminden insanlar üzerinde etkili olmuştur. Şeyhu’l-islâm Seyyid Feyzullah Efendi,
Lâ’lizâde Abdûlbâki, Şeyh Mehmed Emin Tokadî, Şeyhulislâm Veliyyüddin Efendi, Ebû Said
Hadimî ona intisâb eden önemli şahsiyetlerdir.10 Tarikatın tarihî sürecinde, büyük pîrlerin
öncülüğünü yaptığı çeşitli kollarla temsil edildiği bilinmektedir. İşte bu kollardan biri de,
XI/XVII. yüzyılın meşhur sufî önderi Ahmed Farukî Sirhindî'ye (Ö.1034/1624) nispet edilen
Müceddidîlik'tir. Müceddidiyye ismi, Sirhindî’nin Müceddid-i Elf-i Sânî/İkinci Bin Yılın
Yenileyicisi unvanına atfen oluşturulmuştur.11
4. MURÂD-I BUHÂRÎ
Çalışmamıza konu olan Muhammed Mâsum'un halifelerinden ve Nakşiliğin Müceddidiye
kolunun önemli temsilcilerinden biri olan Murâd Buhârî, On yedinci yüzyıl sonu ile on
sekizinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış, İstanbul’da medfun bulunan en büyük üç evliyadan
birisi olarak gösterilmektedir. Seyyid Murâd-ı Buhârî olarak meşhur olup asıl adı Muhammed
Murâd bin Ali bin Dâvûd Hüseynî Özbekî Buhârî Keşmirî’dir. Babasının doğduğu yere
nisbetle Buhârî lakabıyla anılmaktadır. “Muradî” lakabıyla da tanınan Murâd-ı Buhârî’den
tekkenin haziresindeki mezar taşlarında ve Osmanlı Arşivi’ndeki vesikalarda “Buhârî” ve
“Nakşibendî" diye bahsedilmektedir. “Buhârî" nisbesi ise bir karışıklıktan dolayı ortaya
6

Bu hadisin rivayet ilmi açısından değerlendirmesi için bkz. Mustafa Ertürk, “Tecdîd Hadisinin Metin Tenkidi
Açısından Değerlendirilmesi”, İslami Araştırmalar (Hadis-Sünnet özel Sayısı). c. X, sayı: 1-3, Ankara 1997, s.
125- 126.
7
Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatlar, İFAV, İstanbul 2001, s. 128.
8
Hâlil İbrahim Şimşek, “Anadolu Müceddidilerine İlişkin Bazı Tarihî Bilgilerin Kullanışı Üzerine Bir
Değerlendirme”, Gazi Ünv. İlâhiyat Fakültesi Dergisi. Çorum, 2002, Sayı: 2, 213–227; Hatice Taş, Murad
Buhârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniv.,
Van 2015, s. 1.
9
Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18.yy), İnsan Yay., İstanbul, 2003, 233.
10
İrfan Gündüz, Osmanlılarda Devlet Tekke Münasebetleri, Sehâ Yay., Ankara, 1989, 61.
11
Hâlil İbrahim Şimşek, Anadolu’da Müceddidilik, Suf Yay., İstanbul 2004, s. 19.
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çıkmış olup bazı kaynaklarda rastlanmaktadır. Bu karışıklığa Eyüp ilçesinin Kara Süleyman
Subaşı Mahallesi’nde bulunan Buhârî Türbesi sebep olmuştur. Hâlbuki Şeyh Muhammed
Murad-ı Buhârî Tekkesi Eyüp’ün Nişancı Mahallesi’nde bulunmaktadır.12 Kaynaklarda
doğum yeri olarak Keşmir, Kabil ve Buhara isimleri geçmektedir. Fakat kaynakların
çoğunluğunun ortak görüşü Hindistan ile Pakistan sınırları arasında kalan bir bölge olan
Keşmir’dir. Hakkında bilgi veren bütün kaynaklarda doğum tarihi de itilaflıdır. 10501055/1640-1645 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır.13 Ailesi hakkında bilgi çok azdır,
sadece babasının ve oğlunun adı geçmektedir. Murâd-ı Buhârî’nin babası Semerkand
beldesinin Nakîbü’l-eşrâfi (seyyid ve şeriflerin işleriyle ilgilenen makam) Seyyid Ali’nin
oğludur. Muhammed Bahâeddin (ö.1169/1755) ise hem oğlu hem de halifesidir.14
Üç yaşında geçirdiği felç yüzünden kötürüm olan Murad-ı Buhârî, tahsilini bölgedeki
âlimlerden ders alarak tamamladı. Yirmi üç yaşında iken ilim öğrenmek için Hindistan’a gitti.
Burada İmâm-ı Rabbânî’nin oğlu ve halifesi Hâce Muhammed Ma‘sûm ile tanıştı ve ona
intisap etti. İlmî konularda kendini yetiştirip seyr u sülûkunu (tasavvuf ve tarikata giren
kimsenin manevî makamlarını tamamlayıncaya kadar geçirdiği safahâta verilen isim)
tamamladıktan sonra hac vazifesi için yola çıktı ve haccın ardından üç yıl Hicaz bölgesinde
kaldı. Memleketine dönerken Bağdat’a uğradı, oradan İsfahan’a geçti. Bu seyahati sırasında
tanıştığı âlim ve şeyhlerle dostluk kurdu. İsfahan’dan Bağdat’a döndü. Din ve fen konularında
olgunlaştı. Hadis ve tefsir konularında gerekli eğitimi aldı. Akli ve naklî ilimleri öğrendi.
Otuz yedi yaşında iken 1092/1681 yılında İstanbul’a gitti. Eyüp semtinde beş sene ikamet
ettikten sonra tekrar Şam’a geri döndü. 1120/1708 yılında ikinci defa İstanbul’a gitti. Sultan
Selim Cami yakınında Bıçaklı Efendi menzilinde ikamet etti. Büyük küçük herkesin sevgisini
kazandı. Halkın büyük ilgisi Çorlulu Ali Paşa’nın hoşuna gitmedi. Çorlulu Ali Paşa, Kaptan-ı
Derya İbrahim Paşa’ya şeyhin hacca gitmek istediğini ve bunun için hazırlık yapılmasını
emretti. Donanma-yı Hümayun ile Alanya’ya varıldığı zaman sahile çıkarılıp oradan Konya
ve Kütahya üzerinden Bursa’ya götürülerek burada ikamete memur edildi. 1129/1717 yılında
üçüncü defa İstanbul’a giderek Eyüp Sultan civarında Hüseyin Efendi-zâde Bahçesi’nde,
sonrasında Reîsü'l-Etibbâ Nuh Efendi Yalısı’nda ikamet etti. 12 Rebîü'l-âhir Pazartesi akşamı
1132/1720 tarihinde vefat etti. Kimi kaynaklarda ölüm tarihi farklı olarak verilmiştir. Ertesi
gün Eyüp Cami’sinde kılınan cenaze namazının ardından tekkesinin dershanesine
defnedildi.15 Murâd-ı Buhârî’nin kabr-i şerifi, İstanbul’da, Eyüp-Nişancı Mustafa Paşa
Mahallesindeki cadde üzerindedir. Türbenin girişinde peygamber efendimizin cami ve mescit
bina etmenin faziletlerini bildiren 1272 tarihli ve Rüşdî hatlı hadis-i şerifleri yazılıdır.
Türbenin sağ tarafında Şeyhü’l-islâm Minkârî-zâde Yahyâ Efendi’nin damadı Mustafa Efendi
tarafından inşa ettirilen medrese, sol tarafında tekke haziresi, arka tarafında mescit, mesnevîhâne, Şeyhülislâm Veliyyüddîn Efendi Türbesi ve şadırvan avlusu vardır. Türbenin kapısı,
türbeye bitişik olarak 1272/1855 yılında yaptırılan mescidin içinde kalmıştır.16 Murâd
Buhârî'nin vefatından kısa bir zaman sonra İstanbul’da onun adıyla bir Nakşî Tekkesi
kurulmuştur. Böylece İstanbul, Nakşibendiyye-Müceddidiyye kolunun merkezi hâline

12

Ahmet Nezih Galitekin, Murâd-ı Münzâvî, İstanbul Evliyaları. C. 2., Türkiye Gazetesi Yay. İstanbul: (2003,
s. 958.
13
Hâfız Hüseyn İbnü’l-Hâcc İsmâîl Ayvân-sarâyî, Hadîkatü’l-Cevâmi. C. 1. İstanbul: Matbaa-i Amire.
(1281/1865).s. 292.
14
Mehmet Ünal, Seyyid Murâd-ı Buhârî Külliyyâtı-1, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul 2013, s. 15.
15
Şimşek, agm., s. 185-187; Ramazan Muslu, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18. Yüzyıl), İstanbul, İnsan
Yayınları, 2003, s. 234-236; Fakirullah Yıldız, Sohbetnâme, Muhammed Murad Buhârî. İstanbul: Litera
Yayınları, s. 11-12.
16
Halil İbrahim Şimşek, (2006). “Murâd Buhârî”, İslam Ansiklopedisi. C. 31. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı
Yay. 185-187.
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gelmiştir. Murâdî Tekkesi uzun bir süre İstanbul’un en önemli ilim ve tasavvuf
merkezlerinden biri olmuştur.17
4.1. Muhammed Murad-ı Buhari’nin Hayat Kronolojisi
1050/1640: Doğumu
1053/1643 :

(yaklaşık) Çocuk felci geçirmesi ve ayaklarının sakatlanması

1073/1663 :

(yaklaşık) Hindistan’a gelişi ve Müceddidiyye’ye intisabı

1074/1664 :

(yaklaşık) Birinci haccı

1074-1077/1664-1667: Hicaz bölgesinde ikameti
1078/1668: İkinci haccı
1080/1669: Şam’a yerleşmesi
1092/1681: İstanbul’a davet edilişi ve İstanbul’a gelişi
1092-1097/1681-1685: İstanbul’da ikameti (birinci ikameti beş yıl sürdü)
1097/1685: Üçüncü haccı
1098/1686: Şam’a dönüşü
1120/1708: İkinci defa İstanbul’a gelişi
1123/1711 : (yaklaşık) Bursa’ya gidişi
1123-1130/1711-1717: Bursa’da mecburi ikameti
1130/1717: Üçüncü defa İstanbul’a gelişi
1132/1720: İstanbul’da vefatı ve Murâd-ı Tekkesi’nin haziresine defni18
4.2. Halîfeleri
1. Karababa-zâde İbrâhîm Bursevî Efendi: Müşârun ileyhin hulefâsındandır. Bursalıdır.
Bursa’da neşr-i feyz itdi. 1135’de irtihâline mebnî Zeynîler civârında hâk-i rahmete tevdî
olundu. Şeyhinin emriyle yazdığı sülûk-i Nakş-bendiyye’ye dair eserinden başka usul-i zikre
müteallik telîfâtı vardır. Çok genç yaşlarda Bursa’da Murâd-ı Buhâri ile tanışıp ona intisap
etmiştir. Şeyhinin sohbetlerinde tuttuğu notları risâleler haline getirmiştir. Karababa-zâde
İbrahim Efendi 1135/1722 yılında vefat etmiştir.19 Tabîb-zâde Muhammed Şükrî Efendi,
Seyyid Muhammed Murâd-ı Buhârî’nin hocalarını yazdıktan sonra, halifelerini de vefat
tarihleriyle birlikte kayıt etmiştir.
2. Gelibolulu Mustafa Efendi: Gelibolulu Mustafa b. İbrahim er-Rumî en-Nakşbendî elHanefî, Sırrî Ali’den sonra Murâd-ı Buhârî Tekkesi’nin şeyhliğini yapmıştır. Mustafa Efendi
1176/1762 yılında vefat etmiştir.20
3. Şeyh Alî Kilîsî: Asıl adı Ali b. Hüseyin el-Kilisî er-Rumî el-Hanefî en-Nakşbendî’dir.
Kilisli olup kırk yıl Murâd-ı Buhârî’nin hizmetinde kalmıştır. Şeyhinin yaptığı seyahatlerin

17

Müellifin hayatıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Ünal, age, s. 15-30.
Şimşek, Osmanlıda… s. 119.
19
Vassaf, Sefine-i Evliyâ, C.II, s. 56.
20
Şimşek, Osmanlı’da…, s. 152.
18
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çoğuna iştirak etmiştir. Murâd-ı Buhârî’nin vefatından sonra şeyhinin tekkesinde halife olarak
görev yapmıştır. Ali Efendi 1147/1734 yılında vefat etmiş ve şeyhinin yanına defnedilmiştir.21
4. Muhammed Bahâüddin el-Murâdî: Murâd-ı Buhârî’nin 1094/1682 yılında İstanbul’da
doğan oğludur. Temel İslâmî eğitimini babasından almıştır. Daha sonra Abdurrahim el-Kabilî
(1135/1722), Abdurrahman ed-Dimeşkî ve Abdulgani en-Nablusî (1144/1731) gibi alimlerden
dersler almıştır. Arapça, Farsça ve Türkçeyi çok iyi öğrenmiştir. Tasavvufa babasının
vasıtasıyla girmiştir. Şam’da bulunan Berrâniyye Tekkesi’ne şeyh olarak tayin edilmiştir.
Bahaüddin Murâdî, 1169/1755’de Şam’da vefat etmiştir.22
Bunlardan başka; Ehl-i Sünnet âlimlerinden Bayrâmiyye Tarikatı’nın Melâmiyye kolu
silsilesinden Semerâtü’l-Fu’âd, Cevheretü’l-Bidâye, Şerh-i Mesnevî gibi kitapları olan Seyyid
Sarı Abdullâh Efendi, Sarı Abdullah Efendi’nin torunu La’lî-zâde Seyyid Abdülbâkî Efendi
de halifeleri arasında yer almaktadır.23
4.3. Eserleri
Araştırmalar sonucunda tespit edilebilen eserleri şunlardır:
1. Câmiu’l-Müfredâti’l-Kur’âniyye Tefsiri: Arapça, Farsça ve Türkçe yazılan; tertibi ve
tanzimiyle emsali bulunmayan bir tasniftir. İlk kısmında, Mushaf sırasına göre ve sureleri de
yazılarak ayet-i kerimelerin tamamının son kelimeleri ve sonra da ilk kelimeleri yazılmış;
sonraki kısımda Arap Alfabesi’ndeki harflerin sırasına göre ayet-i kerimelerin ilk kelimeleri
yazılmıştır.24
2. Mektûbât ve Melfuzât: Murâd-ı Buhârî Hazretlerinin evlatlarına, bazı halifelerine,
talebelerine ve bazı devlet ricaline yazdığı Arapça mektuplardır. Nüshası İstanbul’da, Bayezid
Kütüphanesi’nde, Veliyyüddîn Efendi Kısmı, 1838 Numarada kayıtlı 90 varaklık nüshadır.25
3. Risâle-i Nakşibendiyye. Seyyid Muhammed Murâd-ı Buhârî’nin halîfelerinden Karababazâde İbrâhîm-i Burusevî tarafından hocasının emirleriyle veya işaretleriyle hazırlanan ve
Risâle-i Nakşibendiyye olarak anılan risâlesidir.26
4. Mesmûât: Müridleri tarafından sohbetlerinin toplanmasıyla oluşan bir eserdir.
5. Lübsü'l-Hırkati’l-Kâdiriyye: Arapça bir risale olup Kadiriye tarikatı hakkındaki eserde
Şeyh efendinin Hz. Ali’ye kadar uzanan silsilesi yer almaktadır.
6. Menâkıb ve Takrirât-ı Muhammed Murad-ı Buhârî: Bu eser Türkçe olup Bursa'daki
sohbetlerinde tutulan notların bir araya getirilmesiyle teşekkül etmiştir. Hüseyin Lâdik
tarafından kaleme alınan notlar, Mehmed Mekkî Efendi tarafından temize çektirilerek istinsah
edilmiştir. Eser, Süleymaniye Kütüphanesi, Tekkeler-Murad Kısmında 256 numarada kayıtlı
67 varaklık nüshadır 27
7. Diğer bir eseri de bildiri konumuz olan Silsiletü’z-Zeheb fi's-Süluki ve'l-Edeb’tir.

21

Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü’ş-Şekâik, Neşr. Abdülkadir Özcan, İstanbul 1989, s. 198; Şimşek,
Osmanlı’da…., s. 140-141.
22
Şimşek, Osmanlı’da …, s. 133-135.
23
Halifeleri konusunda daha detaylı bilgi için bkz. Şimşek, Osmanlı’da…., s. 140-155.
24
Ünal-Yılmaz, age., s. 1543.
25
Ünal-Yılmaz, age., s. 1544.
26
Ünal-Yılmaz, age., s. 1545.
27
Eserleri hakkında geniş bilgi için bkz. Abdüllatîf Uyan, Menkıbelerle İslâm Meşhurları Ansiklopedisi, C. 3,
Berekât Yay., İstanbul 1983. S. 1565; Ünal, age., s. 30-58; Mehmet Ünal, Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü,
http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/muradi-munzavi, Erişim tarihi: 21.07.2022.
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5. SİLSİLETÜ’Z- ZEHEB
Bu eser, bazı kaynaklarda Murâd-ı Buhârî’den sonra yaşamış ve İstanbul’un Çarşamba
semtinde tekkesi bulunan Muhammed Murâd İstanbulî’ye isnat edilir. Bir eser ve müellifi
iyice incelemeden kütüphane kayıtlarına göre değerlendirilirse hataya sebebiyet verebilir.
Çünkü bahsettiğimiz Muhammed Murâd İstanbulî’nin de Nakşbendiyye tarikatı hakkında bir
eseri vardır. Fakat eser incelendiğinde, giriş kısmında yer alan silsileden ve genel metninden
aidiyeti belli olmaktadır.28
Ehl-i sünnet çizgisinde ılımlı bir tasavvuf anlayışını benimseyen, Nakşibendi tarikatının
Müceddidîye kolunu Anadolu’ya ilk getiren şeyhi, tasavvufî görüşlerinde aşırılığı
savunmayan, İmânda aslonanın kalben iman olduğunu, ancak dil ile yapılan ikrarın da
müstehap olduğunu savunan, zâhir ve bâtını yani şeriât ile hakikâti birleştirme çabasında olan
Muhammed Murâd-ı Buhârî’nin mensubu olduğu Nakşibendî tarikatı icazet silsilesi ile
tarikatın âdâb ve erkânını ihtiva eden eseridir.
Murâd-ı Buhârî, eserin girişinde Müceddidiyye’den icazetini bildiren silsilesini kaydeder.
Daha sonra, Müceddidiyye’nin esasları, letâif-i hamse, zikir ve telkin-i zikr, murakabe,
teveccüh ve rabıta konularında görüşlerini ihtiva eden konuları kapsar.29
Murâd-ı Buhârî’nin Arapça yazdığı bu risâle, Nakşibendiyye tarîkâtinin adabını, usul ve
fürû’unu bildirmektedir. Kendi mânevî nesebini de kaydettiği eserde, kâinatın yaratılış
sebebini, sünnet ve azimet ile amel ettiğini, bid'atlerden şiddetle kaçınıp ruhsatlarla amel
etmediğini, şeriatten ayrılmadığını vurgulamaktadır.30 Ayrıca, ebedî kurtuluşun ve yegâne
doğru yolun ve doğru itikadın, ashâb-ı kiramın itikâdı olan Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâ’ât
(Resulullah (s.a.v.) Efendimiz’in ve mübarek Ashabı’nın yolunda bulunma mutluluğuna ermiş
Müslümanlar) itikâdı olduğunu, Nakşibendî tarikatının Ashâb-ı Kirâm’ın tarîkati yani yolu
olduğunu, kâmil ve mükemmel bir mürşide intisap etmek lüzumunu, sadık taliplere feyz ve
bereket vermekte, hayatta olan kamil ve mükemmel mürşid ile dünya hayatıyla hayatta
olmayan kamil ve mükemmel mürşid arasında asla fark olmadığını, velâyet yolunun en
sonunda elde edilecek en yüksek makamların ve derecelerin, Nübüvvet yolu olan Nakşibendî
tarikatında, bidayetde yani daha yolun başında elde edildiğini, Nübüvvet yolu olan
Nakşibendî tarikatinın en ehemmiyyetli ve en elzem iki esası olup bunların da Ehl-i Sünnet
İtikâdında olmakla Şer’-i Şerîf’den kıl ucu kadar ayrılmamak ile yani peygamber efendimize
tam tabi olmak, bundan ayrılanlardan şiddetle uzak durmak gerekliği vb. konulardan
bahseder. Bunun yanı sıra seyr ü sülûkun mertebelerinden de bahseder.31
Eserin, çeşitli tercüme ve şerhleri vardır. Eser, La‘li-zâde Abdulbaki tarafından Terceme-i
Risâle-i Şeyh Muhammed Murâd-ı Buhârî en-Nakşbendî adıyla Türkçe ve Ahmed-i Trabzonî
tarafından da Tuhfetü’l-Ahbâb Li’s-Sülûki İlâ Tarîkı’l-Ashâb adıyla Arapça olarak şerh
edilmiştir. Ayrıca, Mehmed Rüstem Raşid Efendi’nin Dürrü’l-Müntehab Min Bahri’l-Edeb Fî
Tercemeti Silsileti’z-Zeheb Li’ş-Şeyh Muhammed Murâdi’l-Buhârî Kuddise Sirruhû Me’a
Zeyl adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Bu tercümenin kenarına açıklanmaya gerek duyulan
meseleler hakkında mütercim tarafından notlar düşülmüş ve sonuna da bir zeyl eklenmiştir.32
Muhammed Murâd-ı Buhârî Hazretlerinin Silsiletü’z-Zeheb Risâlesinin künye kayıtları tespit
edilenlerden bizzat tetkik ettiğimiz nüshaları ise; Risâletün Fi’t-Tasavvuf: Ankara Adnan
28

Şimşek, Osmanlı’da …, s. 125.
Şimşek, agm., 125.
30
Yıldız, age, s. 34.
31
Ünal, age., s. 32.
32
Ünal, age., s. 32-33.
29
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Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, No: 4687/2, 94b-100b varakları arasındadır. Risale
eksiktir. Latin harfli bazı kaynaklarda Muhammed Murâd-ı Buhârî’nin ayrı bir tasnifi olarak
bildirilen Risâletün Fi’t-Tasavvuf, Silsiletü’z-Zeheb isimli risalesidir. Yalnızca ismi farklıdır.
Risâletü’s-Sülûk: Millî Kütüphane, Yazmalar Koleksiyonu, No: 3580/1, 1b-12a’da kayıtlı
Muhammed bin Muhammed tarafından H. 1223’de istinsah edilmiş mükemmel bir nüshadır;
Silsiletü’z-Zeheb: Ankara, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi, No: 1307/6, 1b-4b’ de kayıtlı
H. 1218’de istinsâh edilmiştir. Risâletü’s-Sülûk: Millî Kütüphane, Samsun İl Halk
Kütüphânesi Koleksiyonu, No: 348/4, 73b-101a’da kayıtlıdır. Silsiletü’z-Zeheb: Millî
Kütüphane, No: Yz A 3462/3, 75b-78a’da kayıtlıdır. Rüşdî isimli bir zat tarafından istinsâh
edilmiştir. Silsiletü’z-Zeheb: Kütahya Vâhid Pâşâ İl Halk Kütüphanesi, No: 1501, 1b-5b’de
kayıtlıdır. Silsiletü’n-Nakşibendiyye: Erzurum İl Halk Kütüphanesi, No: 543/2 numarada
kayıtlıdır. Silsiletü’n-Nakşibendiyye: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Burdur İl
Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, No: 71/2, 38b-45a’da kayıtlıdır.33
SONUÇ
Ömrünün çoğunu çile ve mücadele içinde geçiren Murâd-ı Buhârî’nin hayatı, eserleri ve
halifeleri ile ilgili bilgiler yazma eser kütüphaneleri ve birinci derece kaynaklar taranarak
gerçek bilgiler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Tasavvuf yolunda ilerlemek isteyen talibe üç
şeyin gerekliliğinden bahsetmiştir. Bunların; talep, çalışmak ve ilim olduğunu söyleyen
Murâd-ı Buhârî, “Kul ile Rabbi arasında olan ilişki, henüz sütten yeni kesilmiş masum bir
çocuk ile annesi arasında olan ilişki gibi olmalıdır” diyerek kulun Rabbine karşı daima
itaatkâr olmasını ister. Murâd-ı Buhârî, Allahü Teâlâ’nın rızasına kavuşmanın yolu olan
Resulullah’a her bakımdan tabi olmanın gerekliliğinden bahseder. Ondan başka her şeyden
alakayı kesmek, bu geçici dünyada zamanı Allahü Te‘âlâya ibadetle geçirmek ve Allahü
Te‘âlânın rızasını kazanmak için her şeyiyle kendini O’na vermek insanların yegâne düsturu
olmasını ister. Bu bakımdan bir tarikat şeyhinin yaşayış tarzı ve müritlerine verdiği nasihatler,
neler yapıp neler yapmamak gerektiği hususunda verdiği izahatlar, dolayısıyla araştırmaya
değer bulunmuş ve üzerinde etraflıca araştırılmıştır. Yine sohbetlerinde ne gibi konuları
işlediği, insanlara özellikle müritlerine nasıl öğütler verdiğinin ortaya çıkarılması açısından
tasavvuf âlemi için son derece önemlidir.
Murâd-ı Buhârî, bütün eserlerini mensur olarak yazmıştır. Eserlerini hem Arapça, hem Türkçe
hem de Farsça kaleme almış olup çok iyi derecede Arapça ve Farsça bilgisine sahiptir.
Eserleri daha çok tarikat şeyhinin müridlerine verdiği nasihatlerden oluşmaktadır. Dili ağır
olup çok fazla Arapça ve Farsça kelimeler içermektedir. Bütün eserlerinde tasavvuf yolunun
inceliklerinden, faziletlerinden ayet ve hadis örnekleriyle bahsetmektedir. Her zaman kitap ve
sünnete bağlı kalmış ve kendisinin yetiştirdiği öğrencilere de bu nasihatlerde bulunmuştur. Bu
çalışma ile bir tarikat şeyhinin, yaşam felsefesi ve düsturlarını inceleme fırsatı bulup bunları
alan ile ilgilenenlere aktarmaya çalıştık. Aşırı giden, şeriâtsız bir tarikât anlayışını savunanlara
karşın, ehli sünnet tasavvuf anlayışının nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışmıştır.
Müellifin diğer eserleri üzerinde de çalışmalar yapılarak ilim alemine kazandırılması alana
olumlu katkı verecektir.
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19. YÜZYIL ACEM ŞARİHLERİNDEN MUHAMMED B. MUHAMMED B.
HÜSEYİN’İN MÜNTEHÂBÂT-I MESNEVÎ’Sİ
THE MÜNTEHÂBÂT-I MASNAWİ OF MUHAMMED B. MUHAMMED B. HUSEYIN,
19th CENTURY IRANIAN COMMENTARY
Mehmet ÜNAL
Doç. Dr., Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
ÖZET
Klâsik Türk Edebiyatı içinde, metin açıklaması etrafında şekillenen “şerh” ve metinleri
olumlu ve olumsuz taraflarıyla değerlendirmeye yönelik “tenkit” çalışmaları önemli bir yer
tutmaktadır. Klâsik Türk edebiyatının daha iyi anlaşılması için dînî literatürün, kullanılan şerh
metotlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu da klâsik şerh metodunu yansıtan metinlerin
değerlendirilmesi yoluyla olacaktır.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) bizden sonra Mesnevî, şeyhlik edecek ve
arayanlara doğru yolu gösterecek, onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir, diyerek bir
mürşid olarak gösterdiği en meşhur eseri Mesnevi'dir. Türk edebiyatının şaheserleri arasında
belki de ilk sırayı almaya layık olan tasavvuf edebiyatının en kıymetli eserlerinden Mesnevî-i
Şerif, hem Türk coğrafyasında hem de bütün dünyada yüzyıllar boyu manevî ve edebî etkisini
sürdürmüştür. Mesnevi bugün olduğu gibi geçmişte de geniş bir kitle tarafından yaygın olarak
okunmuş ve okutulmuştur. Mesnevi’nin daha iyi anlaşılabilmesi için hemen her devirde geniş
şerhler yapılmıştır.
Şerhlerdeki genel gaye Mesnevî’yi anlama ve anlatmak daha geniş çevrelere ulaşmasını
sağlamaktır. Türk Edebiyatında İsmail Ankaravî, Mehmed İlmi Dede, İsmail Hakkı Bursevî,
Şeyh Galib, Tahirü’l-Mevlevî, Ahmet Avni Konuk ve Abdülbaki Gölpınarlı gibi şârihler
eserin tamamını ya da bir kısmını tercüme ve şerh ederek eserdeki anlaşılması güç noktalara
açıklık getirmişlerdir. Bu çalışmaların gün yüzüne çıkarılması, tanıtılması gerektiği inancı ve
bu alana katkıda bulunmak amacıyla Acem Şarihlerinden Muhammed b. Muhammed b.
Hüseyin’in eserini es-Seyyid el-Hâc Mehmed Şükrü es-Seyyid Ahmed Ata’nın İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Osm_K.06095 demirbaş numarasıyla kayıtlı
olan “Şerh-i Müntahabât‐ı Mesnevî” adlı eseri üzerinde durulacaktır.
Anahtar kelimeler: Mevlânâ, Mehmed Şükrü, Müntehâbât-ı Mesnevî, Tasavvuf, Şerh
ABSTRACT
In Classical Turkish Literature, "annotation" shaped around the text explanation and
"criticism" studies aimed at evaluating the texts with their positive and negative sides have an
important place. For a better understanding of classical Turkish literature, it is necessary to
know the religious literature and the methods of commentary used. This will be through the
evaluation of the texts reflecting the classical commentary method.
The most famous work of Mevlana Celaleddin-i Rumi (d. 672/1273), which he showed as a
mentor by saying that he will be the Masnavi sheikh after us and will show the right way to
those who seek them, will direct them and lead them, is the Mesnevi. Masnavi-i Şerif, one of
the most precious works of Sufi literature, which is perhaps worthy of taking the first place
among the masterpieces of Turkish literature, has maintained its spiritual and literary
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influence for centuries both in Turkish geography and all over the world. Mesnevi has been
widely read and studied by a wide audience in the past as it is today. In order to better
understand the Mesnevi, extensive commentaries were made in almost every period.
The general purpose of the commentaries is to understand and explain the Mesnevi and to
enable it to reach wider circles. In Turkish Literature, commentators such as İsmail Ankaravî,
Mehmed İlmi Dede, İsmail Hakkı Bursevî, Şeyh Galib, Tahirü'l-Mevlevî, Ahmet Avni Konuk
and Abdülbaki Gölpınarlı translated and annotated the whole or part of the work and clarified
the difficult points in the work. With the belief that these studies should be brought to light
and promoted and to contribute to this field, Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin's work,
es-Sayyid el-Hâc Mehmed Şükrü es-Seyyid Ahmed Ata's "Şerh-i Müntahabat-ı Mesnevi",
which is registered with the Istanbul Metropolitan Municipality Atatürk Library with the
fixture number Bel_Osm_K.06095 will be discussed.
Key Words: Mevlânâ, Mehmed Şükrü, Müntehâbât-ı Masnawi , Sufism, Commentary
1. GİRİŞ
Türk edebiyatı bünyesinde yapılan çalışma ve araştırmalar, sahanın çok geniş olması,
konularının çeşniliği ve zenginliğinden dolayı tam olarak istenen noktaya henüz
ulaşamamıştır. Yapılan çalışmalar çoğaldıkça edebiyatımız hiç kuşkusuz daha iyi anlaşılacak
ve daha fazla istifade edilen bir alan olacaktır. İşte bu çalışmalardan bir tanesi de üzerinde
bugüne kadar sayısız çalışmalar yapılan ve 13. yüzyılın Anadolu sûfileri içinde yüksek
tefekkür heyecanı ile aşk ve ilhamı birleştirerek bunları, şiir sanatının ölümsüz terennümleri
haline koyan büyük mutasavvıf Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’dir. Mevlânâ’nın, İslâm
dünyasında çok büyük bir saygınlık kazanmış ve sevilmiş olan eseri (25.6189) aşağı yukarı
26.000 beyit civarındaki eseri Mesnevî-î Manevî’dir.
Türk edebiyatının şaheserleri arasında belki de ilk sırayı almaya layık olan tasavvuf
edebiyatının en kıymetli eserlerinden Mesnevî-i Şerif, hem Türk coğrafyasında hem de bütün
dünyada yüzyıllar boyu manevî ve edebî etkisini sürdürmüştür. Mesnevi bugün olduğu gibi
geçmişte de geniş bir kitleler tarafından hem okunmuş hem de okutulmuştur. Mesnevi’nin
daha iyi anlaşılabilmesi için hemen her devirde geniş şerhler yapıldığına da şahit olmaktayız.
Mesnevî, içinde barındırdığı bir çok hikaye ve sırlarla dikkatleri çekmiş asırlardır birçok şarih
tarafından, ince ve geniş manalarla defalarca şerh edilmiştir. Türk Edebiyatı’nda İsmail
Ankaravî, Sarı Abdullah Efendi, İsmail Hakkı Bursevî, Şem’î, Şeyh Galib, Tahirü’l-Mevlevî,
Abdülbaki Gölpınarlı ve Şefik Can gibi şarihler eserin tamamını ya da bir kısmını tercüme ve
şerh ederek eserdeki anlaşılması güç noktalara izahlarda bulunmuşlardır. Türk edebiyatında
çok şerh edilen eserlerden biri olan Mesnevî, çeşitli ölçülerde (küçüklü büyüklü) şerhler
kaleme alınmıştır. Fakat Mesnevî’nin altı cildinin (defterinin) tamamen şerh eden eser sayısı
oldukça sınırlıdır. 1260-1267 yılları arasında telif edilen Mesnevî’nin yazılmasının üzerinden
uzun yıllar ( 749 yıl) geçmesine rağmen, bu eserin tamamını kapsayan Türkçe şerh sayısı
Mehmet Özdemir’e göre altı, İsmail Güleç’e göre yedidir (Özdemir, 2016: 462-501; Güleç,
2006: 135-154). Bunun yanı sıra Mesnevî’nin bir bölümünün veya Mesnevî’den yapılan
seçme kısımları da saydığımız zaman şerh edilen eser sayısı kırkın üzerindedir.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) bizden sonra Mesnevî şeyhlik edecek ve
arayanlara doğru yolu gösterecek, onları yönetecek ve onlara önderlik edecektir, diyerek bir
mürşid olarak gösterdiği en meşhur eseri Mesnevi'dir (Yeniterzi, 1997: 32).
Şerhlerdeki genel gaye Mesnevî’yi anlama ve anlatmak daha geniş çevrelere ulaşmasını
sağlamaktır. Bu sebeple birçok tercüme ve şerhler yapılmıştır. Türk Edebiyatında İsmail
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Ankaravî, Mehmed İlmi Dede, İsmail Hakkı Bursevî, Şeyh Galib, Tahirü’l-Mevlevî, Ahmet
Avni Konuk ve Abdülbaki Gölpınarlı gibi şârihler eserin tamamını ya da bir kısmını tercüme
ve şerh ederek eserdeki anlaşılması güç noktalara açıklık getirmişlerdir (Coşkun 2019: IX).
Bu çalışmaların gün yüzüne çıkarılması, tanıtılması gerektiği inancı ve bu alana katkıda
bulunmak amacıyla çalışmanın konusu mesnevi şarihlerinden Es-Seyyid el-Hâc Mehmed
Şükrü İbn es-Seyyid Ahmed Ata’nın Müntahabât‐ı Mesnevî adlı eseri seçilmiştir. Eser
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Osm_K.06095 demirbaş numarasıyla
kayıtlıdır.
2. ARAŞTIRMANIN AMACI
Türk edebiyatındaki şerh geleneği içinde Mesnevi şerhlerinin ayrı bir yeri olduğu tartışma
götürmez bir gerçektir. Yaklaşık 500 yıllık süreç içinde tespit edilebilen 40’tan fazla Türkçe
şerhin varlığı çok gibi görülse de, hem Mevlana’nın şahsiyetine duyulan önemin göstergesi
olarak hem de dünyaya mal olmuş bir eser olmasından dolayı, Mesnevi üzerinde daha fazla
şerhin yapılması elzem haline gelmişti. Mesnevi’nin başta Türkçeden Urducaya, Farsçadan
Almancaya kadar çok çeşitli dillerdeki tercüme ve şerhleri dikkate alındığında, gerçekten
dünyaya mal olmuş bir eser olarak değerlendirilmesinin yerinde olduğu görülecektir.
Özellikle günümüzde çeşitli sosyal disiplinlerin katkısıyla Mesnevi’nin bilimsel
açıklamalarının yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Amacımız ilk önce Mesnevî’nin Türkçe
tercüme ve şerhleri, sonra da Fars dilindeki tercüme ve şerhler hakkında kısa bilgiler verilerek
işe koyulmaktır.
Bu çalışmanın ana nüvesini teşkil eden 19. yüzyıl Acem şarihlerinden Muhammed b.
Muhammed b. Hüseyin tarafından Farsça olarak yaklaşık 270 beyti esas alarak yaptığı şerhi
Mehmed Şükrü b. Ahmed Ata Osmanlı Türkçesine tercüme ettiği ve hicri 1328 yılında
İstanbul’da Şems Matbaasında basılan Şerh-i Müntehabât-ı Mesnevî adlı eserin kısa bir
tanıtımı yapılarak Türk ve Fars edebiyatında yapılan şerhleri üzerinde çok kısa durulacaktır.
Buna ek olarak incelenen eserden hareketle söz konusu eserin öne çıkan yanlarını, dikkat
çeken özellikleri belirlenmeye çalışılacaktır.
3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Hem İslam, hem de Batı dünyasında üzerinde çokça durulan eserlerin başında hiç kuşkusuz
Mesnevi gelmektedir. Bu cümleden olmak üzere Mesnevî’nin başta Türkçe olmak üzere
çeşitli dillerde tercüme ve şerhleri yapılmış, günümüzde de bu konudaki çalışmalar devam
etmektedir.
Klâsik Türk Edebiyatı (İslam Edebiyatı) içinde, metin açıklaması etrafında şekillenen “şerh”
ve metinleri olumlu ve olumsuz taraflarıyla değerlendirmeye yönelik “tenkit” çalışmaları
önemli bir yer tutmaktadır. Klâsik Türk edebiyatının daha iyi anlaşılması için dînî literatürün,
kullanılan şerh metotlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu da klâsik şerh metodunu yansıtan
metinlerin değerlendirilmesi yoluyla olacaktır. Bu amaçla «Müntehabat-ı Mesnevi» adlı eser
üzerinde çalışılarak bu eseri ilim dünyasına daha iyi tanıtmak bizim için önemli bir durumdur.
Anadolu sahası Türk edebiyatında şerh geleneğinin XVI. yüzyılın ikinci yarısında
yaygınlaştığı söylenebilir. Ancak bu yüzyıldan önce de şerh adı altında çalışmalar yapılmıştır.
Genellikle ilk dönem şerhleri kısmen Arapça metinler üzerinde yapılmakla beraber
çoğunlukla Farsça eserler için kaleme alınmıştır. Eldeki kaynaklara göre şiirleri şerh edilen
ilk Anadolu şairi Yunus Emre’dir. “Çıktım erik dalına…” diye başlayan ünlü şathiyesi, ilk
defa XV-XVI. yy. şârihlerinden Şehzade Muhyiddin Mehmed Efendi tarafından şerh
edilmiştir.
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4. ŞERH VE ÖZELLİKLERİ
Arapça bir sözcük olan şerh, “şaraha” kökünden gelir. Sözlük anlamı açma, yarma, ayırma,
açıklama, açık anlatma, genişletme, izah etmedir. Istılahi manada ise bir meseleyi açık ve
ayrıntılı olarak izah etme, metnin ince ve dikkat gerektiren anlamlarını yorumlama;
anlaşılması zor bir metni beyân, tefsîr ve keşfetmek; niteliğini açıklamak, aydınlatmak,
yorumlamak demektir (Devellioğlu, 2003: 991). Bir edebî eseri, bir risâleyi veya bir kitabı
kelime kelime açıp, izah ederek ihtivâ ettiği bütün dil, anlatım, sanat ve estetik özellikleri ile o
eserin anlaşılması sağlanır. Şerh, edebiyat tarihimizde bir hayli yaygın olup, bazen küçücük
bir risâlenin, bir kasidenin, bir gazelin sayfalar, hatta ciltler dolusu şerh edildiğine bazen bu
şerhlerin de şerhlerinin yapıldığını görmekteyiz. Bu sebeple şerh, tür olarak neredeyse
müstakil bir hüviyet kazanmış ve zaman zaman asıl eser ihmal edilerek ona yazılan şerhler ön
plana çıkmıştır (Doğan, 1999: 422.) Şerh yazan kişiye şârih adı verilir.
Batı edebiyatında olduğu gibi doğu edebiyatında da yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan
“metin şerhi” genel olarak “bir metnin, daha iyi anlaşılsın diye, o metni başkalarından daha
iyi anladığı kanaatinde olan kişiler tarafından açıklanması” şeklinde tarif edilmektedir
(Kortantamer, 1994: 1). Edebî metin şerhlerinde metinde geçen kelimelerin gerçek ve mecaz
anlamlarına değinilir, kavramlar çözümlenir, deyim ve ibarelerin diğer bilim dallarıyla olan
ilişkiler ortaya konulmaya çalışılır. Bu açıklamalar ve incelemeler Kur’an, hadis, tasavvuf
gibi dinî ilimlerin yanında Peygamber kıssalarına, tarihî ve efsanevî olay ve kişilere, mitolojik
unsurlara, menkıbelere ve halkın inançlarına dayandırılır. Ayrıca şerh edilen metnin vezni,
türü ve muhtevasında bulunan edebî sanatlar da gösterilmiştir. Şerhlerde özellikle önce şerh
edilecek metin verilir. Daha sonra metnin şerhine geçilir. Bu konuda genel olarak iki usul
kullanılmıştır: Birincisi, şârih önce şerh edilen metindeki kelimelerinin lugat manasını,
gramer yapısını v.b sıralar daha sonra metindeki asıl kastedilen anlamı söyler. İkinci usulde
ise, doğrudan şerh edilen metnin manası üzerinde durulur (Coşkun 2019: 1).
Şerhler; hadis, kelâm, fıkıh, mantık, hey’et, sarf, nahiv, belâgat gibi dînî ve ilmî içerikli
eserler hakkında kaleme alındığı gibi manzum ve mensur edebî eserler için de kaleme
alınanlar vardır. İslâm’ı kabul etmiş kişilerin Kur’an’ı daha iyi anlama gayretleri tefsîr
çalışmalarını doğurmuştur. Buradan hareketle İslâm dünyasında şerh çalışmalarının temel
kaynağını “Tefsîr”lerin oluşturduğu söylenebilir (Uzunçarşılı, 1988: 23-30).
Şerhler; dînî, tasavvufî, edebî ve ilmî şerhler olarak sınıflandırabilir. Dînî ve ilmî şerhlerin
büyük bir kısmının Arapça olarak şerh edildiği, bunun yanında bu eserlere Türkçe şerhlerin de
yapıldığı görülmektedir. Tasavvufî ve edebî ürünlerde ise daha çok Fars edebiyatındaki
eserlerin şerh edildiği görülmektedir.
Türk Edebiyatında şerh geleneği içerisinde en tanınmış şerhler Mesnevî, Hâfız Dîvânı,
Gülistan ve Bostan şerhleridir. Türkçe kaleme alınmış Tuhfe-i Şâhidî, Tuhfe-i Vehbî, Sübha-i
Sıbyân gibi manzum lügatlar ile Arapça aslından Avâmil, Emsile, Kâfiye, Unmûzec, Telhîsü’lMiftâh gibi dil ve belâgat eserlerine de şerhler yapılmıştır. (Dağlar, 2007: 163) Kur‟ân-ı
Kerîm ve hadîs-i şeriften sonra üzerinde en çok durulan ve Türk edebiyatında büyük etkisi
bulunan Mevlana’nın Mesnevî’si şerh edilen eserlerin başında yer alır. Şerh geleneğimiz
içinde Mevlana’nın Mesnevî’sine yapılan şerhlerin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Mevlânâ ve
eserine duyulan bu ilginin Mesnevî’nin “magz-ı Kur’an” yani Kur’an’ın özünü oluşturması
ve anlatması olduğu söylenebilir. Bu sebeple eser için yapılmış birçok şerh bulunmaktadır
(Avşar, 2007: 60).
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5. TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVÎ ŞERHLERİ
Mevlânâ, Horasan vilâyetinin Harezm bölgesine bağlı hâlihazırda Afganistan-Tacikistan
sınırında yer alan Vahş şehrinin Belh kasabasında doğmuş, Moğol istilası sebebiyle tüm
Horasan ve Hicaz’ı kat΄ ettikten sonra Anadolu’ya gelmiş ve Konya’da ikâmet etmiştir. Bu
itibarla Anadolu sosyal muhitinde sûfî düşüncesini yaydığı için en başta bir Anadolu sûfîsidir
(Sevgi, 1994).
Mesnevi’nin ilk on sekiz beyti Mevlana tarafından yazılmış, geri kalanı Mevlana söylemiş ve
Hüsameddin Çelebi de kaleme almıştır. Hüsameddin Çelebi, yazdığı müsveddeleri münasip
bir zamanda Mevlana'ya okuyor, gereken düzeltmeler bizzat Mevlana tarafından yapıldıktan
sonra asıl nüshaya yazıyordu ( Önder, 1986: 93). İşte bu şekilde VI cilt halinde meydana
getirilen Mesnevi'nin beyit sayısı çeşitli yazmalara göre değişiklik göstermekte 25585 ila
26660 arasında değişmektedir (Demirel, 2007: 471).
Hem İslam, hem de Batı dünyasında isminden bahsedilen eserlerin başında Mesnevî-i Manevî
gelmektedir. Mesnevî’nin yapılan şerhlerinden bazıları altı cildi kapsamakta, bazıları da
yalnızca birinci cildi ihtiva etmektedir. Ayrıca çeşitli nedenlerle eksik kalmış şerhlerin
yanında özellikle sadece ilk 18 beyitle ilgili müstakil şerhler de bulunmaktadır. Ayrıca değişik
amaçlarla meydana getirilmiş seçki şeklindeki (müntehab) şerhlerin varlığına da şahit
olmaktayız. Anadolu sahasında 15. asırdan itibaren Mesnevî şerhleri görülmeye başlar.
Mesnevi'nin tespit edilebilen değişik niteliklerdeki şerhleri içinde mensur olanları
çoğunluktadır. Az sayıda manzum şerh de bulunmaktadır.1
6. ŞERH-İ MÜNTEHABAT-I MESNEVİ
6.1. Es-Seyyid El-Hac Mehmed Şükrü’nün Hayatı
Hayatı hakkında çok az bilgiye sahip olduğumuz Mehmed Şükrullah’ın tam adı Dâire-i
Meşihat-ı İslamiyye Sicil kayıtlarında kendi ifadesine göre; Es-Seyyid el-Hac Mehmed Şükri
İbn es-Seyyid Ahmed Ata’dır. (Dâmâd-ı Gelenbevî) Kayınpederi meşhur Osmanlı
Matematikçisi İsmail b. Mustafa Gelenbevî (1730-1790)’dir (Günay, 2012: 5).
Sadık Albayrak‟ın Son Devir Osmanlı Ulemâsı isimli eserinde yazar hakkında “Mehmet
Şükrü Efendi (İstanbullu)” şeklinde söz edilmektedir. Bunun sebebi ise aynı isimde olan
diğer zâtları birbirinden ayırmaktır (Albayrak, C.4/5, 1981, s. 114).
Şeyhülislâm Mekkîzâde’nin arzuhalcisi es-Seyyid Ahmet Ata’ullah Efendi‟nin oğlu olarak
Hicri 1257 (M.1841) Recep ayının 12. Cuma gecesi sabaha karşı İstanbul’da dünyaya
gelmiştir.2 Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hâkimlik yapan Kazasker olarak
görev yapmıştır (Eren, 2015: 141).
Kur’an ve ilm-i hâl hıfzını bitirdikten sonra Saraçhane’deki rüştiyeye daha sonra da 1269
yılında Bâb Mahkemesine girmiştir. 1271 yılında İbtidâ-i Hariç Edirne Müderrisliği reisliğine
ulaşmıştır.
Babasının vefatı üzerine İstanbul’da ders vermeye devam eden Mehmet Şükrü Efendi,
imtihanla Mekteb-i Nüvab’a girerek üçüncü vekil belgesini almıştır.

1

Türk ve Fars Edebiyatında Mesnevî şerhleri hakkında geniş bilgi için bkz. Şener Demirel, “Mevlânâ’nın
Mesnevî’sinin Türkçe Şerhleri Üzerine Bir Literatür Çalışması”. TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatür
Dergisi), Eski Türk Edebiyatı Özel Sayısı. C. 5. S. 10. s. 469-504.
2
Bk. Dâire-i Meşihat-ı İslamiyye Sicil kayıtları, Meşihat Arşivi, MŞH. Said, 8. 19. 1.
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Mehmet Şükrü Efendi, devlet kademelerinin çeşitli bölümlerinde uzun yıllar boyunca görevler
almıştır. 1308’de İstanbul Kadılığı, 1311’de Anadolu Kazaskerliği yaparak yine bu yıllarda
kendisine Mecidî nişanı verilmiştir. 1312 yılında kazaskerlikten ayrılmıştır. Kaynaklara göre
1314 (1914) tarihlerine kadar yaşamış olduğu ifade edilmektedir (İşbilir, 2018: 79-80).
6.2. Es-Seyyid El-Hac Mehmed Şükrü’nün Eserleri
6.2.1. Âsâr-ı Nur
1329 senesinde Dersaadet/İstanbul’da (gelirinin yarısı Donanma-yı Osmanî Muavenet-i
Milliye Cemiyetine bağışlanmak üzere) Matbaa-i Osmaniye’de basılmış olan eserin3
günümüze kadar pek az nüshası kalmıştır. 184 sayfalık bir eserdir (Eren, 2015: 141-142).
Âsâr-ı Nûr da tefsirlerde görülen bazı ‘fazlalıkların’ çıkartılarak, daha çok toplumla uyumlu
irşada yönelik Meâl-Tefsîr’ tarzının örneklerinden mûcez bir tefsirdir. Âsâr-ı Nûr geleneksel
Osmanlı İslam anlayışına uyumluluk arz eder. Genel olarak baktığımızda rivayetlere fazlaca
yer veren bir tefsirdir. Yer yer tasavvufî motiflerle bezenmiştir. (Eren, 2015: 148)
Âsâr-ı Nûr Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir tefsirdir. Medrese çevrelerinde daha ziyade
Arapça yazılan tefsirler okunurken, Arapça bilmeyen halk arasında ise Türkçe yazılmış
tefsirler tercih ediliyordu. En büyük özelliği ilmi kaygılardan uzak avâmi bir dil ve üslupla
yazılmış olmasıdır. Anlatımının kolaylığı onun okunurluğunda önemli bir sebepti. Son
zamanlarda Mısır’da Arapça ibareli olarak Kur’ân’ın emir ve yasaklarını içeren bir tefsir
yazıldığını ‘ulemanın ayaklarının toprağı’ olan kendisinin de bu eserleri mütalaa ile Hz.
Peygamberin Benden bir ayet dahi olsa onu tebliğ ediniz, sözüne dayanarak Kur’ân’ın emir
ve yasaklarını ihtiva eden bu tefsiri kaleme aldığını söyler.4
Müellif istifade ettiği kaynakların başında İsmail Hakkı Efendinin Rûhu’l-Beyân adlı tefsiri
gelmektedir. Ardından Ebu's-Suud Efendi ve onun ardından Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı ile
Râzi’nin Mefâtîhu’l-Gayb’ı gelir (Eren, 2015: 144). Âsâr-ı Nûr’la ilgili olarak A. Cüneyt
EREN’in Osmanlı Dönemi Müfessirlerinden Mehmed Şükrullah Gelenbevî ve Tefsirciliği adlı
çalışması vardır.
6.2.2. Tuhfet-ul-Fevâid âlâ Cevâhir-il-Akâid
Osmanlı âlimi Hızır Bey’in (ö. 863/1459) manzum akaid risâlesi olan el-Ḳaṣîdetü’n-nûniyye,
105 beyitten ibaret olup her beytinde bir kelâm meselesi veciz bir şekilde ifade edilmeye
çalışılmıştır. Fâtih Sultan Mehmed’e takdim edilen bu esere birçok şerh yapılmıştır. Bu
şerhlerden biri de Tuhfetü’l-fevâid alâ Cevâhiri’l-akāid5 adıyla Dâmâd-ı Gelenbevî Seyyid
Mehmed Şükrî’ye aittir (Yazıcıoğlu, 2001: 572).
6.2.3. Şerh-i Kasîde-i Emâlî
Eser hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamamıştır. M. Sait Özervarlı eser hakkında kısa bilgi
verir: “Mekteb-i İdâdî-i Mülkiyye müdürü Mehmed Şükrü Efendi’ye ait olan bu eserde6 önce
beyitlerin bütün kelimelerinin açıklamasına yer verilmekte, ardından da beytin geniş bir
açıklaması yapılmaktadır.” (Özervarlı, 1995: 74).
6.2.4. Keşfü’l-Meâlî Şerhu Bed’i’l-Emâlî
Eser hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamamıştır. M. Sait Özervarlı eser hakkında kısa bilgi
verir: “Eserde “meâl-i beyt” ve “ma‘nâ-yı beyt” başlıklarıyla yapılan açıklamalarda sık sık

3

Bk. Mehmed Şükrullah, Âsâr-ı Nûr, Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet, 1329, s. 10, 18.
Bk. Dibâce-i Kitâb-ı Âsar-ı Nûr, s. 2.
5
Bk. Mehmed Şükri b. Ahmed Atâ, Tuhfetü’l-fevâid alâ Cevâhiri’l-Akâid, İstanbul 1328.
6
Bk. Mehmed Şükrü b. Ahmed Ata, İbrahim Efendi Matbaası, İstanbul, 1912.
4
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âyet ve hadislere başvurulmuş, ayrıca ek başlıklarla tamamlayıcı bazı bilgiler verilmiştir.”
(Özervarlı, 1995: 74).
6.2.5. Müntehabât-ı Mesnevî
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Osm_K.06095, OE_TK_02066 ve
OE_TK_02444 demirbaş numaralarıyla Mehmed Şükrü b. Ahmed Atâ adına kayıtlı olan
Müntehabât-ı Mesnevî, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden seçilmiş 231 beytin şerhidir. Eserin aslı,
19. yüzyıl Acem şarihlerinden Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin tarafından Farsça olarak
yaklaşık 270 beyti esas alarak yazılmıştır. 1328/ 1910 yılında Şems Matbaası tarafından
basılan Müntehabât-ı Mesnevî’de 231 beytin şerhi mevcuttur.
Es-Seyyid el-Hâc Mehmed Şükrü İbn es-Seyyid Ahmed Ata tarafından tercüme edilen ve
Mesnevî‟nin birinci cildinden seçilen beyitlerin Türkçe mensur şerhini içeren Müntehabât‐ı
Mesnevî’nin telif tarihi tespit edilememiştir.
Mesnevî’nin tamamına yönelik şerhler olduğu gibi, bir kısmına yönelik olan şerhler de vardır.
Bu çalışmada incelediğimiz eser de Mesnevî’nin bir kısmına yönelik olan bir şerh
çalışmasıdır. Bu tarz eserlerde genelde “intihâb” ya da “müntehab” mefhumlarıyla karşılanır.
“İntihâb” seçme, seçim, topluca bulunan bir şeyin arasından en iyi ve güzelini alma anlamına
gelmektedir (Güneş, 2015: s. 1156; Şemseddin Sami, 1317: s. 171). “Müntehab” kelimesi de
sözlüklerde, “seçilmiş, seçki” anlamına gelen ve Arapça çoğul eki ile “Müntehabât” şeklini
almış olan bir ifadedir. Genel manada da “seçme yazı ve şiirler, bunlardan meydana gelen
seçmeler mecmuası, antoloji.” şeklinde bilinen bir kavram olarak ifade edilmektedir.
Hem şârih hem de mütercim ola Mehmed Şükrü’nün amacı, Müntehabât-ı Mesnevî’nin önsöz
bölümünde diğer Mesnevî şerhlerinin adlarını sıraladıktan sonra manzum müntehâb şerhlerin
olduğunu bunun yanında bir de mensur müntehâb Mesnevî şerhinin olması gerektiğini
düşündüğü için bu eser üzerine çalışmanın uygun olacağını açıkça belirtmiştir.
Metin şerhlerinde her şarihin bir şerh metodu vardır. Bu metod şarihin metin üzerindeki
tutumu, amacı ve seslendiği kitleye göre bazı farklılıklar olabilir. Mehmed Şükrü Efendi de
diğer Mesnevî şerhlerinden yola çıkarak kendi yöntemiyle ve sistemiyle bir Mesnevî şerhi
hazırladığını belirtmiştir. Mehmed Şükrü, beyitlerin ifade ettiği manayı genellikle birkaç
cümleyle verdikten sonra genel manada “yaʿni” ifadesiyle beyitleri şerh etmiştir:
Muhammed Şükrü, eserin mukaddimesine hamdele ve salvele ile başlar. Mevlana’nın tüm
dünyada meşhur, en önemli eseri olan Mesnevî’yi ve yazarını metheder. Türkçe, Arapça ve
Farsça çok fazla şerhinin yapıldığını belirtir. Devamında Sadrettin Konevi, İsmail Ankaravî,
İsmail Hakkı Bursevî, İbrahim Gülşenî, Sarı Abdullah Efendi, Sûdî, Şem’î, Abdülmecîd
Sivâsî, Muhammed Murâd Nakşibendî, Ferruh Efendi, Beşiktaş Şeyhi Yusuf Efendi, Hasan
Zarîfî, Hüseyin Harezmî, Hüseyin Elkâşifî, Şâhidî, Süleyman Nahîfî, Mirza Rızâ, Şeyh Yusuf,
Kemaledddin Firuzabadi, Mahmud Belhi, Cevrî, Sinan Paşa, Âbidin Paşa gibi Mesnevî
şarihlerinin adlarını sıralar. Şam ulemasından Şeyh Yusuf’un Arapça olarak kaleme aldığı altı
ciltlik şerhi metheder. Mukaddimede ayrıca Cevrî’nin manzum müntehab şerhinin olduğunu,
bir de mensur müntehâb şerhin olması gerektiğini düşündüğü için “Müntehabât-ı Mesnevî”
adını koyduğu eseri yazmaya karar verdiğini belirtir (s. 3-5).
Şarih, mukaddimeden sonra “Ez-mesnevî-yi Şerîf” başlığını atıp Mesnevî’nin Farsça beytini
verir ve “mazmun-ı beyt, medlul-i beyt, mana-yı beyt, meal-i beyt, müfad-ı beyt ve mefhum-ı
beyt” gibi ifadelerle beytin tercümesini verdikten sonra “yani” ifadesiyle şerhe başlar.
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Şükr-i ni’met ni’metet efzūn kuned
Küfr-i ni’met ez-güft-i bîrûn kuned
(Nimete şükür nimeti artırır/Küfrân-ı nimet ise onu elden çıkarır.)

Me’âl-i Beyt
Ni’mete şükr bâ’is-i izdiyâd-ı ni’metüñ olur küfr-i ni’met ise nâ’il oldıġın ni’metün elinden
çıḳmasına bâdî olur. Ya’nî çalışmayub Cenab-ı Hakkun virdigi ḳuvvet ve kudreti mâ-halak
lehine sarf itmemek ni’meti elden giderir insân sa’y idüp tevekkül itmelidür (s. 13)
Mesnevî’den seçtiği beyitlerin hemen hepsini tek tek şerh eden şarih, sadece 150-151. ve 153154. beyitleri ikişer ikişer şerh etmiştir. Şerh sırasında ayet, hadis ve Arapça Farsça
ibarelerden de faydalanmıştır. Mehmed Şükrü, genel olarak alıntıladığı ayet veya hadisin
Arapçasını vermeyip mealen iktibas yoluna gitmiştir. Bunun yanı sıra İsmail Hakkı Bursevî,
İmam Gazâlî, Senai gibi yazarları bazen isim vererek bazen de isim vermeden yaptığı
göndermelerle yorumlarını desteklemiştir. Eserin genelinde özellikle İsmail Hakkı
Bursevî’nin Ruhu'l-Mesnevi adlı eserinden iktibaslara yer vermiştir. Şarih eserini
“Elĥamduli’llāhi fį’l-ibtidâ’i ve ihtitâm” ibaresiyle bitirmiştir.
Hata ve sevab bölümünde yanlış yazılan 17 kelimenin doğru kullanımı verilmiştir.
Muhammed Şükrü, “Müntehabât-ı Mesnevî” adlı eserinde, beyitlerin ifade ettiği anlamı
anlaşılır bir şekilde ve çok uzatmadan vermeyi tercih etmiştir. Şarih kelimelerin sözlük anlamı
ve gramer özellikleri üzerinde durmamıştır. Beyitlerin anlamını şerh etmekle yetinmiştir.
Şarih, Müntehabât-ı Mesnevî’sini oluştururken birçok kaynaktan yararlanmıştır ve bunları
hem metnin Dîbâce bölümünde ifade ederken hem de şerh esnasında bu kaynakları belirten
örneklerden istifade etmiştir. İlk olarak Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin birinci cildinden
yararlanmıştır. Bazı beyitler için de ikinci ciltten yararlandığına şahit oluyoruz.
Eserin önsöz bölümünde isimlerini andığı kişilerin hem kendilerinden hem de eserlerinden
faydalanmıştır. Ayrıca İsmail Hakkı Bursevî, İmam Gazâlî gibi bazen isim vererek bazen de
isim vermeden yaptığı atıflarla yorumlarındaki kaynaklarını ifade etmiştir. Özellikle İsmail
Hakkı Bursevî’den çok etkilendiğini ve temel kaynak olarak onu aldığını söylemek doğru
olacaktır. Çünkü şarih, şerh esnasında Bursevî’nin yorumlarını şerhine dâhil etmiştir
(Özdemir, 2016b: s. 487). Bununla birlikte Mehmed Şükrü Efendi, beyitlerin şerhi esnasında
zaman zaman bilindik şairlerin meşhur şiirlerinden de alıntılar yapmıştır.
Şarih, eserinde 29. sayfasında bir defa başlık vermeyi uygun görmüştür. Eserin “Der-bahs-i
Kıyâs-ı Nefs” ifadesini kullanarak şerh yapacağı beyte hazırlayıcı bir başlık vermiştir. Eserin
ilk iki beytinde harf açıklaması yapılmıştır. Elif harfinden yâ harfine kadar tüm harflerin şekil
ve lisan bakımından birbirlerinden farklı olduğunu ifade ederek her harfin farklı bir mana
taşıdığına değinmiştir. Bu da dikkat çeken bir husustur. Şerhi yapılan beyitler içerisinde
şarihin şerh ettiği beyitlerin anlamları bakımından bazen hem uyarılar yapmış hem de
nasihatler verilerek okuyucuya hakikatleri Mevlânâ’nın beyitleri üzerinden açıklama yoluna
gidilmiştir. Bu da ayrı bir özellik olarak göze çarpmaktadır.

www.izdas.org

65

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

SONUÇ
Mesnevî ile ilgili yapılan şerhler, eseri daha iyi anlamak, kavramak ve anlatabilmek için
yapılmıştır. Bazı araştırmacılar Mesnevî’nin bütününe yönelik şerhler yaparken kimi
araştırmacılar ise Mesnevî’nin bir kısmına yönelik (intihâb yoluyla) şerh çalışmaları
yapmıştır. Bu çalışmaların da bir kısmı manzum bir kısmı mensur şekilde meydana gelmiştir.
Muhammed Şükrü Efendi’nin Müntehabât-ı Mesnevî adlı eseri de 19. yüzyıl Acem
şarihlerinden Muhammed b. Muhammed b. Hüseyin tarafından Farsça olarak yaklaşık 270
beyti esas alarak yapılan çalışmanın tercümesi mahiyetinde ve 1328/1910-1911 yılında
basılan intihâb yoluyla yapılmış bir Mesnevî şerhi konumundadır
Müntehabât-ı Mesnevî, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin birinci cildinden seçilen 231 beytin
şerhini içermektedir. Beyit sayısında bir karışıklık meydana gelmiştir. Sayının eserin Dîbâce
bölümünde 270 olduğu belirtilmişse de elimizdeki metinler ve yaptığımız taramalar
sonucunda bu sayı tespitlerimize göre 231’dir.
Mehmed Şükrü, “Müntehabât-ı Mesnevî” adlı eserinde, beyitlerin anlamının açık bir şekilde
anlaşılması için çok uzatmadan vermeyi uygun görmüştür. Şarih, kelimelerin sözlük anlamı
ve gramer özellikleri üzerinde durmamıştır. Beyitlerin anlamını şerh ederek bırakmıştır.
Eserde Allah’ı isim ve sıfatlaryla tanıtmış, Vacibü’l-vücud olduğunu açıkça belirtmiştir.
Kutsal kitaplardan sadece Kur’an-ı Kerim, Meleklerden de isim olarak İsrafil zikredilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de zikredilen on peygamberin isminden bahsetmiştir. İbadet ve tasavvufla
ilgili kavramlar üzerinde durmuştur. Hususan; suret-mana, ruh-beden, akıl-gönül, alem-i
mülk- alem-i melekut gibi mefhumların açıklamasını yapmıştır.
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HATÎB EL-KAZVÎNÎ'NİN EL-ÎZÂH KİTABININ TEŞBİH KONUSUNDA VERDİĞİ
ÖRNEKLERİN GÜNÜMÜZ BELÂGAT KİTAPLARINA ETKİSİ

Ahmet GEZEK
Arş. Gör. Dr., Yalova Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Anabilim
Dalı
Res. Dr., Yalova University, Faculty of Islamic Sciences, Department of Arabic Language
and Rhetoric, Yalova, Turkey
ORCID ID: 0000-0001-5941-9533
ÖZET
Mısır başkadısı ve Arap belâgati teorisyeni Celâlüddîn Hatîb el-Kazvînî (ö. 739/1338),
belâgat ilmi yanında Arap dili, fıkıh, fıkıh usulü ve kelâm ilimlerinde otorite sayılmış ve Ebû
Ya‘kûb Sekkâkî (ö. 626/1229) ile birlikte Arap belâgatinde kelâm ve felsefe ekolünün önemli
temsilcilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Kazvînî, Sekkâkî’nin geliştirdiği bu ekole son
şeklini vererek belâgati, meânî, beyân ve bedî‘ ana başlıkları altında sistemli ilmi bir disiplin
haline getirmiştir. Zira Sekkâkî’nin Miftâhu’l-‘ulûm’undan faydalanarak Telhîsu’l-miftâh
kitabında sistemini özetleyen Kazvînî, el-Îzâh kitabıyla çalışmasını bir adım daha ileri
taşıyarak düşüncesinin felsefî ve mantıki arka planını oluşturmuştur. Kendisinden sonraki
belâgat bilginlerinin önemli kaynaklarından biri haline gelen Kazvînî’nin bu iki eseri,
özellikle son dönem belâgat müellifleri üzerinde önemli etkiler bırakmıştır. Kazvîni el-Îzâh
kitabında beyân bölümünü teşbih, hakikat-mecâz, isti‘âre ve kinâye gibi alt başlıklara ayırmış
ve bu metot kendisinden sonra devam etmiştir. Bu çalışmada, Kazvînî’nin el-Îzâh kitabının
teşbih konusu içinde yer alan örnekleri ve bu örneklerin modern belâgat kitaplarında
kullanımı incelenmiştir. Bu sayede, Kazvînî tarafından teşbihle ilgili kullanılan bir âyetin
veya Arap şiirinin günümüz belâgat kitaplarında aynı bağlamda hangi boyutlarda yaygın
olarak kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu duruma bağlı olarak; belâgat ilminde var
olduğu düşünülen donukluğun ve ezberciliğin Kazvînî’den değil, bilakis son dönem belâgat
kitaplarında tekrarın ve benzerliğin çok olması ve Kazvînî’den sonra onun oluşturduğu
sistematik yapının ileri boyutlara taşınamaması ve geliştirilememesinden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Arap Belâgati, Belâgat teorisi, Sekkâkî, Kazvînî, Belâgat Kitapları, elÎzâh, Teşbih.
THE EFFECTS OF KHAṬĪB AL-QAZWĪNĪ’S EXAMPLES OF TASHBĪH IN THE
BOOK OF AL-ĪḌĀḤ ON TODAY’S RHETORIC BOOKS
ABSTRACT
Jalāluddīn Khaṭīb al-Qazwīnī (d. 739/1338), the Egyptian chief judge and theorist of Arabic
rhetoric, was regarded as an authority on Arabic language, fiqh, uṣūl fıqh and kalām besides
rhetoric. He and Abū Yaʿqūb al-Sakkākī (d. 626/1229) are accepted as one of the most
important representatives of the school of kalām and philosophy in Arabic rhetoric. Qazwīnī
gave its final shape to this school developed by Sakkākī and the science of rhetoric; It has
become a systematic scientific discipline under the main headings of ma‘ānī, bayān and badī‘.
Because Qazwīnī, who made use of Sakkākī’s book Miftāḥ al-ʿulūm and summarized his
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system in the book Talẖīṣ al-miftāḥ, took his work one step further with the book of Al-Īḍāḥ
and formed the philosophical and logical background of his thought. These two works of
Qazwīnī, which became one of the important sources of rhetoric scholars after him, left
significant effects especially on the late period rhetoric writers. Qazwīnī, in the book of AlĪḍāḥ, divided the bayān part into sub-titles such as tashbīh, ḥaqīqa, majāz, istiʿāra, kināya,
and this method continued after him. In this study, the examples included in the subject of
tashbīh in Qazwīnī’s book Al-Īḍāḥ and the use of these examples in modern rhetoric books
were examined. In this way, it has been tried to determine in which dimensions a Qur'anic
verse or Arabic poem used by Qazwīnī about tashbīh is widely used in the same context in
today’s rhetoric books. Depending on this situation; It is thought that the dullness and
memorization that is thought to exist in the science of rhetoric is not due to Qazwīnī, but to
the fact that there are many repetitions and similarities in the last period rhetoric books and
that the systematic structure created by him after Qazwīnī could not be carried forward and
developed.
Keywords: Arabic Rhetoric, Rhetoric theory, Sakkākī, Qazwīnī, Rhetoric Books, Al-Īḍāḥ,
Tashbīh.
Giriş
Arap belâgatinin önemli teorisyenlerinden Hatîb el-Kazvînî, Ebû Ya‘kûb Sekkâkî ile birlikte
belâgattaki kelâm ve felsefe ekolünün önemli isimlerinden biri olmuş ve Arap belâgati
Kazvînî’nin Telhîsu’l-miftâh ve el-Îzâh kitaplarıyla ilmi bir disiplin hüviyetine kavuşmuştur.
Belâgat ilmini meânî, beyân ve bedî‘ olarak üç bölüme ayıran Kazvînî’nin bu metodu, Arap
belâgati kitaplarında günümüze dek önemli ölçüde değişmeden devam etmiştir. Sekkâkî’nin
Miftâhu’l-‘ulûm kitabının belâgatle ilgili üçüncü bölümünü Telhîsu’l-miftâh kitabıyla
sistematik hale getirip özetleyen Kazvînî, el-Îzâh ile hem kendi kitabını açıklamış, hem de
belâgati yeni ve özgün bir anlayışla yorumlamıştır. Beyân bölümünü teşbih, hakikat-mecâz,
isti‘âre ve kinâye kısımlarına ayıran Kazvîni, bu hususta Sekkâkî’yi takip etmiş ve
kendisinden sonraki belâgatçileri etkilemiştir.1 Kazvînî’nin teşbihle ilgili olarak verdiği âyet
ve Arap şiiri örneklerine bakıldığında, kullandığı birçok örneğin son dönem belâgat bilginleri
tarafından kullanıldığı ve bu müellifleri etkilediği mülahaza edilmiştir.
Teşbihin İki Tarafı Yönüyle Kazvînî’nin Örneklerine Yer Veren Müellifler
Beyân ilmine teşbih konusuyla başlayan Kazvînî, teşbihin tanımını yaptıktan sonra konuya
dair değerlendirmelerde bulunmuş2 ve teşbihi ilk olarak tarafları yönüyle (müşebbehmüşebbehün bih) incelemiştir.3 Teşbihte benzeyen ve kendisine benzetilenin (müşebbehmüşebbeh bih) hissî veya aklî olabileceğini veya her iki taraftan birinin hissi veya akli
olabileceğini söylemiş ve teşbihin hayalden beslenip iki tarafının hissi olmasına Abbâsi
şairlerinden Ebû Bekr es-Sanavberî’nin (334/945);

1

İsmail Durmuş, “Kazvînî, Hatîb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2022),
25/156-157; Hüseyin Arslan, Hatip el-Kazvini’nin Telhis ve İzah Adlı Eserlerinde Sekkaki’ye İtiraz Ettiği
Meseleler (İstanbul Üniversitesi, 2018), 82-84; Celâlüddîn b. Muhammed el-Hatîb el-Kazvînî, Telhîsu’l-miftâh,
(Pakistan: Mektebetü’l-Büşrâ, 2010), 5-6; Mehmet Akif Özdoğan, “Belâgatin Sistematize Edilmesinde esSekkâkî ve el-Kazvînî’nin Rolü”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 2/4 (2002), 99-102; Mehmet Yalar,
el-Hatîb el-Kazvînî ve Belâgat İlmindeki Yeri, (Uludağ Üniversitesi, 1997), 55-58.
2
Celâlüddîn b. Muhammed el-Hatîb el-Kazvînî, el-Îzâh fî ‘ulûmi’l-belâğa, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘ilmiyye,
2003), 164-167.
3
Kazvînî, el-Îzâh, 168.
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َّ كأن ُمحْ َم َّر ال
ّ َو
صعَّ ْد
َ ص َّو
َ َ ب أ َ ْو ت
َ َ ق إذا ت
ِ  ـ... ش ِقيـ
ْ نَ َعلَى ِر َماحٍ ِم ْن زَ بَ ْر َجد... ت نُش ِْر
ٍ أ َ ْعالَ ُم يَاقُو
“Aşağıya doğru eğildiğinde veya yukarı doğru kalktığında anemon çiçeği, yeşil yakuttan
kumlar üzerine yayılan yakut parçalar gibidir.”
beyitleriyle örnek vermiştir.4 Bu beyitleri teşbih konusu içinde Kazvînî’den önce Sekkâkî
Miftâhu’l-‘ulûm kitabında ve Abdülkâhir el-Cürcânî (ö. 471/1079) Esrâru’l-belâğa‘sında
zikretmiştir.5 Son dönem belâgat müelliflerinden Abdurrahmân Habenneke el-Meydânî (ö.
2004) el-Belâgatü’l-‘Arabiyye: Üsüsühâ ve ‘ulûmühâ ve fünûnühâ’ kitabında, Ahmed
Mustafa el-Merâğî (ö. 1952) ‘Ulûmü’l-belâğa’sında, Hâmid ‘Avnî el-Minhâcü’l-vâdih li’lbelâğa’sında, Uluslararası Medine Üniversitesi’nde bir komisyon tarafından hazırlanan
belâgat kitabında, Hasan İsmâ‘îl Abdurrâzik (ö. 2008) el-Belâgatü’s-sâfiye fi’l-me‘ânî ve’lbeyân ve’l-bed’i‘sinde, Abdülaziz ‘Atîk (ö. 1976) fi’l-Belâgati’l-‘Arabiyye: ‘ilmü’lbeyân’ında, Fadl Hasan Abbâs (ö. 2011) el-Belâğa fünûnühâ ve efnânühâ: ‘İlmü’lBeyân’ında teşbih konusunda müşebbehin müfred, müşebbehün bihin ise mürekkeb olmasına
örnek olarak; Ahmed el-Hâşimî ise Cevâhiru’l-belâga kitabında teşbihin alışılmadık bir
benzetmeden dolayı yapılmasına örnek olarak bu beyitleri kullanmıştır.6 Kazvînî’nin hemen
akabinde getirdiği;
ُ ُكلُّنا باس
 نحو نَ ْيلَ ْوفَ ٍر نَدِي... ط الي ِد
ضبُها من زَ َب ْر َج ِد
ْ ُ ق... َكدَ َبابيس َع ْس َج ٍد
“Hepimiz ellerimizi nilüfer çiçeğine uzatmaktayız. Sapı yeşil yakuttan olan altından toplu
iğne gibi...”
beyitlerini önceki örnekte olduğu gibi kendisinden önce Abdülkâhir el-Cürcânî7 ve bazı
belâgat bilginleri aynı bağlamda misal olarak vermiştir.8 Teşbihin her iki tarafının beş duyu
َ / Onun meyveleri
organıyla hissedilmeyip aklî (vehmi) olmasına; “ وس الشياطين
ُ ط ْلعُ َها َكأَنَّهُ ُر ُء
9
10
sanki şeytanların kafalarıdır.” âyetini örnek getirmiş ve bu âyet son dönem belâgat
kitaplarında aynı bağlamda kullanılmıştır.11 Teşbihin iki tarafına yönelik Kazvînî’nin verdiği
örneklerin son dönem belâgatçileri tarafından aynı bağlamda veya farklı bir bağlamda
4

Kazvînî, el-Îzâh, 168.
Ebû Ya‘kûb es-Sekkâkî, Miftâhu’l-‘ulûm, tah. Nü‘aym Zürzûr, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘ilmiyye, 1987), 352;
Abdülkâhir el-Cürcânî, Esrâru’l-belâğa, tah. Mahmud Şâkir, (Kahire: Matba‘atü’l-Medenî – Cidde: Dâru’lMedenî, T.y.), 159.
6
Abdurrahmân Hasen Habenneke el-Meydânî, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye: Üsüsühâ ve ‘ulûmühâ ve fünûnühâ,
(Dimeşk: Dâru’l-Kalem – Beyrut: ed-Dâru’ş-Şâmiyye, 1996), 2/212; Ahmed Mustafa el-Merâğî, ‘Ulûmü’lbelâğa, (Beyrut, Dâru’l-Kütübi’l-‘ilmiyye, 1993), 218; Hâmid ‘Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih li’l-belâğa, (Kahire:
el-Mektebetü’l-Ezheriyye, t.y.), 1/50;3/99; Uluslararası Medine Üniversitesi Komisyonu, el-Belâğa 1, (Medine:
Câmi‘atü’l-Medîneti’l-‘âlemiyye, t.y.), 65; Hasan İsmâ‘îl Abdurrâzik, el-Belâğatü’s-sâfiye fi’l-me‘ânî ve’l-beyân
ve’l-bedî‘, (Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyye li’t-türâs, 2006), 293; Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa fi’lme‘ânî ve’l-beyân ve’l-bedî‘, tah. Yûsuf es-Sûmîlî, (Beyrut: el-Mektebetü’l-‘Asriyye, ty.), 239; Fadl Hasan
Abbâs, el-Belâğa fünûnühâ ve efnânühâ: İlmü’l-Beyân, 11. baskı, (Ürdün: Dâru’l-Furkân li’t-tıbâ‘ati ve’n-neşri
ve’t-tevzî‘, 2007), 24; Abdülaziz ‘Atîk, fi’l-Belâgati’l-‘Arabiyye: ‘İlmü’l-Beyân, (Beyrut: Dâru’n-Nahdati’l‘Arabiyye, 1985), 69.
7
Cürcânî, Esrâru’l-belâğa, 173.
8
Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih, 3/118; Abdurrâzik, el-Belâğatü’s-sâfiye, 288.
9
Sâffât, 37/65.
10
Kazvînî, el-Îzâh, 169; Kazvînî, Telhîsu’l-miftâh, 83.
11
Habenneke, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye, 2/196; Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih, 3/100; Muhammed Ahmed Kâsim Muhyiddîn Dîb, ‘Ulûmü’l-belâğa: el-Bedî‘ ve’l-beyân ve’l-me‘ânî, (Lübnan: el-Müessesetü’l-Hadîse li’l-kitâb,
2003), 152; ‘Atîk,: ‘İlmü’l-Beyân, 69; Abdurrâzik, el-Belâğatü’s-sâfiye, 313.
5
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kullanılması sadece yukarıdaki misallerle sınırlı olmayıp bu örnekleri çoğaltmak
mümkündür.12
Vech-i Şebeh Yönüyle Kazvînî’nin Teşbih Örneklerine Yer Veren Müellifler
Teşbihin iki tarafı hakkında açıklamalarda bulunan Kazvînî, sonrasında vech-i şebehin
(teşbihin benzeme yönünün) tanımını yapmış ve Kâdî et-Tenûhî’nin (ö. 384/994);
ع
ُ سنن ال َح بين ُه َّن ابتدا
ُ ... وم بينَ د ُجاها
َ وكأنَ النُّ ُج
“Karanlıklar arasındaki yıldızlar, bidatler arasında parıldayan sünnetler gibidir.”
beytini örnek vermiştir.13 Bu örneği Kazvînî’den önce Sekkâkî kullanmış ve aynı bağlamda
son dönem belâgat kitaplarında bu beyit zikredilmiştir.14 Kazvînî’nin konuyla ilgili kullandığı
diğer bir örnek;
َّ ولقد ذكرت ُ ِك وال
ق
َ  َيو ُم النَّ َوى وفُ َؤاد ُ من لم يع... ظال ُم كأنه
ِ ش
“Ben hakikaten seni andım. Karanlık, sanki uzaklık ve aşık olmayanın kalbi gibidir.”
beyti olup15 Kazvînî’den önce Abdülkâhir el-Cürcânî ve Sekkâkî teşbihin benzeme yönünü
anlatırken bu beyitle misal vermiş16 ve son dönem belâgat müellifleri bu beyti aynı bağlamda
kullanmıştır.17 Teşbihin benzeme yönüyle ilgili Kazvînî’nin verdiği örneklerin bazısı18
öncesinde Cürcânî ve Sekkâkî’de,19 sonrasında günümüz belâgat kitaplarında geçmiştir.20
Vechi şebeh ile ilgili Cürcânî ve Sekkâkî’nin Arap şiirleriyle ilgili örneklerini sıklıkla
kullanan Kazvînî, konu anlatımında kendine has bir metot izlemiş ve verdiği misaller
günümüz belâgat kitaplarında aynı bağlamda veya farklı bir belâgat konusu içinde
kullanılmıştır.
Edat Yönüyle Kazvînî’nin Teşbih Örneklerine Yer Veren Müellifler
Teşbihin taraflarıyla ve benzeme yönüyle ilgili izahatlarından sonra teşbih edatının  الكافkâf
harfi olduğunu belirten Kazvînî, müşebbehün bihin mürekkeb olmasına; “ َِواض ِْربْ لَ ُه ْم َمث َ َل ْال َحيَاة
َ َاختَل
ْ اء َف
الر َيا ُح
َّ  الدُّ ْن َيا َك َماءٍ أ َ ْنزَ ْلنَاهُ ِمنَ ال/ Onlara dünya hayatının
ِ س َم
ْ َ ض فَأ
ّ ِ ُص َب َح َهشِي ًما تَذْ ُروه
ِ ط ِب ِه نَ َباتُ ْاْل َ ْر
örneğini ver: (Dünya hayatı), gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle
yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgârın
savurduğu kuru bir çer çöpe döner.”21 âyetini misal olarak getirmiş ve bu âyet aynı minvalde
son dönem belâgat müellifleri tarafından kullanılmıştır.22 Kazvînî’nin bu âyetin devamında
اري اِلَى ه ه
getirdiği; “ ِّٰللا
ار ه
َ ّٰللاِ َك َما قَا َل ۪عي
َٓ ۪ ص
َ سى ا ْبنُ َم ْريَ َم ِل ْل َح َو ِار ۪يّنَ َم ْن اَ ْن
َ ص
َ  يََٓا اَيُّ َها الَّذ۪ ينَ ٰا َمنُوا ُكو َٓنُوا ا َ ْن/ Ey iman
edenler! Allah’ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, “Allah’a giden
12

Kazvînî, el-Îzâh, 169; Kazvînî, Telhîsu’l-miftâh, 83; Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih, 3/100; Kâsim - Muhyiddîn
Dîb, ‘Ulûmü’l-belâğa: 151; Ahmed Matlûb, Esâlîb belâğiyye: el-Fesâha, el-belâğa, el-me‘ânî, (Kuveyt:
Vekâletü’l-Matbû‘ât, 1980), 197; Habenneke, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye, 1/273; Merâğî, ‘Ulûmü’l-belâğa, 70.
13
Kazvînî, el-Îzâh, 169; Kazvînî, Telhîsu’l-miftâh, 83.
14
Sekkâkî, Miftâhu’l-‘ulûm, 343; Abdurrâzik, el-Belâğatü’s-sâfiye, 289; ‘Atîk,: ‘İlmü’l-Beyân, 83; Medine
Üniversitesi Komisyonu, el-Belâğa 1, 42; Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 246; Merâğî, ‘Ulûmü’l-belâğa, 221; Fadl
Hasan Abbâs, İlmü’l-Beyân, 32.
15
Kazvînî, el-Îzâh, 170.
16
Cürcânî, Esrâru’l-belâğa, 227; Sekkâkî, Miftâhu’l-‘ulûm, 343.
17
Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih, 3/121; Medine Üniversitesi Komisyonu, el-Belâğa 1, 42; Merâğî, ‘Ulûmü’l-belâğa,
245; ‘Atîk,: ‘İlmü’l-Beyân, 85; Fadl Hasan Abbâs, İlmü’l-Beyân, 33.
18
Kazvînî, el-Îzâh, 170-172.
19
Cürcânî, Esrâru’l-belâğa, 229-230; Sekkâkî, Miftâhu’l-‘ulûm, 344.
20
Fadl Hasan Abbâs, İlmü’l-Beyân, 35-36; Atîk,: ‘İlmü’l-Beyân, 84; Medine Üniversitesi Komisyonu, el-Belâğa
1, 59-60; Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih, 3/203-204; Abdurrâzik, el-Belâğatü’s-sâfiye, 287.
21
Kehf, 18/45.
22
‘Atîk,: ‘İlmü’l-Beyân, 78; Kâsim - Muhyiddîn Dîb, ‘Ulûmü’l-belâğa: 171; Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih, 3/164;
Medine Üniversitesi Komisyonu, el-Belâğa 1, 80; Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 245.
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yolda benim yardımcılarım kimdir?” demişti.””23 âyetini de Sekkâkî teşbih konusunu
anlatırken kullanmış24 ve bu örnek modern belâgat kitaplarından Uluslararası Medine
Üniversitesi Komisyonu’nun belâgat kitabında geçmiştir.25 Teşbihin müşebbeh ve
müşebbehün bih taraflarıyla ilgili geniş izahatta bulunan Kazvînî, teşbih edatlarıyla ilgili aynı
şekilde açıklamalarda bulunmayıp birkaç örnek verdikten sonra gayesi yönüyle teşbihi
incelemiştir.
Gayesi Yönüyle Kazvînî’nin Teşbih Örneklerine Yer Veren Müellifler
Teşbihin amacının çoğunlukla müşebbehe isnat edildiğini söyleyen Kazvînî, müşebbehin
varlığının mümkün olduğunu beyan etme gayesine Mütenebbî’nin (ö. 354/965);
ض دَ ِم الغَزَ ال
ُ  فَإ ِ َّن ْال ِمسْكَ َب ْع... َام وأ َ ْنتَ ِم ْن ُه ْم
ِ ُفَإ ِ ْن تَف
َ ق اْلَن
“Senin mahlukattan üstün olman… -Halbuki sen onlardansın.- Misk kokusunun ceylan
kanından olması gibidir.”
beytini örnek olarak getirmiş ve bu örnek Kazvînî öncesinde Abdülkâhir el-Cürcânî tarafından
kullanılmıştır.26 Bu örneği Kazvînî’den sonra birçok belâgat müellifi benzer veya farklı bir
bağlamda misal olarak vermiştir.27 Kazvînî müşebbehin; kuvvetlilik-zayıflık, ziyadeliknoksanlık yönüyle halini ve miktarını beyan etme gayesine;
 ِمدَاد ِمثْ ُل َخافِيَ ِة ْالغُ َراب/ Karganın kanadının altındaki tüy gibi mürekkep…
mısraı ve
َ فأصبحتُ من لَ ْيلَى الغداة
 على... كقابض
ِ
ٍ
ِالماء خَانَتْهُ فُرو ُج اْلصابِع
“Leyla’ya karşı sabahleyin; avucuyla tutmaya çalıştığı su, parmakları arasından dökülen
kimse gibi oldum.”
beytini misal vermiş ve bu örnekler Kazvînî’den önce Cürcânî28 ve bazı modern belâgat
müellifleri tarafından kullanılmıştır.29 Müşebbehin durumunu muhatabın onaylama gayesine
ُ ُ َواِذْ نَت َ ْقنَا ْال َج َب َل فَ ْوقَ ُه ْم َكاَنَّهHani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık”30
“ظلَّة
âyetini ve
ُ  َج َوانبَه من... على باب قِنَّسرينَ واللي ُل الطخ
ظلم ٍة بمدا ِد
“Kinnesrîn’nin kapısı üstünde… Gece, karanlıkta mürekkep ile onun etrafını kirlettiği
halde…”
beytini örnek getirmiş, bu beyit Cürcânî ve günümüzdeki bazı belâgat kitaplarında aynı
minvalde zikredilmiştir.31
Kazvînî’nin, teşbihin gayelerine yönelik olarak verdiği diğer âyet ve şiirlerden bazıları
Kazvînî’den önce Cürcânî ve Sekkâkî tarafından kullanılmış ve günümüz belâgat kitaplarında
23

Saf, 61/14.
Kazvînî, el-Îzâh, 180; Sekkâkî, Miftâhu’l-‘ulûm, 348.
25
Medine Üniversitesi Komisyonu, el-Belâğa 1, 80.
26
Cürcânî, Esrâru’l-belâğa, 123.
27
Merâğî, ‘Ulûmü’l-belâğa, 234; Matlûb, Esâlîb belâğiyye: 139, 233; Kâsim - Muhyiddîn Dîb, ‘Ulûmü’lbelâğa: 174; Habenneke, el-Belâgatü’l-‘Arabiyye, 2/419; Atîk,: ‘İlmü’l-Beyân, 105; Avnî, el-Minhâcü’l-vâdih,
3/173; Abdurrâzik, el-Belâğatü’s-sâfiye, 19; Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 239; Fadl Hasan Abbâs, İlmü’l-Beyân,
74.
28
Cürcânî, Esrâru’l-belâğa, 220, 124.
29
Abdurrâzik, el-Belâğatü’s-sâfiye, 321; Medine Üniversitesi Komisyonu, el-Belâğa 1, 89; Atîk,: ‘İlmü’l-Beyân,
108;
30
A‘râf, 7/171.
31
Cürcânî, Esrâru’l-belâğa, 220; Atîk,: ‘İlmü’l-Beyân, 71; Abdurrâzik, el-Belâğatü’s-sâfiye, 321.
24
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geçmiştir.32 Son dönem belâgat kitaplarından Hasan İsmâîl Abdürrâzik’in el-Belâgatü’ssâfiye’sinde teşbihin gayeleri anlatılırken sadece örnekler değil konu anlatımı da Kazvînî’nin
el-Îzâh kitabına benzemiş ve bazı cümle kurulumları neredeyse aynı olmuştur.33
Sonuç
Arap belâgatinin önemli temsilcilerinden Hatîb el-Kazvînî’nin el-Îzâh kitabında teşbih
konusu; teşbihin benzeyen ve kendisine benzetilen iki tarafı (müşebbeh-müşebbeh bih),
teşbihin benzeme yönü, teşbih edatı ve teşbihin yapılma gayeleri yönüyle incelenmiş ve
Kazvînî, Sekkâkî’nin metodunu takip ederek teşbihin sistematik hale gelmesine önemli
katkılar sunmuştur. Kazvînî’den sonra teşbihle ilgili klasik anlatım tarzı, bazen üzerine
eklemeler yapılarak bazen de kısa ve öz bir biçimde son dönem belâgat müelliflerince devam
etmiştir.
Müşebbeh ve müşebbeh bih yönü anlatılırken Kazvînî’nin el-Îzâh‘ında örnek verilen âyet ve
Arap şiirleri, bazen Abdülkâhir Cürcânî veya Ebû Ya‘kûb Sekkâkî bazen de her ikisi
tarafından kullanılmış, günümüz belâgat müelliflerinden Habenneke el-Meydânî, Ahmed
Mustafa el-Merâğî, Hâmid ‘Avnî, Abdülaziz ‘Atîk, Hasan İsmâ‘îl Abdurrâzik, Fadl Hasan
Abbâs ve Ahmed el-Hâşimî yazdıkları belâgat kitaplarında bu örneklere yer vermişlerdir.
Teşbihin benzeme yönüyle ilgili, Cürcânî ve Sekkâkî’nin âyet ve şiir örneklerini kullanan
Kazvînî’yi günümüz belâgat müellifleri takip etmiştir. Edat yönüyle teşbihi özet bir şekilde
ele alan Kazvînî, teşbihin yapılma gayelerini sıralarken Sekkâkî’nin tespit ettiği gayelere
kitabında yer vermiş, modern belâgat müellifleri Kazvînî’ye tabi olarak teşbih gayelerini
kitaplarında bazen kısa ve öz bazen uzun anlatımlarla bazen de İsmâ‘îl Abdürrâzik örneğinde
olduğu gibi aynı ifade biçimlerini alıntılayarak sıralamışlardır.
Son dönem belâgat müellifleri Kazvînî’nin örneklerini aynı sıklıkta tekrar etmemiş, İsmâ‘îl
Abdürrâzik, Abdülaziz ‘Atîk, Hâmid ‘Avnî, Ahmed Kâsim - Muhyiddîn Dîb ve Medine
Üniversitesi Komisyonu’nun hazırladığı belâgat kitaplarında örnek benzerliği diğerlerine göre
daha çok olmuştur. Habenneke el-Meydânî ve Fadl Hasan Abbâs’ın belâgat kitaplarında
Kazvînî ile benzer örnekler kullanılsa da bu iki kitabın konu anlatımlarında ve örnek
çeşitliliğinde diğerlerine göre daha özgün bir tutum sergilendiği gözlemlenmiştir. Ahmed elHâşimî’nin Cevâhiru’l-belâğa kitabıyla ilgili “Cevâhiru’l-Belâğa Kitabı Özelinde Me‘ânî İlmi
Bağlamında Günümüz Belâgat Kitaplarındaki Örneklerde Benzerlik Olgusu” adlı yaptığımız
çalışmada ulaşılan sonuç bu çalışmayla yakınlık arz etmiş ve benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
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ÖZEL EĞİTİM LİSANS PROGRAMININA YÖNELİK UYGULAMA ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİNİN CIPP PROGRAM DEĞERLENDİRME MODELİ ALT
AŞAMALARINDAN "ÇIKTI" BOYUTUNA GÖRE NİTEL OLARAK
İNCELENMESİ
A QUALITATIVE ANALYSIS OF TEACHER'S OPINIONS ON THE SPECIAL
EDUCATION UNDERGRADUATE PROGRAM ACCORDING TO THE "OUTPUT"
DIMENSION FROM CIPP PROGRAM EVALUATION MODEL SUB-STAGES
A. Çağdaş BİLGİN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim
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Özgür Murat ÇOLAKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim
Bölümü
ÖZET
Bu araştırma ile özel eğitim sınıflarında görev yapan staj danışman öğretmenlerinin Özel
Eğitim Lisans Programı’nın çıktı boyutuna ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. 20212022 eğitim öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen çalışma
kapsamında, son iki yılda MEB bünyesindeki özel eğitim sınıflarında çalışan ve Özel Eğitim
Lisans Programı dördüncü sınıf öğrencilerine staj danışmanlığı yapan beş özel eğitim
öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Nitel bir çalışma olarak gerçekleştirilen araştırmanın
verilerinin toplanması için araştırmacı tarafından alanyazını taranmak suretiyle geliştirilen
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda taslak
maddeler araştırmacı tarafından oluşturulmuş olup, uzmanlık alanı program geliştirme ve özel
eğitim alanlarında olan üç akademisyen görüşü alınarak son haline getirilmiştir. Ses kaydı
alınarak gerçekleştirilen görüşmelerin süresi 30-45 dakika aralığındadır. Verilerin
çözümlenmesi içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda staj danışman
öğretmenlerinin, özel eğitim öğretmen adayları hakkında; üniversite tercih sebeplerinin
tutumlar üzerindeki olumsuz etkisi, özel gereksinimli öğrencilerle olan yaşantı eksikliği, özel
alan teorik bilgisindeki yetersizlik, var olan teorik bilginin uygulama ortamına aktarılması,
staj toplam süresinin yetersizliği, veli iletişiminde uygun fırsatların oluşturulamaması gibi
çeşitli kısıtlılıklarla karşılaştıkları görülmüştür. Öğretmenler Özel Eğitim Lisans Programı’nın
işleyişinde önemli aksaklıklar olduğunu düşünmektedir. Staj danışman öğretmenlerinin dikkat
çektiği çözüm önerileri arasında; staj toplam süresinin artırılması, lisans süresince öğretim
yöntemleri için benzetim yoluyla örnek oturumların artırılması, özel eğitim alan derslerine
girecek akademisyenlerin sayı ve yetkinlik bazında iyileştirilmesi bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim Lisans Programı, CIPP, Program Değerlendirme
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ABSTRACT
With this research, it is aimed to determine the opinions of the internship counselor teachers
working in special education classes about the output dimension of the Special Education
Undergraduate Program. Within the scope of the study carried out in the Ereğli district of
Zonguldak province in the 2021-2022 academic year, interviews were conducted with five
special education teachers who worked in special education classes within the Ministry of
National Education in the last two years and provided internship counseling to the fourth
grade students of the Special Education Undergraduate Program. In order to collect the data of
the research, which was carried out as a qualitative study, the interview form developed by the
researcher by scanning the literature was used. As a result of the researches, the draft items
were created by the researcher and were finalized by taking the opinions of three experts. The
duration of the interviews, which are audio recorded, is in the range of 30-45 minutes. The
data were analyzed by content analysis. As a result of the research, about the internship
counselor teachers, special education teacher candidates; It was observed that they faced
various limitations such as the negative effect of university preference reasons on attitudes,
lack of experience with students with special needs, lack of theoretical knowledge, transfer of
theoretical knowledge to the application environment, inadequacy of the total duration of the
internship, and inability to create appropriate opportunities in parent communication.
Teachers think that there are important problems in the functioning of the Special Education
Undergraduate Program. Among the solutions that the internship advisor teachers have drawn
attention to are increasing the total duration of the internship, increasing the sample sessions
through simulation for teaching methods during the course of the undergraduate, and
improving the academics who will be attending special training courses by number and
competence.
Keywords: Special Education Teaching Undergraduate Program, CIPP, Program Evaluation
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KENT İMAJI ÜZERİNDEN TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
BİLECİK, OSMANELİ ÖRNEĞİ
Özlem Candan HERGÜL
Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Parisa GÖKER
Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
ÖZET
Kent imajı kavramı; bir kentte yaşayan ya da kenti ziyaret eden bireylerin o kente dair
zihinlerinde canlanan imgeleri içermektedir. Bu durumu belirleyen etkenler, kente ilişkin;
fiziksel öğeler, yazılı, görsel ve sosyal medya kanalıyla edindikleri bilgiler, resimler, anılar ya
da kentin geçirdiği dönüşümlere dair veriler bütünüyle şekillenmektedir. Dolayısıyla,
kentlerin kimlikli bir doku oluşturmak üzerine geliştirdiği fiziksel ve sosyal özelliklerin kenti
tanımlı hale getirmesinin bir yolu olarak imaj kavramı ön plana çıkmaktadır. İmaj açısından
güçlü kentler turizm potansiyeli açısından avantajlı konumda yerleşimlerdir. Bu tip kentlerde
tanınırlığı artırmak, bu kentlerin turizm destinasyonları olarak ön plana çıkmalarını sağlamak
yerel dokuyu destekleyici eylemlerle gerçekleşmektedir.
Osmaneli; Bilecik’e bağlı küçük bir yerleşim olarak; tarihi evleri, tarımsal faaliyetleri ve
nitelikli kentsel dokusuyla değerli bir yerleşimdir. Ayrıca kentte yapılacak kent imajını
güçlendirici çalışmalarla, kent bir marka değer haline dönüşecek ve tanınırlığı artacaktır. Bu
durum bölgede nitelikli bir turizm potansiyeli oluşturulması açısından da ayrıca önemlidir.
Çalışma kapsamında Osmaneli’nin turizm potansiyelini güçlendirmeye yönelik olarak
yapılabilecek çalışmalar irdelenerek, kentsel doku ve kentin fiziksel yapısı üzerinden
değerlendirmelerde bulunmak hedeflenmiştir. Ayrıca kentin fiziksel öğelerinden olan
sokaklar, konut tipolojisi, kent mobilyaları, reklam panoları gibi kimlik ve imajı tanımlayan
öğelerinin uyumlu bir görünüş oluşturması üzerinde önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kent imajı, kent kimliği, turizm,
ABSTRACT
The concept of urban image contains the images that come to life in the minds of individuals
about a city living in or visiting there. The factors that determine the image of city are related
to physical elements and completely shaped with in the formation obtained through written,
visual and social media, pictures, memories or data about the transformations of the city.
Therefore, the concept of image comes to the forefront as a way of defining the city by the
physical and social features developed by cities to create an identity fabric. Cities that are
strong about image are settlements in an advantageous position in terms of tourism potential.
Increasing recognition in such cities and ensuring that these cities come to the fore as tourism
destinations are realized with actions that support the local texture.
Osmaneli; As a small settlement in Bilecik; It is a valuable settlement with its historical
houses, agricultural activities and qualified urban texture. In addition, with the works to
strengthen the image of the city, the city will turn into a brand value and its recognition will
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increase. This situation is also important in terms of creating a qualified tourism potential in
the region. Within the scope of the study, it is aimed to evaluate the urban fabric and the
physical structure of the city by examining the studies that can be done to strengthen the
tourism potential of Osmaneli. In addition, suggestions have been made on the creation of a
harmonious appearance of elements that define identity and image, such as streets, housing
typology, urban furniture, billboards, which are physical elements of the city.
Key words: Urban image, urban identity, tourism
Giriş
Kenti kırdan ayıran önemli özellikler; tarımsal faaliyetlerin yerini sanayileşmenin alması, iş
kollarının bu doğrultuda şekillenmesi, toplumsal pratiklerde bireyselliğin arttığı bir düzenin
yerleşmesi, yaşamın sistematik bir biçimde işlemesi ve farklı gelir gruplarının ortaya çıkması
olarak tanımlanabilir.
Kaliteli yaşama isteği, geçim sıkıntıları, görsel medyanın yarattığı kent hayatı rüyası; insanları
kırsal alanlardan, köylerinden büyük şehirlere göç etmeye teşvik etmektedir. Bu durum da
kentlerin her geçen gün daha fazla yapılaşmasına, alt yapı ve güvenlik sorunları oluşmasına
zemin hazırlamaktadır. Bireylerin, aileleriyle birlikte büyük şehirlerde var olma isteğinin ana
nedeni; yaşadıkları kırsal alanlarda istihdam olanaklarının kısıtlı olmasıdır. Özellikle genç
nüfus için iş bulmak, hayat kurmak kırsal bölgelerde zorlaşmıştır.
Osmaneli; Bilecik’e bağlı küçük bir yerleşim olarak; tarihi evleri, tarımsal faaliyetleri ve
nitelikli kentsel dokusuyla turizm potansiyeli yüksek bir yerleşimdir. Ayrıca kentte yapılacak
kent imajını güçlendirici çalışmalarla, kent bir marka değer haline dönüşecek ve tanınırlığı
artacaktır. Bu durum bölgede nitelikli bir turizm potansiyeli oluşturulması açısından da ayrıca
önemlidir.
Kent İmajı
İmaj kavramı Güncel Türkçe Sözlük’te, “zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey,
hayal, hülya”; Felsefe Terimleri Sözlüğü’nde, “bir nesneyi doğrudan yeniden tanıtmaya
yarayacak bir biçimde göz önüne seren şey, duyu organları ile algılanmış olan bir şeyin somut
ya da düşünsel kopyası” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamalardan imajın, gerçekte var
olmadığı, algı ile kavranarak somutlaştırılmaya çalışılan bir olgu olarak anlaşıldığı
söylenebilir. Böylece imajın, düşünce, politika ya da ideoloji ile ilgili olduğu varsayılabilir
(Çetintahra 2011).
Bir kentin imajı; kente dair, tüm fikir ve deneyimlerin bütününü kapsar ve kişiden kişiye
algısal olarak değişim gösterir (Fırat ve Kömürcüoğlu, 2015). Kentlerin, belli bir amaca
yönelik form ve karaktere sahip olması; sahip olduğu kimliğe bağlı estetik değerleri taşıması
ve dolayısıyla bir kentsel imaj oluşturması ve duygusal belleği harekete geçirici bir nitelik
taşımasını beraberinde getirmektedir (Oğurlu 2014).
Kent imajı kavramı; bir kentte yaşayan ya da kenti ziyaret eden bireylerin o kente dair
zihinlerinde canlanan imgeleri içermektedir. Bu durumu belirleyen etkenler, kente ilişkin;
fiziksel öğeler, yazılı, görsel ve sosyal medya kanalıyla edindikleri bilgiler, resimler, anılar ya
da kentin geçirdiği dönüşümlere dair veriler bütünüyle şekillenmektedir.
Bir kentin, kent dışından olanlara yönelik imajını ve algılanışını çok farklı faktörler
etkilemektedir. Bu faktörler arasında: kentte yaşayanların karakteri, statüsü ve politik gücü,
nüfus yoğunluğu, suç oranı, sosyo-ekonomik yapısı ve istihdam durumu, kentte konumlanan
ulusal kurumların miktarı ve karakteri, konumu ve tarihsel geçmişi, kentte çekilen filmler ve
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diziler, medyanın ilgisi, yarattığı atmosfer, eğlenme olanakları, turistik ve kültürel değerler ve
fiziksel varlıkları bulunmaktadır (Avraham 2004).
Lynch (2010); kentin çevresel imajını üç bileşene ayırmaktadır: kimlik, yapı ve anlam. İmaj;
bir nesnenin tanımlanmasını, dolayısıyla başka varlıklardan ayrıştırılmasını ve bir varlık
olarak kabul edilmesini sağlar ve kimliğini ortaya koyar. Nesnenin imajı, yapının gözlemciyle
mekansal ve dokusal ilişkisini kurar. Ayrıca, imaj; gözlemci için uygulama açısından ya da
duygusal olarak bir anlam içermelidir (Lynch 2010).
İmaj kavramı kent markalaşması perspektifinden değerlendirildiğinde, bugünlerde öncelikle;
birçok kentin ikonik yapılar yardımıyla kendilerini tanıtma girişiminde olduğu söylenebilir.
Genel bir bakış açısıyla; kent markalaşmasının dayandığı üç anahtar nitelik bulunmaktadır.
Bunlar; İmaj, eşsizlik ve özgünlüktür. Neredeyse her kentin imajını yeniden geliştirmek için
bir programı vardır. Markalaşma, temel olarak pazarlama stratejileri üzerinden geliştirilerek,
tıpkı ürün pazarlama gibi kentlerin pazarlanmasında ve tanıtımında kullanılmaktadır (Riza et
al. 2012).
Kentlerin markalaşması; kente gelen ziyaretçi sayısının artması, kente yapılacak yatırımların
önünün açılması, bireylerin kenti yaşamak ya da okumak için tercih etmesi gibi unsurları
geliştirmeye yönelik olarak sağlanır. Bu çabalar, kentin güçlü ve zayıf yönleri ekseninde,
kentte farklılık yaratmak ve artı değer katmak ve bu doğrultuda imajını güçlendirmeye
yöneliktir. Bu da kentin pazarlanabilir niteliğini pekiştirir (Can ve Başaran 2014).
Materyal ve Yöntem
Araştırma alanının ana materyalini Bilecik İli’ne bağlı, il merkezinin 34 km kuzeyinde
bulunan Osmaneli ilçesi oluşturmaktadır. İlçe; Eskişehir, Adapazarı, Kocaeli, İstanbul ve
Bursa gibi büyük şehirlere yakın mesafededir. Osmaneli’de geçmişten bugüne gelen tarihi ve
doğal peyzaj öğeleri, kentin imajını güçlendiren marka değeri taşıyan özellikleri çalışma
içerisinde değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında Osmaneli fiziksel mimari ve peyzaj
öğeleri açısından değerlendirilmiş ve yörede yaşayan halkla görüşmeler ve anket çalışmaları
yapılmıştır. Araştırma alanı olan Bilecik’e bağlı Osmaneli ilçesinde; 296 kişi üzerinde anket
uygulaması gerçekleştirilmiş olup 274 anket değerlendirilmeye uygun bulunmuştur. Ankete
katılacak kişi sayıları α=0.05 anlamlılık düzeyinde, ± % 5’lik örnekleme hatası ile
belirlenmiştir. Katılımcılara sorulan sorulardan 5 adedi katılımcıların demografik özelliklerini
belirlemeye, 5 adedi kent imajını yönlendiren ögeleri tespit etmeye yönelik sorulmuştur. Elde
edilen veriler SPSS veri analiz programı ile bilgisayara aktarılmıştır. Aktarılan veriler
çizelgeler yardımıyla yorumlanmıştır.
Çizelge 1. Anket ile belirlenen demografik yapıya ilişkin sonuçlar
Katılımcı profili
SIKLIK(N) YÜZDE(%)
164
59,9
CİNSİYET Kadın
Erkek
110
40,1
24’ten
küçük
48
17,5
YAŞ
GRUBU
25-34
78
28,5
35-44
74
27,0
45-54
47
17,2
55-64
25
9,1
65’ten büyük
2
0,7
İlköğretim
44
16,1
EĞİTİM
Ortaöğretim
30
10,9
Lise
76
27,7
Üniversite
116
42,3

www.izdas.org

79

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

Y.lisans/doktora
Diğer
ÇALIŞMA Kamu
DURUMU Özel sektör
Emekli
Öğrenci
Çalışmıyor
Diğer
ÇALIŞMA 0-5
ALANINDA 6-10
İKAMET
11-15
SÜRESİ
16-20
(YIL)
21-25
25'den fazla

6
2
90
43
10
18
96
17
42
28
29
22
39
114
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2,2
0,7
32,8
15,7
3,6
6,6
35,0
6,2
15,3
10,2
10,6
8,0
14,2
41,6

Katılımcılara sorulan ‘Kentinizin imajını yansıtan öğelerden en önemli üç tanesini işaretler
misiniz?’ sorusuna verilen cevaplar aşağıdaki şekildedir. Anketlere göre, Osmaneli’nin
imajını belirleyen en önemli öğeler; Osmaneli Konakları, Sakarya Nehri ve orada bulunan
tesisler ile İçmeler Bölgesi ve Tesisleri’dir.

Yüzde (%)
80
70

74,5
69,3

60

71,5

50
40
39,1

30

33,2

20

10

4,7

0
Osmaneli
Konakları

Rüstem Paşa
Camii

Aya Yorgi
Kilisesi

İçmeler

Sakarya Nehri
ve Tesisler

Diğer

Şekil 1. Kentin imajını yansıtan öğelerin grafiksel dağılımı
Ankete katılan kişilere ‘Bir önceki soruda işaretlediklerinizin dışında; bu kentte dikkatinizi
çeken, aklınızda kalan, sizi etkileyen bir sokak, bir yapı ya da herhangi bir kentsel öge var
mıdır? Varsa neresi/nereleri olduğunu yazar mısınız? (Sokak, meydan, çeşme, çatı, cephe
vb.)’ sorusuna verilen yanıtlar çok çeşitlilik göstermekle birlikte, en sık verilen yanıtlar:
Balaban Meydanı, Bayraklı Dede Türbesi ve Tekke Seyir Tepesi olmuştur.
Ankete katılan kişilere sorulan; ‘Osmaneli’yi görmemiş bir yakınınıza Osmaneli’yi hangi üç
kelimeyle anlatırsınız?’ sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde genel olarak; sakin, huzurlu,
doğal, tarihi dokusu olan, günlük yaşamın kolay olduğu bir kent cevapları verilmiştir.
Katılımcılara sorulan Osmaneli’nin marka değeri taşıyan ürünleri sizce nelerdir? sorusuna
verilen yanıtlar ve grafiksel dağılımları aşağıdaki şekildedir.
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Şekil 2. Osmaneli’nin pazarlama (marka) değeri taşıyan ürün ve öğelerinin grafiksel dağılımı
Katılımcılara sorulan Osmaneli hangi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır? Sorusuna verilen
yanıtlar incelendiğinde görülmektedir ki; birinci sırayı Sakarya Nehri, ikinci sırayı Tarihi
Osmaneli Konakları almaktadır.

Şekil 3. Osmaneli’nin ön plana çıkan özelliklerinin grafiksel dağılımı
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Kent İmajı üzerinden Osmaneli’nin Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi
Osmaneli’nde tarihi sit alanı olarak belgelenmiş eski dokunun yer aldığı alanda 90 adet tescilli
konut, kent merkezinde toplamda 201 geleneksel mimariye ait yapı yer almaktadır (Karahan
2017). Ancak tescil kayıtlarında olmasına rağmen Okuyucu ve Somuncu’nun (2012)
belirttiğine göre; bu evlerden 9 tanesinin yangın vb. çeşitli sebeplerden yok olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre 2003 yılında kentsel sit alanı ilan edilen alanda; 81 tane tescilli
geleneksel Osmaneli evi, dört adet dini yapı, hükümet konağı, tarihi çeşme, hamam, eski şehir
hanı ve eski ilkokul olmak üzere toplam 90 adet tescilli yapı bulunmaktadır.

Şekil 4. Osmaneli Konutları (Orijinal 2020)
Bu yapılara ek olarak; Osmaneli tarihi ve doğal güzellikleri olan, tarım ürünleriyle ön plana
çıkan bir yerleşim olması sebebiyle kentte imaj değeri taşıyan birçok etmen bulunmaktadır.
Bu bağlamda kent imajını ortaya koymak için katılımcılara bazı sorular sorulmuştur. Bu
sorulara verilen cevaplar doğrultusunda yerel halkın algısı üzerinden yapılan değerlendirmeler
şu şekildedir:




Osmaneli’nin imajını şekillendiren en belirgin öge mimari dokuyu oluşturan tarihi
konaklardır. Bir kısmı restore edilerek korunmuş, bir kısmı ise korunamamış olsa de
yerleşimin özgün mimarisini belirleyen yapılardır. Bir diğer önemli öge ise
Osmaneli’nin içinden geçen Sakarya Nehri ve nehrin kenarında konumlanan
tesislerdir. Ayrıca sularının şifalı olduğu belirtilen İçmeler Tesisleri’de imaj açısından
etkili olduğu düşünülen bölgelerdendir.
Kent imajının başka bir önemli belirleyicisi de pazarlama değeri taşıyan ürünlerin
belirlenmesi ve marka değerlerinin ortaya konmasıdır. Bu konuda karpuz ve ayva öne
çıkmaktadır. Ayrıca Osmaneli’nin özellikle ayvadan ve çeşitli meyvelerden yapılan
lokumları da marka değeri taşımaktadır. Bununla birlikte Osmaneli’nde yerel üreticiler
ve çoğunlukla kadın girişimciler tarafından üretilen ‘Lefke Bezi’ ismiyle adlandırılan
tekstil ürününün de geçmişten bugüne kadar üretildiği ve imaj değeri taşıdığı sözlü
görüşmelerde belirtilmiştir. Ayrıca Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde
lefke bezinden yapılan ürünlerin üretildiği ve bu konuda ustaların yetiştirildiği
belirtilmiştir.
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Şekil 5. Lefke bezinden üretilen ürünler (Anonim 2020)


Osmaneli’nin ön plana çıkan özellikleri aynı zamanda kimlik ve imajı yönlendirici
ögelerdir. Ankette bu soruya verilen cevaplar önceki sorulara verilen cevapları
destekleyici niteliktedir. Bu bağlamda Sakarya Nehri ve Tarihi konaklar en çok tercih
edilen şıklar olmuştur. Daha sonra ise tarım ürünleri ve doğal güzellikler şıkları tercih
edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Osmaneli, Bilecik’e bağlı küçük bir yerleşim olarak günümüzde yaşanan küreselleşmenin
getirdiği kentsel müdahalelerden ve buna bağlı yozlaşmadan etkilenmemiş bir kasabadır. Bu
bağlamda turizm potansiyeli oldukça yüksek fakat tanınırlığı azdır. Osmaneli’nin turizm
potansiyelini artırmak kente kırsal kalkınma sağlaması bağlamında oldukça önemlidir. Bu tip
yerleşimlerde turizm potansiyeli genel olarak yerel mimari dokunun özgünlüğü, gastronomik
lezzetler ve yerel ürünler üzerinden şekillenmektedir. Bununla birlikte Osmaneli’yi ön plana
çıkaracak Sakarya Nehri’nin kasabadan geçmesi ve doğa sporlarına açık olmasıdır.
Sonuç olarak yapılması gereken imaj öğelerini ortak paydada buluşturarak kapsamlı bir
turizm planlaması yapılmasıdır. Bu planlama kapsamında yerel mimarinin bir turistik
destinasyon olarak sunulması, kente ait lezzetlerin ve doğal ürünlerin tadımının ve
pazarlanmasının sağlanması, ayrıca doğa turizmi alanlarının ön plana çıkarılacağı bir turistik
rota belirlenmesi kente olan ilgiyi artıracaktır. Bu da gerek kentte yaşayan insanlara, gerek
ziyaretçilere faydalı ve keyifli bir yerleşim kazandıracaktır.
Not: Bu çalışma Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BAP birimi bünyesinde yürütülen proje
numarası 2018-02.BŞEÜ.07-02 olan “Kent İmajını Oluşturan Ögelerin Yavaş Kent
Parametreleri Bağlamında Değerlendirilmesi: Bilecik İli Osmaneli Yerleşkesi Örneği” isimli
projeden üretilmiştir.
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ÖZET
Günümüzde enerji kavramı toplumların gündeminde ekolojik etkileri bakımından önemli bir
yer tutan güncel bir konudur. Tüm dünyada enerji tercihi olarak büyük oranda fosil yakıtlar
olarak bilinen yenilenemeyen kaynaklar kullanılmaktadır. Petrol, kömür gibi bu tip yakıtların
bilinçsiz tüketiminin doğaya birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bir yandan kaynak
kapasitesinin azalması, diğer yandan da bu tip yakıtların çıkardıkları gazlarla atmosfere
yaydığı kirlilik en bilinen çevresel zararlardır. Günümüzde; çevre ve enerji konularında
çalışan bilim insanları; enerjinin sürdürülebilir kullanımı ve alternatif olarak yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımının önemine dikkat çekmektedir.
Bilecik; Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde bulunan yaklaşık 220.000 nüfuslu küçük bir ildir.
Bilecik’te kentin çoğunluğu ısınmasını doğalgaz ile sağlamaktadır. Kırsal yerleşimlerde ise
ağırlıklı olarak kömür kullanılmaktadır. Yerleşim, iklimsel olarak karasal iklim ve Marmara
iklimleri arasında bir geçiş bölgesidir. Yılın çoğu zamanı güneş almaktadır. Güneş enerjisi bu
anlamda etkin bir kaynak potansiyeli sunmaktadır.
Çalışma kapsamında; Bilecik İli’nin yenilenebilir enerji potansiyeli irdelenmiş ve bu
potansiyelin aktif olarak değerlendirilmesi durumunda bölgedeki olası ekolojik ve fiziksel
etkileri üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enerji, yenilenebilir enerji, Bilecik, enerji kaynakları

ABSTRACT
Today, the concept of energy is an actual issue that has an important place in the agenda of
the developing countries in terms of ecological effects. Non-renewable sources, mostly known
as fossil fuels, are used worldwide as an energy choice. Unconscious consumption of fuels,
such as oil and coal has many negative effects on nature. On the one hand, the reduction of
the resource capacity, and on the other hand, the pollution emitted by such fuels to the
atmosphere with the gases they emit are the most known environmental damages. Today;
scientists working on environmental and energy issues; draws attention to the importance of
sustainable use of energy and alternative use of renewable energy sources.
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Bilecik is a small city with a population of approximately 220000, located in the Marmara
Region of Türkiye. The majority of the city provides its heating with natural gas. In rural
settlements coal is mainly being used. The settlement is located in a transition zone between
continental and Marmara climates. It receives sunlight most of the year. Solar energy offers
an effective resource potential in this sense. In addition, the most comprehensive solid waste
management facility in the world, is actively working in Bilecik. With this facility, domestic,
agricultural and industrial wastes are processed and most of them are turned into fertilizers. In
addition, the facility plans to produce 35 million kWh electricity per year, 12.5 million kWh
hours heat and 20 thousand tons of carbon credits per year.
In this scope of work; Renewable energy potential of Bilecik Province has been examined and
an assessment has been made on the possible ecological effects on the region when this
potential is actively evaluated.
Key Words: Energy, Renewable energy, Bilecik, Energy resources

GİRİŞ
Enerji hayatın her alanında kullanım alanı bulmaktadır. Kimyasal, nükleer, mekanik
(potansiyel ve kinetik), termal (ısıl), jeotermal, hidrolik, güneş, rüzgar, elektrik enerjisi gibi
farklı şekillerde elde edilerek, uygun yöntemlerle birbirine dönüştürülebilmektedir. Ekonomik
olarak değişik yöntemlerle enerji üreten kaynaklar, enerji kaynakları olarak isimlendirilmekte
ve sınıflandırılmaktadır (Koç ve Şenel 2012). Enerji kaynakları temel olarak yenilenemeyen
enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır.
Fosil yakıtlar, yenilenebilir olmayan; dolayısıyla azalan, geri kazanılması çok pahalı veya
çevreye zarar verebilecek sınırlı kaynakların kullanımını ifade etmektedir (Alrikabi 2014).
Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, hidroelektrik, biyokütle, rüzgar, okyanus ve jeotermal
enerji vb.) ise tükenmeyen ve geleneksel enerjiye göre çok daha çevre dostu kaynaklardır
(Hepbasli 2008). Dünyanın enerji ihtiyacının %14’ü biyokütle, hidroelektrik, jeotermal,
güneş, rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılanmaktadır (Panwar et al. 2011)
Yenilenebilir enerji kaynakları mevcut dünyanın enerji ihtiyacının kat kat fazlasını
karşılayacak büyüklükte çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu kaynaklar, enerji pazarındaki
çeşitliliği artırabilir, uzun dönem enerji teminini güvence altına alabilir, yerel ve küresel
atmosferik emisyonu düşürebilir. Enerji servislerine yönelik belirli gereksinimleri karşılamak
için ticari olarak çekici seçenekler (özellikle gelişmekte olan ülkeler ve kırsal alanlar için)
sunabilir. Ayrıca yeni iş sahaları yaratabilir ve yerel ekipman üretimi için olanaklar
sunabilirler (Turkenburg 2000).
Fosil yakıtlara benzer şekilde, yenilenebilir enerji kaynakları da dünya çapında eşit şekilde
dağılmamaktadır. Fakat, her bölgenin bir yenilenebilir kaynağı bulunmaktadır. Bu sebeple,
farklı yenilenebilir enerji kaynakları birbirini tamamladığından, siyasi istikrarsızlığa veya
manipülasyona maruz kalan yabancı enerji kaynaklarına bağımlı olmaksızın dünyanın her
ülkesinde enerji güvenliğine ve bölgesel kalkınmaya kayda değer ölçüde katkıda bulunabilir
(Bull 2001). Yenilenebilir enerji sisteminin gelişmesi; enerji tedarik güvenilirliği ve organik
yakıt ekonomisi gibi güncel olarak önemli işlerin çözümlenmesini, yerel enerji ve su temini
problemlerinin çözümünü, yerel nüfusun yaşam standartlarının ve istihdam seviyelerinin
yükselmesini, çöl ve dağlık alanlardaki uzak yerleşimlerin sürdürülebilir olarak kalkınmasını,
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ülkelerde çevresel korumaya ilişkin uluslararası anlaşmalarla belirlenen yükümlülüklerin
uygulanmasını sağlayacaktır (Panwar et al. 2011). Fakat sürdürülebilir kalkınma için
yenilenebilir enerji stratejileri belirlenirken iki büyük zorluk oluşabilir. Bunlardan birincisi bu
kesintili kaynakların büyük bir kısmının enerji sistemine özellikle elektrik teminine entegre
edilmesidir. Diğer zorluk ise; ulaşım sektörünü stratejilere dahil etmektir (Lund 2007).
Sonuçta, küresel bir sistem; doğru zamanda ve yerde esnek bir biçimde talebi karşılayan
yoğun enerjili fosil yakıtların büyük ölçekli depolanması esasına dayanır. Bu durum fosil
yakıta dayalı enerji sistemi için bir gerçeklik olsa da, güncel bir zorluk; istikrarsız
yenilenebilir enerji miktarını artırarak enerji ihtiyacını eşit ya da çok daha esnek bir biçimde
karşılamaktır (Mathiesen et. al 2015).
Çalışmanın amacı Bilecik İli’nin yenilenebilir enerji potansiyelini ortaya koymak ve bunun
kentin enerji ihtiyacını karşılama kapasitesini tartışmaktır. Çalışma kapsamında öncelikle
yenilenebilir enerji kavramına Türkiye ve Dünyada kullanımı açısından kısaca değinilmiş
olup, Türkiye’nin en küçük illerinden olan Bilecik’in enerji potansiyeli üzerinden
değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
DÜNYA’DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI
Karbon temelli enerji kaynaklarının geleceğinin sorgulanması ve bu kaynaklarla yapılan
üretimin çevresel zararları gözetilerek, yenilenebilir enerji üretimi önemli bir alternatif
olmuştur. Bu bağlamda dünya genelinde enerji politikaları oluşturulurken uzun vadeli
planların temel odak noktasını yenilenebilir enerji teşkil etmiştir (Acaravcı ve Erdoğan 2017).
Yenilenebilir enerji kaynaklarının düşük karbon ekonomisine geçme amacıyla kullanımı,
dünya genelinde her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ülkeleri
arasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 1970-2002 yılları arasında yılda %5,7 artarak
iki katına ulaşmıştır. IEA tahminlerine göre 2030 yılına kadar bu paydaki artışın %60 olması
beklenmektedir (Seydioğulları 2013). Dünyada enerji tüketimi, önemli bölgesel değişikliklere
karşın, ekonomik büyüme, teknolojik gelişme ve nüfus artısına paralel olarak sürekli bir artış
eğilimi içindedir. Önümüzdeki yıllarda da enerji tüketimindeki bu artış devam edecektir
(Yılmaz 2012).
Dünyada yaygın olarak kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları; hidrolik enerji, jeotermal
enerji, biyokütle enerjisi, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisidir (Koç ve Şenel 2013).
Yenilenebilir Enerji kaynakları güç kapasitesinin kullanım tiplerine göre ülkesel dağılımı
Tablo 1. de verilmiştir.
Tablo 1. Dünya yenilenebilir enerji kaynakları kullanım dağılımı (Koç ve Şenel 2013)
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Yenilenebilir enerji kaynakları; geçmiş yıllara oranla fosil yakıtlara alternatif olarak daha
fazla alanda kullanılmaktadır. İlerleyen yıllarda bu tip kaynak kullanımının daha fazla
sektörde, daha geniş bir çevrede kullanılması beklenmektedir. Yenilenemeyen kaynakların
hem kapasitesi, hem de çevresel zararları düşünüldüğünde sürdürülebilir bir çevre ve gelecek
için yenilenebilir kaynaklar önemli potansiyellerdir.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)’nın 2019 raporuna göre; solar sistemlerin öncülük ettiği,
yenilenebilir güç kapasitesi 2019 ve 2024 yılları arasında %50 oranında artma eğilimi
gösterecektir. Açık deniz rüzgarları; Avrupa Birliği’nin, Çin’in ve Amerika Birleşik
Devletleri’nin rekabetçi ihalelerinin de teşvikiyle bu artışa %4 oranında katkıda
bulunmaktadır ve 2024’e kadar bu kapasitenin üç katına çıkması beklenmektedir. Biyoenerji
kapasitesi de açık deniz rüzgarları kadar Çin’de, Hindistan’da ve Avrupa Birliği’ndeki
inanılmaz büyümeyle kapasitesini artırmaktadır. Hidroelektriğin büyümesi, her ne kadar
toplam yenilenebilir kapasitenin %10’unu oluştursa da daha yavaş seyretmektedir (IEA 2019).

Şekil 1. Dünyanın gelecek enerji kullanım tahminleri 2019-2024 (IEA 2019)
Ayrıca, tarımdan, endüstriden ve yerel kaynaklardan elde edilen yenilenebilir atık
malzemeler; (biyohidrojen, biyogaz vb.) atıktan dönüşüm sağlayan kullanışlı enerji formları
olarak dünyanın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaktadırlar (Kothari et al. 2010).
TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI
Dünyadaki eğilime bağlı olarak, özellikle 1980 sonrasında Türkiye’de dışa açılım ile sanayi
ve hizmetler sektörünün daha fazla önem kazanması petrol, doğal gaz, kömür gibi fosil
kaynaklı enerji tüketiminin artmasına yol açmıştır. Türkiye enerji ihtiyacının yaklaşık %70’
den fazlasını ithalat yoluyla karşılayan ve enerjide büyük oranda dışa bağımlı bir ülkedir
(Alper 2018). Türkiye elektrik talebinde 2000 yılından günümüze büyük ekonomiler içinde
Çin (%174,8) ve Hindistan’dan (%56,8) sonra % 55,3’luk artış oranı ile üçüncü sırada
gelmektedir. Bu verilere göre önümüzdeki yıllarda enerji arzının ekonomik büyümeye paralel
bir şekilde artarak devam etmesi beklenmektedir (Yılmaz 2012).
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Türkiye’nin önemli yenilenebilir enerji kaynakları bulunmaktadır ve kömürden sonra ikinci
en büyük yerel enerji kaynağını yenilenebilir enerjiler oluşturmaktadır. Ana yenilenebilir
enerji kaynakları olarak; hidroelektrik, biyokütle, rüzgaz, biyogaz, jeotermal ve güneş enerjisi
sayılabilir. Ancak ülkenin birincil enerji arzında yenilenebilir kaynakların payı %11 ile halen
düşük seyretmektedir (Anonymous 2015). Birçok ülkede bulunmayan jeotermal enerjide
dünya potansiyelinin %8’ine, coğrafi konumundan dolayı önemli bir güneş enerjisi
potansiyeline, yer şekil özellikleri nedeniyle önemli bir hidrolik enerji ve rüzgar potansiyeline
sahiptir (Koç ve Kaya 2015). Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü 2017 yıl
sonu itibariyle 39,11 GW miktarında belirtilmiş olup, elektrik üretiminin toplamına
bakıldığında yaklaşık olarak %32’si yenilenebilir kaynaklar ile sağlanmaktadır (Koç vd.
2018).
BİLECİK’İN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ
Bilecik Türkiye’nin kuzeybatısında Marmara Bölgesi içinde bulunan fakat dört coğrafi
bölgeyle sınırı olan küçük bir ildir. Eskişehir, Bursa gibi şehirlere komşu olup, Ankara ve
İstanbul gibi metropol kentlere de oldukça yakın bir yerleşimdir. Göker et al. (2020)’ye göre;
Bilecik 4302 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye’nin en küçük illerinden birisidir. Toplam nüfusu
204.116 kişidir. İle bağlı yerleşimler; Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri,
Söğüt ve Yenipazar’dır (Göker et al. 2020).
Bilecik'in elektrik santrali kurulu gücü 133 MW’dır. Toplam 11 adet elektrik enerji santrali
bulunan Bilecik'teki elektrik santralleri yıllık yaklaşık 308 GW elektrik üretimi yapmaktadır
(Anonim 2020).
Bilecik İli’nde elektrik üretiminin enerji tiplerine göre dağılımı Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Bilecik İli’nde elektrik üretiminin enerji tiplerine göre dağılımı (Anonim 2020).
Bilecik'in Elektrik Santrali Çeşitleri
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Güneş

2,99 MW

2,7 %

Rüzgar

39,05 MW

34,8 %

Jeotermal

0,00 MW

0,0 %

Biogaz

0,00 MW

0,0 %

Hidroelektrik santral

21,87 MW

19,5 %

Doğal gaz

30,40 MW

27,1 %

Kömür

0,00 MW

0,0 %

Diğer

18,00 MW

16,0 %
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Bilecik İli’nin elektrik enerjisi tüketimi Koçak ve Boran (2019)’a göre; aydınlatma bazında
18.820,07 MWh, mesken bazında 103.094,49 MWh, Sanayi bazında 1.277.820,37 MWh,
ticarethane bazında 202.480,55 olup toplam tüketim ise 1.602.215,48 MWh’dır (Koçak ve
Boran 2019). Bilecik’teki enerji üretimi ve enerji tüketim miktarları karşılaştırıldığında
Bilecik'in elektrik santrali kurulu gücünün 281 MWe olduğu görülmektedir. Bilecik'teki 12
elektrik santrali ile yılda yaklaşık 484 GWh elektrik üretimi yapılmaktadır. Bu üretim miktarı
ile Bilecik'in elektrik tüketiminin %16'lik kısmı yine bu şehirdeki santraller ile
karşılanmaktadır. (Enerji atlası 2022).
BİYOKÜTLE ENERJİSİ
Önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri de biokütle enerji kaynağıdır. Biyokütle;
fotosentez sırasında bitkiler tarafından tutulan karbondiyoksitin bitkisel materyale
dönüştürülerek depolanması esasına dayanan bir solar enerji türüdür (Aydın 2019). Biyokütle;
biyolojik kökenli, fosil olmayan organik madde kütlesidir. Biyokütlenin kimyasal içeriğinde
karbonun yanı sıra hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve daha küçük oranlarda alkali, alkali
toprak ve ağır metaller içeren atomlar vardır. Ana bileşenleri, karbonhidrat bileşikleri olan
bitkisel veya hayvansal kökenli tüm doğal maddeler biyokütle enerji kaynağı, bu
kaynaklardan elde edilen enerji ise, biyokütle enerjisi olarak tanımlanır. Diğer bir ifadeyle,
yüzyıllık dönemden daha kısa sürede yenilenebilen, karada ve suda yetişen bitkiler, hayvan
artıkları, besin endüstrisi ve orman ürünleri ile kentsel atıkları içeren tüm organik maddeler
biyokütle olarak tanımlanabilir (Sözen vd. 2017).
Organik atıklardan biyogaz üretimi dünya genelinde çok yaygınlaşmış bir yöntemdir. İlk
dönemlerde tek tip atıktan özellikle çiftlik atıklarından biyogaz üretimi yaygın olarak tercih
edilirken son zamanlarda kentsel atıkların organik atıkları için de bu yöntem kullanılmaktadır.
Türkiye’de son zamanlarda organik atık, biyokütle ve biyogazdan enerji eldesine yönelik
kamu ve özel sektör yatırımları artmaya başlamıştır (Yıldız et al. 2009). Tarımsal (bitki ve
hayvan atıkları), endüstriyel (şeker rafinerisi, süt ürünleri atıkları, şekerleme atıkları, kağıt
hamuru ve kağıt, tabakhaneler ve mezbahalar) ve konutsal (mutfak atıkları ve bahçe atıkları)
sektörlerden kaynaklanan çeşitli atık türleri, sürdürülebilirliğin ve atıktan enerjiye geçiş
yolunda dönüşüm sağlanmasına yönelik potansiyel yenilenebilir enerji kaynaklarıdır (Kothari
et al. 2010).
Çalışmanın bu kısmında yenilenebilir enerji kaynakları arasında son yıllarda ön plana çıkan
biogaza yönelik bir tesis olan Biosun Bilecik Waste Management Facility’nin katı atık
dönüşüm prosesi ve sonuçta elde edilen enerjinin çevresel faydasına yönelik değerlendirmeler
yer almaktadır. Burada elde edilen veriler firma yetkilileriyle yapılan sözlü ve yazılı
görüşmeler neticesinde elde edilmiştir.
Hexagon Katı Atık’ın Bilecik Belediyeler Birliği ile imzalamış olduğu 29 yıl süreli evsel atık
yönetimi imtiyaz sözleşmesi kapsamında inşaa edilen Biosun Bilecik EKAY Tesisi, yılda 120
bin ton evsel, tarımsal ve endüstriyel atık işleme ve bu atıklardan yılda 15 bin ton kompost
üretme kapasitesine sahiptir (Anonim 2019). 2018 yılında faaliyete geçen tesis; Bilecik il ve
ilçelerindeki tüm katı atığın kent içinde toplanması, depolanması ve dönüştürülmesinden
sorumlu işletmedir. İşletmeye günlük olarak 150-200 ton/gün miktarında atık gelmektedir.
Tesiste yarı otomatik ayrıştırma yöntemi kullanılmaktadır. Bu sebeple gelen atığın %60’ı
otomatik makineler yardımıyla, %40’ı ise insan gücüyle yaklaşık 10-12 farklı kategoride
ayrıştırılmaktadır. Bu işlem sırasında yaklaşık olarak 2500 kw enerji harcanmaktadır.
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Şekil 2. Biosun Bilecik Tesisinden görüntü (Anonim, 2019).
Herhangi bir şekilde değerlendirilemeyen atıklar bertaraf edilerek toprağa gömülmektedir.
Yapılan araştırmalara ve analizlere göre bertaraf işlemi için kullanılan arazinin 15,2 yıl
süresince atık kabul edebilir durumda olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 3. Biosun Bilecik Tesisinin bertaraf için kullanılan arazisi (Anonim, 2019).
Bilecik karakteristiği çapında Biosun’da yaklaşık olarak 10000-12000 m3/gün gaz ve 25-30
MW/gün elektrik üretilmektedir. Ayrıca, çeşitli işlemlerden geçen atıkların bir kısmı sıvı ve
katı olarak fermente edilerek gübre olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 20 ton/gün
katı fermente, 130 m3/gün sıvı fermente ürün gübreye dönüştürülmektedir. Günlük olarak 400
ton atık dönüştürebilen tesis güncel olarak yarıdan daha az bir kapasiteyle çalışmaktadır.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Çevre kirlenmesi birçok nedenle ortaya çıkmakta olup, kirleticilerin cinsine, miktarına ve
bunların atıldığı ortama göre farklı düzeylerde yaşanmaktadır. Çevre sorunları arasında
önemli bir yeri olan, ancak son yıllarda fark edilen, katı atık sorunu, özellikle radyoaktif ve
tehlikeli atıklarla bunların uluslararası dolaşımı nedeniyle gündeme gelmiştir. Katı atıklar
daha çok gelişmiş ülkelerin sorun grupları içerisinde sayılmasına rağmen gelişmekte olan
ülkelerin tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve bu ülkelere çöp ihracatının da yapılmasıyla
geniş bir alanı etkileyen bir sorun haline gelmiştir (Akdoğan ve Güleç, 2007).
Sürdürülebilir kalkınma kavramının başarılı bir şekilde uygulanması, doğal kaynakların
verimli ve optimal kullanımını gerektirir. Yenilenebilir enerji kaynakları “temiz” ve neredeyse
tükenmez enerji kaynaklarıdır. Optimal ekonomik kalkınmanın sağlanmasındaki temel amaç,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik etmek ve kullanımlarının ekonomik
verimliliğini artırmaktır. Hızlı nüfus artışı, plansız sanayileşme, sağlıksız ve plansız
kentleşme ve altyapı sorunları ülkemizde de önemli çevre sorunlarına sebep olmaktadır. Bu
nedenlerle, kentlerde ortaya çıkan katı atıkların yönetimi konusu her gün geçtikçe daha fazla
önem arz etmektedir. Yanı sıra çevre duyarlılığın tam olarak gerçekleşmemesi ve aşırı tüketim
kültürü de bu sorunun oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Sonuç olarak Bilecik örneğinde olduğu gibi tüm kentlerimizde bu tarz tesislerin kurulması,
yerli halkın çevre bilincinin geliştirilmesi ve katı atık ayrıştırma konusunda bilgilendirilmesi,
belediyelerin çöpleri ayrı ayrı depolamaya imkan tanıması vb. gibi tutumlar sayesinde
bireylerin karbon ayak izinin azaltılması ve yenilebilir enerji kaynakların kullanılması
sürdürülebilirlik ve ekonomik gelişme açısından gelecek süreçte son derece olumlu
yansımalar oluşturacaktır.
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ABSTRACT
Historical buildings, which provide us information about the construction materials and
techniques used in the period they were built, should be accepted as the common cultural
heritage of humanity and transferred to future generations. Most of these complex structures,
which have survived from ancient times to the present day, consist of masonry structures.
However, most of these structures indicate weakness under seismic loads and many different
types of masonry structures are damaged in earthquakes. For this reason, it is necessary to
determine the seismic risk factors in these structures and take the necessary precautions. In
particular, some irregularities in their designs negatively affect the behavior of these
structures and they make structures vulnerable under seismic loading. A historical Erzurum
house located in the Yeğenağa neighborhood of Erzurum can be given as an example of a
building with such irregularities. The aim of this study is to examine the structural
performance of masonry structures which have different floor plans on different floors. For
this purpose, a structure with irregular plan between floors in Erzurum was discussed and the
problems caused by irregularities in the structure were emphasized by preparing a finite
element model of this structure. In finite element analyzes, static, modal and time history
analyses were performed to examine the seismic response and structural performance of the
building.
Keywords: Historical Erzurum Houses, Seismic Behaviour, Structural Performance, Finite
Element Method, Static Analysis, Modal Analysis, Time History Analysis

1. INTRODUCTION
Throughout history, people have constructed buildings out of a wide range of materials,
including wood, masonry, concrete, steel, etc. It is believed that the engineering history of
masonry structures dates back to prehistoric times, making them one of the oldest types of
buildings. In this regard, it has become a universal concern to protect these structures, which
are considered to be the heritage of humanity, and to pass them on in an appropriate manner
to the next generation. To prevent the destruction of these structures, it is easiest and most
effective to ensure their continuous use.
Natural disasters, time-related deformations, misuse, or deliberate destruction damage these
structures over time, and if they are not preserved, they disappear. In particular, the structures
have vertically irregular structure are vulnerable for seismic loads. Depending on the design,
structural irregularities affect both the behavior of a structure under static and dynamic loads.
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In the Turkish Earthquake Code (TEC-208), structural irregularities are defined as two types
as irregularities in plan and irregularities in elevation. In TEC-2018, both types of
irregularities are divided into different types within themselves, and the necessary definitions
are made for each irregularity and the problems they cause in terms of structural behavior are
defined. Discontinuity of vertical structural elements, defined as B3 irregularity, is one of the
most dangerous irregularities for masonry structures. TEC-2018 describes the discontinuity of
vertical structural elements as “The cases where vertical structural elements (columns or
structural walls) are removed at some stories and supported by beams or gusseted columns
underneath, or the structural walls of upper stories are supported by columns or beams
underneath” (Figure 1).

Figure 1. Discontinuity of vertical structural elements in a masonry structure

Vertically irregular structures behave differently from regular structures in terms of seismic
behavior (Ro et al. 2021). If there is a discontinuity in the structural system of the structure
during an earthquake, the less rigid parts of the structure will be displaced more than the more
rigid parts. In Turkey, there are many masonry structures that have vertical discontinuity, and
these structures are considered to be in the very risky building group in terms of earthquakes.
2. A CASE OF HISTORICAL ERZURUM HOUSE
Erzurum and its surroundings are at a strategic point that has never lost its importance from
the first ages until today. For this reason, many civilizations throughout history have struggled
to dominate these lands. The dominance of different civilizations and the struggle between
civilizations in Erzurum led to the production of different architectural works, especially in
the city center. The historical houses in Erzurum city center are among these structures.
Historical Erzurum houses are generally two- or three-story buildings made of stone, brick
and wood. In these structures, the exterior facades and load-bearing walls are usually made of
cut stone on rubble filling, and the floors between floors are wooden elements. In these
structures, where smooth cut stone is generally dominant on the exterior, in some cases,
plaster coating on rubble stone is striking on the upper floors. The windows and entrance
doors of the buildings are generally double-winged, and different movements are given to the
facades by being pulled in and out with inlaid niches. Wooden stairs are generally used in all
of the houses and there are sofas under the windows in the rooms. In addition, large and wide
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windows are placed in the rooms, which are usually located on the floors, in order to allow
plenty of light and air to enter.
2.1. Architectural Properties of the Building
The building, located on the Yeğenağa District in the center of Erzurum, is one of the best
examples of traditional Erzurum houses. The building, which was used as a residence for
many years, is now abandoned and has become unusable. The house, which is shaped
according to the social structure of its users, is a very large and multi-roomed structure
(Figure 2 and Figure 3). The building is an important work with two floors and its exterior is
entirely made of cut stone. This work, which is located in one of the traditional Erzurum
streets with its historical texture intact, is a stone building as its construction material. There
are two types of stone structures throughout the building. The first of these is cut stone used in
facades and corners, and the other is rubble stone used in wall fillings and partition walls.

Figure 2. General view of the building
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Figure 2. Plans of the First and Second Floors (Bil. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.)

Figure 3. Front and Back Views of the Structure (Bil. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.)
2.2. Damage Assessment Studies
In the building, environmental conditions, neglect, and disuse caused a variety of types of
damage. Cracks were found on each exterior wall at various locations and in varying sizes. In
particular, many cracks of varying sizes were investigated in the interior section of the
building. Some of the cracks observed on the facade started at the top of the wall and went
down to the foundation. Today, the most important problem of the building is the structural
deformations that occur due to the complete destruction of the roof covering and the
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unprotectedness of the building. Due to the lack of roof covering, almost all of the first floor
ceiling and floor section were directly exposed to external influences and completely
collapsed (Figure 4). In other sections, large deflections occurred in the wooden elements and
the load-bearing walls were destroyed (Figure 5). The deterioration of the static equilibrium
of the building has led to the sliding of the walls from the plumb line, serious deflections of
the slabs and irreversible deformations on the wall surfaces (Figure 6). Moreover, over time,
the wooden elements deteriorated and became completely unusable (Figure 7).

Figure 4. Demolished roof and slab sections of the building

Figure 5. Deflected wooden slab and destroyed brick wall and Defects on the front facade

www.izdas.org

98

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

Figure 6. Serious damages on the walls

Figure 7. Structural damages on the wooden stairs and slabs

3. FINITE ELEMENT ANALYSES
Today, 3D realistic models of complex structures can be created and the seismic performance
of the structure can be evaluated by performing various numerical analyzes on this model.
Within the scope of this study, to examine the structural performance of a historical masonry
Erzurum house with some irregularities in the structural system, 3D computer models of the
building were created and some structural analyzes were performed using the ANSYS
Workbench program. During the modeling stage, the survey and restoration projects were
examined, and all 3D finite element models were prepared considering the dimensions and
details specified in these projects. The parameters used in these stages and some assumptions
made are presented below:
 During the 3D modeling, the roof of the building was not modeled, but the weight of
the roof was added as a load to the structure during the analysis phase. Thus, the stress
distribution in the load bearing elements can be observed more clearly.
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 Due to the high altitude, a large amount of snowfall occurs in the Erzurum region in
the winter season. TS 498 recommends adding a snow load at the rate of (1.55 kN/m2)
in addition to the structure's own weight for the Erzurum region while performing the
static analysis.
 Technical data for the materials used in the building were obtained from academic
studies on structures with similar properties.
 The historical Erzurum house was modeled in three dimensions with 84023 nodes and
24480 solid elements. During the modeling, the Solid186 element in the ANSYS
library with 20 nodes and 3 degrees of freedom as a translation at each node was used
(Figure 8).
 While performing free vibration analysis, 12 modes of the structure were examined
and the first four modes, which were the most dominant in the structure behavior, were
emphasized.
 In the dynamic analyses, time history analysis was conducted using Erzincan
earthquake (1992) data.
 Analysis results are given with colored stress distributions.

Figure 8. The finite element model of the building

3.1. Static Analysis
First of all, static analysis was carried out considering only the own weight of the historical
house and the snow load recommended by TS498 for Erzurum province. According to the
results obtained, the maximum displacement occurs on the wooden slabs of the building in
vertical direction, and it reaches 21,192mm (Figure 9). In the compressive stresses, it is seen
that the stresses are concentrated in the intersection points of the main walls and the floors,
around the windows, on the upper parts of the load bearing and partition walls, and the
maximum compressive stress value is 8.80MPa. If the principal stress values are examined, it
is seen that the tensile stresses are concentrated at the top of the front facade of the building
and the maximum tensile stresses reach 4.85 MPa (Figure 10) This value is a very high value
for historical buildings and may cause deterioration of the structure. In the current state of the
building, collapse has occurred in this region and the upper part of the front facade of the
building has disappeared (see Fig. 7). This situation also supports the results of the analyzes.
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Figure 9. Maximum displacements obtained from the static analysis (mm)

Figure 10. Tensile stresses obtained from the static analysis
3.2. Modal Analysis
In the dynamic analysis phase, modal analyzes were performed to determine the free vibration
modes of the structure. Frequency values and mode shapes are very important to
understanding the dynamic characteristics of the structure. The frequency values and mass
participation rates of the first four modes of the structure are given in Table 1. Also, Figure 11
shows the frequency values of all modes.
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Table 1. The frequency values and mass participation rates of the first four modes

Mode
1.
2.
3.
4.

Frequency
(Hz)
16.586
16.854
20.895
22.089

Mass Participation Rate
(X) (%)
0.407710E-04
0.240709E-02
0.342537E-04
0.336891E-02

Mass Participation
Rate (Y) (%)
0.146307E-05
0.155517E-05
0.162609E-03
0.170783E-05

Mass Participation
Rate (Z) (%)
0.125626E-01
0.199729E-04
0.374844
0.305972E-02

Figure 11. The frequency values for all modes (Hz)
3.3. Dynamic Analysis
Severe earthquakes occur every year in Erzurum and its environs. Existing seismic fracture
surfaces, alluvial accumulation, changes in river directions, and groundwater outlets in
Palandöken Mountain show that there have been many destructive earthquakes in Erzurum
throughout its history. (Yarbasi & Bayraktutan, 2001). Various earthquakes with a magnitude
of 7 and above occurred in the zone, especially in 1939 and 1992 Erzincan, 1983 Erzurum,
1966 Varto, in the years 1784-1861-1912-1924-1928-1952 (AFAD, https://tadas.afad.gov.tr/).
In the dynamic analysis phase, time history analysis was performed using the north-south
acceleration component of the 6.8 magnitude Erzincan earthquake that occurred on March 13,
1992 (Figure 12).
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Figure 12. The north-south acceleration component of the Erzincan earthquake
(Retrieved from AFAD, https://tadas.afad.gov.tr/ )
Analysis results indicate that the maximum horizontal displacements are concentrated at the
intersection points of the front facade and the roof floor and the upper parts of the first floor
slab, and maximum displacement value is 10.58 mm (Figure 13.). Tensile stresses are the
critical stresses obtained by this method and they occurred in the lower parts of the main
bearing walls. Maximum tensile stress value is 10.385 MPa (Figure 14). When the
compressive stresses are examined, it is seen that the stresses are concentrated on the side
walls due to the adjacent structures at the time of the earthquake and reach their maximum
values especially in the lower parts of these walls. In addition, stress concentrations are
observed around the door and window on the front facade, in the lower parts of the interior
walls, and at the junction of slabs and walls. It is thought that these sections are risky sections
and deformations will start from these areas during earthquakes.

Figure 13. Maximum lateral displacement obtained from the time history analysis (mm)
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Figure 14. Tensile stresses obtained from the time history analysis (MPa)

4. CONCLUSION
Historical buildings are our cultural heritage that we have inherited from the past and that we
must safely hand over to future generations. For this reason, it is one of our most important
duties to protect historical buildings in the most appropriate way and to prevent their
destruction by ensuring that they are used in appropriate forms. Within the scope of this
report, the historical Erzurum house located in Erzurum city center was discussed and the
performance of the building with the finite element method was emphasized. As a result of all
the models and analyzes made, it is determined that the structure is damaged due to
abandonment and external effects and its seismic performance is quite low. The biggest
reason for these negativities can be interpreted as the continuous deformation of the building
due to its unprotectedness and the negative impact of the interventions on the structural
system of the building. In addition, the fact that the partition walls on the ground floor and the
first floor are not on the same axis caused additional loads on the carrier system and created
additional stresses in the structure, causing the system stability to deteriorate. The general
results obtained as a result of the study are listed below.
1. Discontinuity of vertical structural elements prevented the proper distribution of loads
in the structure, and accordingly, excessive deflections occurred in the floors.
2. As a result of the structural analysis, it has been determined that the first floor of
building has completely lost its structural features and that this section may lead to the
complete collapse of the building in the next period.
3. As a result of the analysis, the regions where the greatest stresses occur are the regions
that are damaged in the structure. This indicates the accuracy of the analysis performed.
4. When the modal analysis results are examined, the presence of adjacent structures on
the side facades of the building caused stresses in free vibration and the structure was
constantly forced along its length. This situation caused the inner walls of the structure to
receive more stress and to deform more easily under seismic effects.
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5. As a result of all the models and analyzes made, it is determined that the structure is
damaged due to abandonment and external effects and its seismic performance is quite low.
The biggest reason for these negativities can be interpreted as the continuous deformation of
the building due to its unprotectedness and the negative impact of the interventions on the
structural system of the building.
6. In addition, the fact that the partition walls on the ground floor and the first floor are
not on the same axis caused additional loads on the load bearing system and created additional
stresses in the structure, causing the system stability to deteriorate.
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ABSTRACT
Marine archaeology is a discipline within archaeology that specifically studies human
interaction with the sea, lake sand rivers through the study of associated physical remains,
vessels, shore-side facilities, port-related structures, cargoes, human remains and submerged
landscapes.Geophysical prospecting involving the use of two dimension electrical resistivity
imaging technique was carried out in order to study and detect the archaeological materials
buried at 20 cm depth in a model tank. The archaeological materials of investigation include;
Animal flesh, Bone and Metallic Iron. The approach consists of a methodology which was
achieved by creating a model tank made of wood with dimensions 2.5 m by 1 m by 1 m
representing length, width and height for the experiment. The model tank was filled with
unconsolidated loose sediment to 60 cm depth, saturated with water to a depth of 80 cm.
The physio chemical parameters acquired using the Hanna Multi parameter auto analyzer
include: salinity, temperature, conductivity, dissolved oxygen, pH and Total dissolved solid.
The background study with anomalies with and without water show a trend of lower and
higher resistivity data. The resistivity of the archaeology materials vary in the model box with
respect to the sediment compactment. Therefore, the acquired data were processed and
analyze using Diprowin software to create the electrical resistivity tomography images of the
following: background model, background fresh water, background saline water, background
model with anomalies, background fresh water with anomalies and background saline water
with anomalies. Therefore, the results of this study shows that two dimension imaging of the
electrical resistivity method is very useful for detecting the archaeological features. This
implies that electrical resistivity imaging is a widely used tool in near surface geophysical
surveys for investigation of various geological, environmental and engineering problems
including landslide and hydrogeological characteristics of the aquifers.
Keywords: archaeology, anomalies, resistivity
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PROFESYONEL ELEKTRONİK SPORCULARIN KARİYERLERİNDE
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN İNCELENMESİ

Muhammed CANPOLAT
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
Dr. Öğr. Üyesi Melih ÖZTOP
Gaziantep Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Gaziantep
ÖZET
Bu çalışmanın amacı elektronik sporcuların kariyerlerinde karşılaştıkları sorunları ortaya
çıkarmaktır. Literatürde dijital oyunların; bağımlılık, asosyallik ve şiddet gibi kavramlar
çerçevesinde araştırıldığı görülmektedir. Bu araştırmayla, e-sporu bir kariyer seçeneği
değerlendirip literatüre farklı bir bakış açısı getirmek ve e-sporda kariyer yapacak bireylere
katkı sağlamak istenmektedir. Bu bağlamda çalışmanın ana araştırma sorusu “Elektronik
sporcuların kariyerlerinde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?” olarak belirlenmiştir.
Elektronik sporcuların geçmiş deneyimlerini ortaya çıkarmak için nitel araştırma
yöntemlerinden fenomenolojik desen yaklaşımı tercih edilmiştir. Amaçlı örneklem türlerinden
ölçüt örneklem yöntemiyle 8 profesyonel elektronik sporcu örneklem olarak seçilmiştir.
Katılımcılar ile 12 temel boyuttan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak
ortalama 62,5 dakika süren görüşmeler yapılmıştır. Verilerin incelenmesinde tematik analiz
yöntemi kullanılmıştır. Kod, örüntü, kategori oluşturma sürecinde son olarak temalara
ulaşılmaya çalışılarak araştırma sorusuna yönelik ilişki ortaya çıkarılmıştır. Veriler ilk olarak
el ile kodlanarak kod defteri oluşturulmuş ardından MAXQDA programı kullanılarak detaylı
analiz yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, araştırma sorusuna yönelik bulgular 4 ana tema
ve 13 alt tema altında toplanmıştır. 4 ana tema: “Oyunculuk serüveni, dijital evrende yer
edinmenin doğası”, “E-sporun kişiliğe etkisinde e-sporcu haritası” , “Küresel çerçevede espor paydaşları ve e-spor kariyeri” ve “E-sporcu merkezli ebeveynlerin ve yakın çevrenin
tepkisel yaklaşımı” şeklindedir.
Elde edilen bulgular; ebeveynlerin e-sporcuya baskı oluşturduğunu, akademik başarının ön
planda tutulduğunu ve elektronik sporcuların kariyerlerine yönelik kararsızlık yaşadığını
göstermektedir. Ayrıca e-sporcular, asgari ücretin üzerinde maddi gelire sahip olmalarına
rağmen Türkiye’de elektronik sporların istedikleri düzeyde olmadığını belirtmektedir.
Pandemi sürecinde elektronik sporların pozitif ivmelenme gösterdiği ifade edilmektedir.
Anahtar kelimeler: Elektronik spor, Elektronik sporcu, Kariyer
ABSTRACT
The aim of the study is to reveal the problems that electronic athletes face in their careers.
Digital games; It is seen that the research has been investigated within the framework of
concepts such as addiction, asociality and violence. With this research, it is desired to evaluate
e-sports as a career option, to bring a different perspective to the literature and to contribute to
individuals who will make a career in e-sports. The main research question of the study is
“What are the problems e-athletes face in their careers.
In the study, the phenomenological design approach, one of the qualitative research method
was preferred. Eight professional electronic athletes were selected with the criterion sampling
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method, one of the purposeful sampling types. Using a semi-structured interview form
consisting of 12 basic dimensions, interviews lasting an average of 62.5 minutes were
conducted. Thematic analysis method was used to analyze the data. In the process of creating
code, pattern and category, the relationship towards the research question was revealed by
trying to reach the themes. Detailed analysis was performed using the MAXQDA program.
The findings were gathered under 4 main themes and 13 sub-themes. 4 main themes: “Acting
adventure, the nature of taking place in the digital universe”, “E-sports map in the effect of esports on personality”, “E-sports stakeholders and e-sports career in the global framework”
and “E-sports-centered parents and close environment reactive approach”.
According to results; It shows that parents put pressure on e-sportsmen, academic success is
prioritized, and e-athletes experience indecision about their careers. In addition, e-sports
players state that although they have a financial income above the minimum wage, electronic
sports in Turkey are not at the level they want. It is stated that electronic sports show positive
acceleration during the pandemic process.
Keywords: E-sports, Electronic athlete, Career
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
KAFEİN TÜKETİM DURUMLARININ BELİRLENMESİ
DETERMINING OF CAFFEINE CONSUMPTION OF UNIVERSITY STUDENTS
READING AT THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES

Canan ASAL ULUS
Öğr. Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
Berha SAĞLAM
Doktora Öğrencisi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik
Anabilim Dalı
Semanur DEMİR
Lisans Öğrencisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü
Aslı ÇOLAK
Lisans Öğrencisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Bölümü
ÖZET
Amaç: Bu çalışma spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören çeşitli branşlardaki üniversite
öğrencilerinin kafein tüketimin durumlarının belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.
Araştırma ve Bulgular: Çalışma Samsun ili Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi’nde okuyan 17 farklı spor branşıyla ilgilenen 18’i kadın, 37’si erkek olmak üzere
gönüllü 55 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Anket formu aracılığıyla toplam dört
bölümden oluşan anket soruları katılımcılara yöneltilmiş ve verilerin analizi SPSS 22.00
istatistik paket programıyla analiz edilmiştir. Yaş aralığı 19-30 yıl arasında olan
katılımcıların boy uzunluğu (cm) , vücut ağırlığı (kg) ve Beden Kitle İndeksi (BKI) (kg/m 2)
ortalamaları sırasıyla 173,89±8,39;68,42±10,21; 22,37±1,98 ‘dir. Katılımcıların egzersiz
öncesi % 50,9’unun kafein tüketmedikleri ,egzersiz sırasında % 30,9’unun ve sonrasında ise
% 47,3’ünün kafein tükettiklerini bildirmişlerdir. Yoruldukları zaman ise % 56,4’ünün kafein
tükettikleri görülmüştür.Çalışmada katılımcıların %16,4’ü günlük olarak çay içmemekte;
%54,5’i günde 1-3 bardak tükettiği ; %63,6’sının yeşil çay tüketmediklerini ; %61,8’i Türk
kahvesi tüketmediklerini; %29,1’i günde 1-3 bardak Türk kahvesi içtiklerini bildirmiştir.
Katılımcıların %29,1’i günlük 1 fincan; %3,6’sı günde 2-4 fincan espresso kahve
tüketmektedir. Katılımcıların %30,9’u günlük 1 kupa yumuşak içim hazır kahve
tüketmektedir. Katılımcıların %27,3 ‘ü günlük 1 kupa hazır sert granül kahve tercih
etmektedir.Katılımcılar arasında kolalı içecekler ve enerji içeceklerinin tüketimi de %50’nin
üzerindedir. Araştırmada katılımcılar kafein tüketimlerinin bilişsel ve fizyolojik
performanslarını nasıl etkilediği hakkındaki sorulara cevap vermişlerdir. Katılımcıların %60’ı
egzersizden önce kafein tüketiminin egzersiz sırasında dayanıklılıklarını etkilediğini, %56,4’ü
hafızalarını güçlendirdiğini bildirmiştir..Katılımcıların %52,7’si uyanık kalmak için kafein
tükettiğini söylerken, %70,9’u bu tüketilen kafeinin uykuya dalmakta güçlük çekme
durumunu etkilemediğini bildirmiştir. Kafein kalp atışını hızlandırır, çarpıntı yapar sorusuna
ise katılımcıların %40’ı evet, %60’ı hayır cevabını vermiştir. Kafein yağ yakımına katkı
sağlar sorusuna ise katılımcıların %58,2’si evet olarak yanıtlamıştır. Ayrıca katılımcıların
%74,4’ü kafeinli ürünleri tükettiklerinde herhangi bir mide ağrısı yaşamadıklarını
bildirmişlerdir.
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Sonuç: Sporla ilgilenen kişilerin kafein tüketiminin çeşitliliği, antrenman durumuna göre
tüketim zamanı,bilişsel, fizyolojik ve psikolojik etkilerinin sağladığı yarar ve olası riskler
konusunda uzman diyetisyenler tarafından bilinçlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Etki, Kafein, Performans, Spor
ABSTRACT
Aim: This study was conducted to determine the effect of caffeine consumption on the
university students in various branches studying at the Faculty of Sport Sciences.
Method and Results: The study was carried out with the participation of 55 volunteers, 18
women and 37 men studying at the faculty of sports sciences of Samsun Ondokuz Mayıs
University, who are interested in 17 different sports branches. Survey questions consisting of
four parts in total were directed to the participants through the questionnaire form and the
analysis of the data was analyzed with the SPSS 22.00 statistical package program. The mean
height (cm), body weight (kg) and Body Mass İndex (BMI) (kg/m 2) respectively whose age
range was 19-30 years 173.89 ± 8,39;68,42±10,21;22,37±1,98. They stated that 50.9% of the
participants did not consume caffeine before exercise, while 30.9% of them consumed
caffeine during and after exercise 47.3%. It was observed that 56.4% of them consume
caffeine when they are tired. In the study, 16.4% of the participants do not drink tea daily;
54.5% consume 1-3 glasses a day; 63.6% of them did not consume green tea; 61.8% do not
consume Turkish coffee; 29.1% reported that they drink 1-3 cups of Turkish coffee a day.
29.1% of the participants have 1 cup per day; 3.6% of them consume 2-4 cups of espresso
coffee per day. 30.9% of the participants consume 1 cup of soft instant coffee per day. 27.3%
of the participants prefer 1 cup of instant hard granulated coffee per day. In the study,
participants answered questions about how their caffeine consumption affected their cognitive
and physiological performances. 60% of the participants stated that caffeine consumption
before exercise affected their endurance during exercise, and 56.4% stated that it
strengthened their memory. While 52.7% of the participants said that they consumed caffeine
to stay awake, 70.9% of them stated that this consumed caffeine did not affect their difficulty
in falling asleep. 40 % of the participants answered yes, 60% answered not other question of
caffeine accelerates the heart beat, palpitations, and 58.2% of the participants answered yes to
the question that caffeine contributes to fat burning. In addition, 74.4% of the participants
reported that they did not have any stomach pain when they consumed caffeinated products.
Conclusion: We think that people who are interested in sports should be made aware of the
variety of caffeine consumption, the consumption time according to the training status, the
benefits and possible risks of its cognitive, physiological and psychological effects by expert
dietitians .
Keywords: Effect, Caffeine, Performance, Sports.
GİRİŞ:
Kafein, dünyada en yaygın tüketilen psikostimülan maddelerden biri olup; sıklıkla çay
yapraklarından, kakao ve kahve çekirdeklerinden, kola ağacının meyvesi olan kola
fındıklarından elde edilmektedir (Reyes ve Cornelis, 2018). Günümüzde enerji içeceklerine
de eklenmektedir (Guest ve ark., 2021). Kafeinin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın
(WADA) 'nın yasak listesinden çıkarılması ile sporcular tarafından yaygın kullanımı söz
konusu olmuştur (Muñoz ve ark., 2020). Kafeinin ergojenik etkilerine bakıldığında bir çok
egzersiz tipinde kas dayanıklılığı ve kuvvetini, anaerobik ve aerobik dayanıklılığı artırdığı
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görülmektedir (Lima-Silva ve ark., 2021). Ayrıca kafein performansı arttırdığı bilinmekte
olup; beyinde yorgunluk önleyici olduğu; algılanan zorluk derecelerini azaltarak egzersiz
performansını olumlu yönde geliştirmektedir (Pesta ve ark., 2013; Naderi ve ark., 2016;
Kreutzer, ark., 2022). Egzersiz sonrasında da kas glikojen resentezinin artmasına katkı
sağlamaktadır ve hücre içi kalsiyumun mobilizasyonu sağlayarak kasılma gücünü
artırabilmektedir (Pesta ve ark., 2013). Kafeinin dikkati artırdığı ; egzersizden önce veya
sırasında enerji, ruh halini iyileştirebildiği belirtilmiştir (Lorenzo Calvo ve ark.,
2021).Yapılan bir çok bilimsel araştırmada kafein takviyesinin,sporcunun
egzersiz
performansını iyileştirdiği görülmüştür (Southward ve ark., 2018; Guest ve ark., 2021).Son
yıllarda özellikle dayanıklılık egzersizlerinde kafein takviyesinin faydaları çok daha iyi
bilinmektedir (Kreutzer, ark., 2022). Yapılan bir araştırmada yüksek doz kafein alımı
performans etkisini daha da artırmadığı ancak mide bulantısı, anksiyete, uykusuzluk,
huzursuzluk gibi olumsuz yan etki riskini artırdığı belirtilmiştir (Peeling ve ark., 2019). Bu
anlamda bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim gören
çeşitli branşlardaki üniversite öğrencilerinin kafein tüketimlerinin belirlenmesi amacı
ileyapılmıştır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bu araştırma,Samsun ili Ondokuz Mayıs Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ekim 2021 –
Mayıs 2022 yıllarında eğitim alan, çalışmayı gönüllü kabul eden, yaş aralığı 19-30 yıl olan 18
kadın ve 37 erkek olmak üzere toplam 55 sağlıklı yetişkin birey üzerinde
gerçekleştirilmiştir.Çalışmada yüzyüze anket yöntemi kullanılmıştır.Anket dört bölümden
oluşmakta olup; toplam 42 soru içermektedir. İlk bölümünde (11 soru) öğrencilerin cinsiyeti,
yaşı, boy ve vücut ağırlığı ölçüleri, sigara ve alkol kullanma durumu, sınıfı ve spor branşı ve
fiziksel aktivite durumunu sorgulayan sorular yer almaktadır. İkinci bölümde (4 soru) ise
kafein tüketim zamanı ile ilgili sorular bulunmaktadır. Üçüncü bölümde (14 soru) tükettikleri
kafeinli ürün miktarları ve dördüncü bölümde ise (13soru) kafeinin performans üzerinde
etkileri ve öğrencilerin kafein ile ilgili düşünceleri sorgulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS
22.00 istatistik paket programı kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların %27,2’si futbol,
%10,9’u voleybol, %9,9’u basketbol olmak üzere 17 farklı spor branşından öğrenci
katılmıştır. Katılımcıların %43,6’sı 20-22 yaş arası olup boy uzunluğu (cm) , vücut ağırlığı
(kg) ve Beden Kitle İndeksi (BKI) (kg/m2) ortalamaları sırasıyla 173,89±8,39;68,42±10,21;
22,37±1,98 ‘dir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) sınıflamasına göre %81,81’i normal BKİ,
%10,9’u hafif şişman,%4,45 ‘i obez ve %1,81 ‘i zayıf kategorisindedir. Katılımcıların
%38,2’si üniversite 4.sınıf,%34,6’sı üniversite 1.sınıf,%14,5’u üniversite 2.sınıf,%10,9 ‘u
üniversite 3.sınıf ve %1,8’ yüksek lisans öğrencisidir. Katılımcıların %80’i alkol
kullanmamaktadır ve %56,4’ü hiç sigara içmemiş; %16,4’ü günde 6-20 adet; %9,1 ‘i günde 15 adet sigara içmektedir. Katılımcıların %10,9 ‘u eskiden sigara içmiş ve şu an bırakmıştır.
Katılımcıların %47,2’si günde 1 saatini fiziksel aktiviteye ayırmaktadır. Katılımcıların
%45,5’u günde 1-3 saat; %7,3’ü günlük 3 saat ve üzeri fiziksel aktiviteye zaman ayırmakta
olup; %38,2’si haftanın 1-3 gününü, %50,9 ‘u 3-5 gününü ve %10,9 ‘u 5-7 gününü fiziksel
aktivite yapmaktadır. Katılımcıların %32,7’si 1-4 yıl, %25,5’u 5-8 yıl, %30,9’u 9-12 yıl ve
%10,9’u 13-16 yıldır aktif olarak spor yapmaktadır. Tablo 1’de Katılımcıların egzersiz öncesi
% 50,9’unun kafein tüketmediği, egzersiz sırasında % 30,9’unun tükettiği ve egzersiz
sonrasında ise % 47,3’ünün kafein tükettiklerini bildirmişlerdir. Yoruldukları zaman ise %
56,4’ünün kafein tükettikleri görülmüştür.
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Tablo 1: Katılımcıların tükettikleri kafeinin zamanlara göre dağılımı
Egzersiz Öncesi
Tüketmiyor
Tüketiyor

n
28
27

%
50,9
49,1

Egzersiz Sırası
Tüketmiyor
Tüketiyor

n
38
17

%
69,1
30,9

Egzersiz Sonrası
Tüketmiyor
Tüketiyor
Yorulduğu Zaman
Tüketmiyor
Tüketiyor

n
29
26
n
24
31

%
52,7
47,3
%
43,6
56,4

n: Sayı % Yüzde

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların %16,4’ü günlük olarak çay içmemekte; %54,5’i
günde 1-3 bardak tükettiği ; %63,6’sı yeşil çay tüketmediklerini ; %61,8’i Türk kahvesi
tüketmediklerini; %29,1’i günde 1-3 bardak Türk kahvesi içtiğini bildirmiştir. Katılımcıların
%29,1’i günlük 1 fincan; %3,6’sı günde 2-4 fincan espresso kahve tüketmektedir. %30,9’u
günlük 1 kupa yumuşak içim hazır kahve tüketmektedir. Katılımcıların %27,3 ‘ü günlük 1
kupa, hazır sert granül kahve tercih etmektedir. %34,5’i günlük bitter çikolata tüketmekte ve
bunların %30,9 ‘u günde 1 paket,%3,6’sı ise günde 2 paket bitter çikolata tüketmektedir.
Tablo 2:Katılımcıların günlük kafein tüketimi
Günlük Çay Tüketimi
1 Çay Bardağı=100 Ml
İçmiyorum
1-3 Bardak
3-5 Bardak
5 ve Üzeri

n
9
30
9
7

Günlük Yeşil Çay Tüketimi
1 Kupa= 200 Ml
İçmiyorum
1-3 Bardak
3-5 Bardak

n
35
17
3

Günlük Türk Kahvesi ve Türevleri (Dibek, Menengiç vb.)
1 Küçük Fincan=70 Ml
İçmiyorum
1-3 Bardak
3-5 Bardak

n
34
16
5

Günlük Damıtma (Karışık)
1 Kupa= 225 Ml
İçmiyorum
1 Bardak
2 Bardak

n
40
13
2

%
16,4
54,5
16,4
12,7

%
63,6
30,9
5,5
%
61,8
29,1
9,1
%
72,7
23,6
3,6

Günlük Espresso veya Espresso Kaynaklı İçecekler (Mocha, Latte, Cappuccino, Americano Vb.)
1 Fincan=60-90 Ml
n
%
Tüketmiyorum
1 Fincan
2-4 Fincan

37
16
2

67,3
29,1
3,6

Hazır (İnstant, Granül) Kahve Yumuşak İçim
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1 Kupa= 225 Ml
Tüketmiyorum
1 Kupa
2 Kupa
3 Kupa

n
31
17
6
1

Hazır (İnstant, Granül) Kahve Sert İçim
1 Kupa= 225 Ml
Tüketmiyorum
1 Kupa
2 Kupa
Günlük Bitter Çikolata Tüketimi
1 Paket=60 gr
Tüketmiyorum
1 Paket
2 Paket
n: Sayı
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%
56,4
30,9
10,9
1,8

n
31
15
9

%
56,4
27,3
16,4

n
36
17
2

%
65,5
30,9
3,6

% Yüzde

Tablo 3’de görüldüğü üzere Katılımcıların % 32,7’si her gün asitli içecek A markasını
içmekte olduğunu bildirmiştir. Ayrıca katılımcıların %27,3’ü günde 1 kutu, %3,6’sı günde 2
kutu enerji içeceği 1 markalı içeceği tüketmekteyken, katılımcıların %12,7’si günde 1 kutu ve
%5,5’i 2 kutu enerji içeceği 2 markalı içeceği tüketmektedir.
Tablo 3:Katılımcıların günlük tükettikleri asitli içecek ve enerji içecekleri tüketim
durumu
Asitli içecek A (330 ml)
İçmiyorum
1 kutu
2 kutu
3 kutu
Asitli içecek B (300 ml)
İçmiyorum
1 kutu
2 kutu
3 kutu
Enerji içeceği 1 (330 ml)
İçmiyorum
1 kutu
2 kutu
Enerji içeceği 2 (330 ml)
İçmiyorum
1 kutu
2 kutu
n: Sayı % Yüzde

n
29
18
5
3

%
52,7
32,7
9,1
5,5

42
8
3
2

76,4
14,5
5,5
3,6

38
15
2

69,1
27,3
3,6

45
7
3

81,8
12,7
5,5

Araştırmaya katılanların %92,7’si kafein içeren özel bir sakız kullanmazken, %7,3’ü
kullandığını bildirmiştir. Ayrıca katılımcıların %83,6’sı kafein içeren özel bir gıda veya
madde kullanmadıklarını, % 16,4’ünün ise kullandıklarını belirtmişlerdir.

www.izdas.org

113

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

Tablo 4: Katılımcıların kafein içeren özel sakız,gıda veya madde kullanım durumu
Kafein İçeren Özel Sakız Tüketimi

n

%

Tüketmiyorum
Tüketiyorum

51
4

92,7
7,3

Kafein İçeren Özel Gıda veya Madde Kullanımı
Evet kullanıyorum
Hayır kullanmıyorum
n: Sayı % Yüzde

9
46

16,4
83,6

Tablo 5’de katılımcılar kafein tüketimlerinin bilişsel ve fizyolojik performanslarını nasıl
etkilediği hakkındaki sorulara cevap vermişlerdir. Buna göre katılımcıların %60’ı egzersizden
önce kafein tüketiminin egzersiz sırasında dayanıklılıklarını etkilediğini, %56,4’ü hafızalarını
güçlendirdiğini bildirmiştir. Katılımcıların %52,7’si uyanık kalmak için kafein tükettiğini
belirtirken, %70,9’u tüketilen kafeinin uykuya dalmakta güçlük çekme durumunu
etkilemediğini bildirmiştir. Kafein kalp atışımı hızlandırır, çarpıntı yapar sorusuna ise
katılımcıların %40’ı evet,%60’ı hayır cevabını vermiş olup; kafein yağ yakımına katkı sağlar
sorusuna katılımcıların %58,2’si evet olarak yanıtlamıştır. Ayrıca katılımcıların %74,4’ü
kafeinli ürünlerin mide ağrısı yapmadığını bildirmiştir.
Tablo 5: Katılımcıların kafein ile ilgili sorulara verdikleri yanıtların dağılımı
Kafein tükettiğim zaman;
Egzersizden önce kafein tüketmem benim egzersiz sırasında daha dayanıklı olmamı
sağlar.
Evet
Hayır
Kafein hafızamı güçlendirir.
Evet
Hayır
Kafein benim yaptığım işe daha çok odaklanmamı sağlar.
Evet
Hayır
Kafein tüketmek benim açlığımı giderir.
Evet
Hayır
Kafein tüketmek benim iştahımı azaltır.
Evet
Hayır
Kafein tükettiğimde devamlı ve daha fazla yemek yemek isterim.
Evet
Hayır
Kafein tükettikten sonra daha çok idrara çıkarım.
Evet
Hayır
Kafein tüketimim azaldığı zaman kendimi bitkin ve yorgun hissederim.
Evet
Hayır
Kafein tükettikten sonra uykuya dalmada güçlük çekerim.
Evet
Hayır
Uyanık kalmak için kafeinli ürünler tüketirim.
Evet
Hayır
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n

%

33
22

60
40

31
24

56,4
43,6

30
25

54,5
45,5

23
32

41,8
58,2

24
31

43,6
56,4

18
37

32,7
67,3

30
25

54,5
45,5

23
32

41,8
58,2

16
39

29,1
70,9

29
26

52,7
47,3
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Kafein kalp atışımı hızlandırır, çarpıntı yapar.
Evet
Hayır
Kafein yağ yakımına katkı sağlar.
Evet
Hayır
Kafeinli ürünler bende mide ağrısı yapar.
Evet
Hayır
n: Sayı % Yüzde

4-5 August 2022

22
33

40
60

32
23

58,2
41,8

14
41

25,5
74,4

SONUÇ
Kafeinin yasaklı maddeler listesinden çıkması ile birlikte sporcular tarafından ilgi ile
kullanılmaya başlanılmıştır. Bu çalışmada on yedi farklı spor branşı ile ilgilenen spor bilimleri
fakültesi okuyan üniversite öğrencilerinin kafein tüketimleri, kafeini alma yolları, miktarları,
egzersiz süreleri ve kafeini tüketme zamanı ve tüketilen kafeinin spor performansına etkileri
üzerinde durulmuştur. Sporla ilgilenen kişilerin kafein tüketiminin konusunda uzman
diyetisyenler tarafından bilinçlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.
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FUTBOL TARAFTARLARININ STADYUMDA MAÇ İZLEME KATILIMINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING FOOTBALL FANS' PARTICIPATION IN STADIUM
WATCHING
Ömer SİVRİKAYA
Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü
Ali Muhammed BAŞKIR
Yüksek Lisans Öğrencisi, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Spor Yöneticiliği
Anabilim Dalı
ÖZET
Sporun kitleler üzerindeki sosyal ve ekonomik etkileri, dünyanın en büyük sektörlerinden biri
olmasını sağlamıştır. Futbol taraftarlarının diğer seyircilerden daha fazla harcama
motivasyonuna sahip olduğu bilinmektedir. Maç günü gelirleri kulüplerin en büyük gelir
kaynaklarındandır. Nitel araştırma metodu kullanılan bu çalışmada, futbol taraftarlarının, maç
günü stadyuma gitme isteklerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Çalışma grubu Ankara’daki
üniversite öğrenci topluluk liderleri ve kulüp taraftar liderleri arasından amaçlı örneklem
yöntemiyle seçilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu
oluşturulmuştur. Katılımcılar araştırma konusuyla ilgili sözlü olarak bilgilendirilmiş ve
bilgilendirilmiş onam formları alınmıştır. Yapılan görüşmeler ses kaydına alınmıştır. Elde
edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Alanında
uzman üç araştırmacı tarafından ortak kodlar oluşturulmuştur. Elde edilen kodlar ana temalar
altında düzenlenmiştir. Sonuç olarak, spor bilinci ve taraftar bağlılığı temalarının sadakat,
etkileşim, aktivite, kulüp başarısı, sosyal medya etkileşimi ve taraftar ayrıcalıklarının
taraftarların stadyumda maç izlemesini etkileyen faktörler olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Futbol, Taraftar, Stadyum katılımı.
ABSTRACT
The social and economic effects of sports on the masses have made it one of the largest
industries in the world. It is known that football fans have more motivation to spend than
other spectators. Matchday revenues are one of the most significant sources of income for
clubs. In this study, in which a qualitative research method was used, the factors affecting the
desire of football fans to go to the stadium on match day were investigated. The study group
was selected by purposive sampling method among university student community leaders and
club fan leaders in Ankara. A semi-structured interview form was created to collect data.
Participants were verbally informed about the research topic and informed consent forms
were obtained. The interviews were audio recorded. The data obtained were evaluated with
content analysis and descriptive analysis methods. Standard codes were created by three
researchers who are experts in their fields. The resulting codes were organized under the main
themes. As a result, it has been determined that the themes of sports awareness and fan loyalty
are loyalty, interaction, activity, club success, social media interaction, and fan privileges that
affect the fans watching the match in the stadium.
Keywords Football, Fan, Stadium attendance.
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Giriş
Rekreatif ve serbest zamanı verimli şekilde kullanıp sosyalleşme olarak spor büyük kitlelere
yayılmış ve iktisadi nitelikler ile beraber günümüzde büyük bir hizmet sektörü haline
gelmiştir. Bu sektör zaman geçtikçe endüstriyel bir hal alıp kulüpler işletme, taraftarlar ise bir
tüketici şeklinde değişime uğramıştır ( Alkibay, 2005).
Futbol dünyadaki en popüler sporlardan biridir. Yetişkinler, çocuklar ve kadınlar tarafından
farklı seviyelerde ilgi görür (Stølen, Chamari, Castagna, 2005). Ayrıca futbol ekonomik
olarak çok büyük etkisi olan bir branş olarak kabul görür (Vahdati ve diğerleri, 2013).
Yüzlerce yıldır tüm dünyada büyük bir ilgi gösterilen futbol branşı, özellikle 1980'lerden
sonra kendi endüstrisini yarattı. Popüler bir kültürel ve fenomen haline geldi, hatta popüler bir
kültürel etkinlik olmanın ötesine geçip toplumsal yaşamın önemli dinamiklerinden olan bir
branş haline geldi. Futbol branşının takipçileri de her spor branşına benzer şekilde, seyirciler
‘taraftar’, ‘müşteri’ ve ‘tüketici’ gibi kavramlar ile ifade edilmiş, her bir ifade şekli aslında
ortaya çıkan hizmetin tüketilmesi tarzını benimsemiştir ( Katırcı, 2008).
Bu duruma bağlı olarak taraftar, taraftarlık ,taraftar grupları ve taraftar bağlılığı kavramları
ile ilgili literatüre bakıldığında; herhangi bir varlıktan, fikirden, kanıdan yani bir şeyin
yanında olmak, bağlanmak taraftarlık olarak değerlendirilir(Saltık, 2002). Sporun içinden
hizmet alıp ‘tüketici’ konumunda herhangi bir kulübe, spor organizasyonuna veya sporun
içinde yer alan gerçek kişilere tutkunluk gösteren kişiler ise spor taraftarı olarak
değerlendirilir (Bristol ve diğerleri, 1999). Fanatik kelimesi reel anlamıyla “fanatic”
kelimesinden ortaya çıkan taraftar kelimesi ise ilk defa 1682 yılında oldukça istekli insanları
betimlemek için kullanılmıştır. Bu ifadeler ile beraber futbol branşında olan futbolcu, kulüp,
futbol ile alakalı herhangi bir organizasyona iyi hisler ile bağlı olan bireyler futbol taraftarı
olarak değerlendirilebilir ( Katırcı, 2008).
Tutkulu bir hayran grubunun geliştirilmesi ve sürdürülmesi, takımın başarısı için hayati önem
taşımaktadır. Spor takımları ve taraftarlar genellikle müşteri olarak değerlendirilse de bilinen
tipik müşterilerden aslında farklıdır. Bu tip hayranların amacı sadece müsabaka izlemek değil,
belirli bir spor takımına hevesli bir şekilde bağlılık düzeyinde tutkulu olmasıdır. Bu durum
taraftarların tuttukları takımlar ile güçlü bir özdeşleşme duygusunu ortaya çıkarır ve bunun
yanı sıra genellikle takımlarının renklerine veya taraftarların kendi ile özdeşleştirdikleri
takımın hikayelerine ve geleneklerine göre ileri düzey bağlılıkta bulunurlar. Ayrıca,
hayranların takımlarına güçlü bir bağlılığının olması takımlarına karşı güçlü ve farklı katılım
seviyelerine yol açar. Araştırmalarda gösterir ki yüksek düzeyde katılım gösteren taraftarlar
yüksek katılım seviyelerini sergiliyor, takımlarına başkalarına tavsiye edip reklamını yapıyor
ve daha fazla ürün, bilet vb. gibi maddi hizmet satın alıyor. Spor bağlamında baz alınırsa
tüketici katılımı, spor ile yakından ilişkilidir ( AKT. Santos ve diğerleri, 2018).
Van Doorn ve ark. 2010 yılında tüketici davranışı hakkında yaptığı çalışmada bağlı müşteriler
yaratmanın veya halihazırda bulunan bağları daha da olumlu yöne çekmenin, müşteriler ile iş
birliği içinde de çalışarak kuruluşlara pozitif yönde fayda sağlayabileceğini belirtmiştir.
Ayrıca bu çalışmada müşterilerin birbiri ile olumlu etkileşim kurarak markanın ürün ve
hizmet açısından pazarlamanın artacağı üzerinde de önemle durmuştur. Bu bağlamda
endüstriyel spor branşlarında taraftarlar tüketici davranışı da dahil olmak üzere çeşitli
şekillerde kulübe bağlı olurlar. Özellikle spor organizasyonuna, kulüp ve oyunculara fayda
sağlayan hayran kitleleri bu değerlendirme içinde yer alır (Yoshida, Gordon, Nakazawa ve
Biscaia, 2014).
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Taraftar grupları, taraftar kimliğinin şekillenmesinde en güçlü faktörlerden biridir. Kulübün
kimliğinin yanı sıra grubun kimliğinin varlığı, grubun takipçilerinin kendilerini örgütlü ilan
etmelerini sağlar. Örneğin İtalya'da "ultra", İngiltere'de "holigan" ve Latin Amerika'da "barras
bravas" olarak bilinen hayran gruplarının kesin kimlik tespiti, farklı coğrafyalarda farklı
tarihlere işaret ediyor. 1960'ların sonlarında İtalya'da Milano'daki tribünlerde oluşan Fossa De
Leoni taraftar grubu, yaygın olarak tanınan ilk kurumsallaşmış taraftar gruplarından biri
olarak ortaya çıkmıştır (Aydın ve diğerleri, 2008). Organize taraftarlar, futbol dünyasında
önemli bir yer tutan ve uluslararası etkiye sahip oluşumlardır. Geçmişteki düzensiz, dağınık
ve informal gruplar günümüzde daha organize ve resmi bir yapıya dönüşmüştür. Örneğin,
İngiltere'de futbol kulüpleri federasyonu gibi bir taraftar grupları federasyonu kuruldu (Akt.
Football Supporters Fedaration).
Ülkemizdeki tüm kulüplerin özellikle de 4 büyük kulüpler başta olmak üzere bu tür kitleler ile
oluşturulmuş, sivil kitle örgütleri adında birçok taraftar toplulukları bulunur. Bulunan bu
topluluklar aslında, müsabakalarda hayranı olunan kulübün ilerlemesine yardımcı olmak ve
motive edilmesi gibi zararsız hedefler ile yola koyulmuşlardır. Futbol branşının en değerli
figürlerinden birisi olan hayran kitlesi; aitlik hissi ile çevresel faktörler beraberinde, bir spor
organizasyonu, oyuncu, veya kulüpten yana saf tutan birey ya da bireylerdir. Taraftarlık ise
hayranlık yaklaşımıyla, yanında bulunduğu kulübün özümsediği değerleri, kendisi ile
özleştirerek, bu duruma uygun duruş ve tercih kalıpları içinde meydana gelen eylemlerin
tümüdür (Akşar, 2005).
Taraftar gruplarında bulunan bireylerin bu gruplar içerisindeki etkileşimle bir anlamda sosyal
olarak ‘güçlenmeleri’ ve sadece futbol branşında değil hayatın diğer alanlarında da
kendilerine olan güven ve öz bilinçlerinin gelişimine de katkı sağlayabilmesidir. Yani,
yalnızca bir taraftar olarak futbol branşında taraftar grubunun ortak yönleri ile yaratılan bir
güç ile beraber grubun üyesi birey hayatın farklı alanlarındaki aktivite süreçlerine ve
yabancılaşmaya da kısmi de olsa karşı koyuş gerçekleştirebilecek bir olanağın sahibi olabilir
(Aydın ve ark., 2008).
Kişiler bir siyasi ideoloji, dünya görüşü veya din vs. gibi görüşlere ve bu görüşlerin
bulunduğu topluluklara bağlılık duygusu taşıyıp bir gruba dahil olmanın aidiyet hissini
yaşarlar.(Geçtan,2006) Yine benzer nedenlerle kişi, bir futbol kulübünün taraftar grubunun
bağımlı üyelerinden biri haline gelebilir. Bu eylemler kişinin, kaynağı kendi dışında olan bir
nevi sosyal sığınak, bağlılık, başarı, değer, duygu ve “biz” çatısı vadeden sosyal birimlerle ve
grup kimlikleriyle özdeşleşme eğilimine işaret eder. “Özdeşleşilen grubun başarısı,
problemleri ve yenilgileri de bireyi kendi başarı ya da problemi gibi yakından ilgilidir
(Zelyurt, 2019).
Bu çalışmanın amacı taraftar gruplarını temsil eden taraftar grubu liderlerinin profillerini ve
taraftar gruplarını stadyuma götüren motivasyon etkilerini belirlemektir. Bu bağlamda
taraftarların maç günü stadyuma gitme isteklerini etkileyen faktörlerin araştırılması
amaçlanmıştır.
Yöntem
Nitel araştırma metodu kullanılan bu çalışmada, futbol taraftarlarının, maç günü stadyuma
gitme isteklerini etkileyen faktörler araştırılmıştır. Çalışma grubunu Ankara’daki üniversite
öğrenci topluluk liderleri ve kulüp taraftar liderleri arasından amaçlı örneklem yöntemiyle
seçilen dört öğrenci topluluğu lideri ve dört kulüp taraftar liderinden oluşmaktadır. Verilerin
toplanması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur.
Katılımcılar araştırma konusuyla ilgili sözlü olarak bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmiş onam
formları alınmıştır. Katılımcılar tamamen gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Mülakat
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formunda demografik bilgiler, kişinin spor geçmişi, spora olan ilgisi, müsabakaya gitme
etkenleri ve kulüp değerlendirmesi kapsamında sorular yer almaktadır. Oluşturulan mülakat
formu ile çalışma grubu dışından bir taraftar grubu lideri ile bir ön çalışma yapılmıştır sorular
test edilmiş mülakat formunda gerekli düzenlemeler yapılarak son hali verilmiştir. Yapılan
görüşmeler ses kaydına alınmıştır. Ses kayıtları Word dosyasına dönüştürülmüş ve
katılımcıların verdikleri cevaplar sorularla ortak metin haline getirilmiştir, veri analizini
kolaylaştırmak için sorunun altında bütün katılımcıların cevapları birleşilmiştir. Elde edilen
veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Alanında uzman üç
araştırmacı tarafından ortak kodlar oluşturulmuştur. Elde edilen kodlar ana temalar altında
düzenlenmiştir. Temalar ve kodlar katılımcı ifadeleri ile güçlendirilmiştir.
Bulgular
Tablo 1. Katılımcıları Demografik Bilgileri

KODLAR

YAŞ

CİNSİYET

MESLEK

TAKIM

GRUP ROLÜ
LİDER

GÖREV
SÜRESİ
2 YIL

EĞİTİM
DURUMU
LİSE

K1.

22

ERKEK

ÖĞRENCİ

BEŞİKTAŞ

K2.

25

ERKEK

ÖĞRENCİ

GALATASARAY

LİDER

7 YIL

LİSANS

K3.

45

ERKEK

OTO YEDEK
PARÇA
ÖĞRENCİ

ANKARAGÜCÜ

LİDER

20 YIL

LİSE

K4.

23

ERKEK

BEŞİKTAŞ

2 YIL

LİSE

YEDEK
PARÇA
YEDEK
PARÇA
ÖĞRENCİ

ANKARAGÜCÜ

LİDER
YARDIMCISI
LİDER

K5.

33

ERKEK

4 YIL

ANKARAGÜCÜ

LİDER

7 YIL

ÖN
LİSANS
LİSANS

K6.

35

ERKEK

K7.

26

ERKEK

ANKARAGÜCÜ

LİDER

5 YIL

LİSE

K8.

26

ERKEK

SİYASET
BİLİMLİCİ,
EKONOMİST

BEŞİKTAŞ

LİDER

4 YIL

LİSANS

Tablo 1 incelendiğinde katılımcı sayısının sekiz kişiden oluştuğu görülmektedir.. Beşiktaş
kulübünden toplamda üç öğrenci topluluğu ve bir taraftar lideri, Ankaragücü kulübünden bir
öğrenci topluluğu lideri ve üç taraftar lideri olmak üzere toplamda dört lider, Galatasaray
kulübünden ise bir taraftar lideri araştırmaya katılım göstermiştir. Katılımcıların yaş
ortalaması 29,375’tir. Katılımcılardan 7 kişinin taraftar grubu rolünün lider ve diğer
katılımcının lider yardımcısı olduğu görülmektedir.
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Tablo 2 “Spor Bilinci ve Taraftar Bağlılığı” teması altındaki kodlar.
Tema 1

Kodlar


Futbol



Seyir Zevki





Tema 2



Sadakat
Hayranlık

Renklere
Aidiyet Hissi



Maddi ve Manevi
Taraftar Desteği

Galibiyet
Sevinci
Kazanma hırsı



Ücretsiz Ulaşım
Talebi
Diğer Kulüpler ve
Taraftar Grupları ile
İlişki



Spor Bilinci


Kodlar

Taraftar
Bağlılığı

Birliktelik




Sosyal Medya
Etkileşimi



Aktivite





Sosyal
Sorumluluk
İsteği
Kulüp
Yönetimi
Yaklaşımı



Bilet Sisteminin
düzenlenmesi
Taraftar Aidiyeti



Marka Sadakati



Taraftar bilinci



Fedakârlık




Taraftar Ayrıcalıkları
Taraftar Grupları
Sosyal Etkileşimi

Tablo 2. incelendiğinde katılımcılar taraftar lideri olarak, spor bilinci teması altında futbol,
seyir zevki, renklere aidiyet hissi, galibiyet sevinci, kazanma hırsı, birliktelik, sosyal medya
etkileşimi, aktivite, sosyal sorumluluk isteği, kulüp yönetimi yaklaşımı kodları tespit edilip
bütün katılımcılar spor bilincinin gerekliliklerini vurgulamıştır. Taraftar bağlılığı temasında
katılımcılar sadakat, hayranlık, maddi ve manevi taraftar desteği, ücretsiz ulaşım talebi, diğer
kulüpler ve taraftar grupları ile ilişki, bilet sisteminin düzenlenmesi, taraftar aidiyeti, marka
sadakati, taraftar bilinci, fedakârlık, taraftar ayrıcalıkları, taraftar grupları sosyal etkileşimi
kodları tespit edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Elde edilen verilere göre göre katılımcılar taraftar lideri olarak, spor bilinci teması altında
taraftar fedakarlığı, spora olan ilgileri, taraftar olarak takımlarının etkinliklerine katılma,
maddi ve manevi destek, taraftar grubu ile etkileşimleri ve yaptıkları aktiviteler bakımından
bütün katılımcılar taraftarlık bilincinin gerekliliklerini vurgulamıştır. Taraftarlığın önemli
ölçütlerinden biri olan taraftar bağlığı temasında bütün katılımcılar tema üzerinde durmuştur.
Ayrıca grup lideri olarak yükümlülüklerini tüm katılımcılar vurgulamıştır. Katılımcıların
tamamı kulüplerine taraftar olarak zaman ayırabilmek için okul, sosyal hayat, para, zaman, iş
ve aile gibi önemli hususlardan fedakârlık yapmışlardır.
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Katılımcıların yüzme, basketbol ve futbol branşları ile geçmişte uğraştıkları görülmektedir.
Futbol branşı katılımcılar arasında en çok ilgi gören branştır. Günümüzde aktif olarak
yaptıkları branşlara bakıldığında ise futbol ve fitness cevabı daha yoğunluktadır.
Katılımcıların tamamının gerek dijital ortamda gerekse stadyumda aktif olarak kulübünün
karşılaşmalarını izlediği görülmektedir. Katılımcıların örnek bir taraftar profili çizmelerine
rağmen katılımcıların hiçbirinin kulübüne üye olmadığı tespit edilmiştir. Dayanışma, taraftar
bağlılığı, vicdani yönü ve yönetim-taraftar ilişkileri katılımcıların kulüplerin güçlü yönü
olarak ifade edilirken; şiddet, tahammülsüzlük, agresiflik ve eziklik kavramları kulüplerin
güçsüz yönleri olarak ifade edilmiştir. Katılımcılar taraftar gruplarının daha yakın ilişki içinde
olmaları için birlikte sosyal aktiviteler yapılabileceğini söylemişlerdir.
Kulüplerin taraftara tanıdığı hizmetler olarak katılımcılar; ücretsiz otobüs hizmeti, stat gezisi,
koreografi yapmak, bilet ve ürün indirimi gibi hizmetler sağlandığını ifade etmiştir.
Katılımcılar Ankara’da taraftarların kulüplerine olan ilgisinin ve desteğinin yoğun olduğunu
ifade etmiştir. Katılımcılar müsabakaya giderken motivasyon etkilerinin; seyir zevki, bağlılık,
birliktelik, kulüp tutkusu, galibiyet sevinci ve renklere olan düşkünlük olduğunu
söylemişlerdir. Taraftarları motive etmek ve stadyumda maç izleme katılımını artırmak
amacıyla katılımcılar; bilet sisteminin düzenlenmesi, ulaşım masraflarının azaltılması, taraftar
gruplarına biletlerde öncelikli satış yapılması, geziler ve konserler düzenlenmesi, seyir zevki
yüksek oyunların ortaya koyulması ve kültürel etkinlikler yapılması gerektiğini
vurgulamışlardır. Bu etkinlikleri gerçekleştirme noktasında ise bütün sorumlulara, yönetime
ve yöneticilere görev düştüğünü belirtmişlerdir.
Sonuç olarak, spor bilinci ve taraftar bağlılığı temalarının sadakat, etkileşim, aktivite, kulüp
başarısı, sosyal medya etkileşimi ve taraftar ayrıcalıklarının taraftarların stadyumda maç
izlemesini etkileyen faktörler olduğu tespit edilmiştir.
K8 yönetimin taraftara desteğini ‘Minimum derecede değer veriyor’ cevabını vererek
yönetimin yetersizliğini vurgulamıştır. Ayrıca yönetimin ilgisizliğini diğer katılımcılarda
benzer cevaplar ile konu üzerinden durmuşlardır. Ayrıca K8 bu bağlamda ‘Sonuçta bir
konser yapmak kulübe çok da masraflı olacağını düşünmüyorum sonuçta bizde bunları yaptık
sosyal etkinlikler ile kulübe olan ilgiyi artırmak için insanları o cazibe merkezinin ortasını
gelmesini sağlamak gibi yapılabilir’ cevabını vermiş ve yönetime tavsiyelerde bulunmuştur.
K8 ‘sosyal ve kültürel etkinliklere zaman bulamıyor takımlar borçlardan dolayı’ cevabını
vererek kulüplerin sosyo-ekonomik düzeyinin taraftara da yansıdığından bahsetmiştir ve
sosyo-ekonomik düzelirse eğer daha güzel çalışmalar yapılabileceğini vurgulamıştır. K7
‘Bölgeyi etkileyen sebepler bence Ankara insanı biraz milliyetçilik ruhu var bence bu yönden
çekiyor taraftarı çünkü herkes kendi şehrinin savunması gerektiğine inanıyor bizde’ cevabı ve
K3’ün ‘Herkes şehrinin takımını tutmalı şehrinin hâkimi olmayan ülkenin hâkimi olamaz
demişler’ cevabı ile herkesin kendi şehrinin takımını tutması gerektiğini savunmuşlardır. K2
‘Maçlara giderken ki motivasyon kaynağım tamamen seyir zevki sahada oynanan oyunu çok
seviyorum ve sporun içinden gelen biri olarak aslında yenmek yenilmek bu işin çok küçük bir
boyutunu oluşturuyor’ cevabı ile K6’nın ‘Amaç zaten bir arada olmak sohbet muhabbet
benim için geriye kalan önemli değil’ verdiği cevap birbirine zıt olarak K2 sadece spora olan
sevgisinden bahsederken K2 ise birlik ve beraberliğin öneminden bahsetmiştir. Ayrıca diğer
katılımcılar stadyuma götüren etmenlerin kulüp başarısı, sosyal aktivite, çocukluktan gelen
bağlılık şeklinde cevaplar verildiği görülmektedir. Bu durumda taraftarı stadyuma götüren
farklı etmenlerin olduğunu kanıtlar niteliktedir. K5 ‘Konser düzenlese saha için aktiviteler
yapsa güzel olur sadece maça gitmekte yeterli olmuyor bazen yani bizim için organizasyon
yapsa yemek vb. etkinlikler yapsa bizim için güzel olur’ verdiği bu cevapta yönetime
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taraftarlar ile beraberinde yapılacak etkinliklerin taraftarlar açısından güzel olacağına
değinmiştir.
Polat ve ark. (2019) yılında yapılan çalışmada taraftarların stadyumlara giderek maç izleme
sıklığı değişkenine göre takımlarının maçlarını izlemeye giden taraftarların davranışsal ve
tutumsal sadakat, takım özdeşleşme ve takım imajı algılarının hiç gitmeyenlere göre anlamlı
ve farklı olduğu tespit etmiştir ve taraftarların maç için yapılan harcama miktarı ile
davranışsal sadakat, tutumsal sadakat ve takım özdeşleşme alt boyutları arasında anlamlı
pozitif korelasyon bulmuştur. Bizim çalışmamızda ise taraftar lideri olan bütün katılımcıların
taraftarlık açısından bağlılık ve sadakat yönünü vurgulamaları bu katılımcıların takım ile
özdeşleşme, maç izleme sıklığı ve takım imajı algılarının aktif olduğu ve lider olmanın
gerekliliklerini yerine getirdiği söylenebilir.
Bauhier ve ark. (2005) göre taraftarların; kulübünün maçlarını stadyumdan veya
televizyondan izlemeleri, kulübünün ürünlerini satın almaları ve kulübünün renklerine olan
düşkünlüğünü taraftar sadakati şeklinde tespit etmiştir. Bizim çalışmamızda katılımcılarımız
tarafından marka sadakati kodu altında ürün satın almak spor bilinci teması altında renklere
aidiyet ve müsabakaları canlı veya stadyumdan takip etmeleri Bauhier’e göre katılımcıların
sadık taraftar olduğunun göstergesidir. Ayrıca Bauhier marka imajının taraftar sadakati
üzerinde muazzam bir etkinin olduğunu tespit etmiştir. Bu bağlamda katılımcılarımızın
gösterdiği marka sadakati; motivasyon kaynağı ve kulüp sadakati olarak kulüp ve taraftar için
oldukça önemlidir.
Ayhan ve ark.(2017) yılında yaptıkları çalışmada takımı ile özdeşleşen taraftarların takımının
ürünlerini sık bir şekilde kullandığını ayrıca bu ürünleri kullanmanın taraftarları motive
ettiğini belirtmiştir. Bizim çalışmamızda da katılımcılar kulüplerinin ürünlerini her şekilde
temin ettiklerini ve sık bir şekilde kullandıklarını belirtmesi katılımcıların ürünleri kullanarak
motive olduğunun belirtisidir.
Azimzadeh ve ark. (2019) yılında yaptıkları çalışmada İran futbol taraftarlarının katılımını
olumsuz etkileyen yedi faktör bulmuştur. Bu faktörlerden; taraftarların ulaşım hizmetlerinin
zor olması, seyir zevkinin düşük olması, eleştirmenlerin, yetkililerin ve medyanın olumsuz
havası bu faktörlerden bizim çalışmamızın kodları ile benzerdir. Bu çalışmada ise
katılımcılardan alınan dönütler ışığında ise yöneticilerin taraftara yönelik çalışmaların
eksikliği, yetkililerin üzerine düşen görevleri tam alarak yerine getirmemesi sonuçları bu alan
benzerlik göstermektedir. Bazı katılımcılardan taraftar grubunun stadyuma giderken ulaşım
problemi yaşadıklarını söylemeleri İran futbol taraftarlarının yaşadığı problemler benzerlik
göstermektedir. Her iki çalışmamada bahsedilen motivasyon faktörlerinin iyileştirilmesi
sağlandığında taraftarın katılımın artacağı yönünde öneriler sunulmaktadır (Azimzadeh,
2019).
Silveria ve ark.(2019) yılında yaptıkları çalışmada taraftarın katılımını artırmak için
kulüplerin taraftar ile ilgili departmanlar kurulmasını gerektiğini vurgulamış ve tüketici
konumunda olan taraftar kitlelerinin profil analizinin belirlenip doğru stratejilerin yapılması
gerektiğini saptamıştır. Bu çalışmada ise taraftar liderleri taraftarlar için farklı bir departman
yapılmasını cevabını vermemişler, yönetimin bu alanla ilgilenmesinin ve gerekli çalışmaları
yapmalarını istemişlerdir (Silveria ve ark. 2019).
Öneriler
•

Konu hakkında taraftarların motivasyon faktörlerini belirlemek için farklı gruplarla
nitel ve nicel araştırmalar yapılmalıdır.
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•

Taraftar gruplarının ve liderlerin taraftarları sadece kulüplerin başarı anlayışı
beraberinde; fedakârlık, eğlence, sosyal aktivite, sosyal medya etkileşimi ve sosyal
sorumluluk projeleri ile taraftarların kulübe olan bağlığını artırmalıdır.

•

Seyircilerin yüksek katlımı için kulüpler farklı politikalar geliştirip seyirciye
ulaşmalıdır.

•

Taraftar etkileşimi bir nevi insan etkileşimi olduğu için kulüplerin ve toplulukların
farklı aktiviteler ile taraftarları bir araya getirilmesinin kulüp bağlılığı yanında taraftar
bağlılığına büyük ölçüde etkisi olacağından bu tür faaliyetlerin daha fazla şekilde
yapılması tavsiye edilir.

•

Kulüp başarısının, taraftarla ve taraftar etkinlikleriyle doğrudan ilgisi olduğundan
dolayı taraftar grupları ve kulüp yönetimi iş birliğini daha fazla önem vermeli ve
işbirlikçi bir yaklaşımla kulüpler yeni anlayışlar geliştirilmelidir. Kulüp başarısını
sportif başarıdan ziyade taraftarın seyir zevki ve stadyum içindeki eğlenceli etkinlikler
ile taraftar memnuniyetini sağlamaya yönelik faaliyet düzenlenmelidir.

•

Kulüplerin ve kulüp idaresinden sorumlu kişilerin; taraftar hizmetleri konusunda her
derecede taraftara imtiyazlar tanınma konusunda daha etkin olunması ve çalışmalar
yapılması önerilir.

•

Taraftar gruplarının faaliyetleri daha aktif yürütmeleri için kulüpler taraftar gruplarına
manevi yönden sahip çıkmalı ve maddi yönden desteklemelidir.
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ÖZET
Sosyal medya platformlarında vakit geçiren insanlar görüntüler, metinler, videolar oluşturarak
birçok konuda fikir ve görüş paylaşımlarında bulunmaktadırlar. 2020 yılının başında
tanıştığımız COVID-19 ile alakalı fikir ve görüşlerin en etkili olduğu platformlardan birisi
Twitter oldu. Twitter gönderileri kısa olmasına rağmen kamuoyu oluşturmak için etkilidir.
Bu çalışmada, Twitter üzerinden COVID-19 paylaşımları ile ilgili derin öğrenme yaklaşımına
dayalı duygu analizi çalışması yapılması amaçlanmaktadır. Önerilen algoritma, LSTM-CNN
tabanlı bir ağa ve dikkat mekanizmasına göre geliştirilmiş özellikli ağırlıklandırmaya
dayandırılmaktadır. Dikkat mekanizması en temel haliyle verinin belli bölümlerinin daha çok
ağırlık verilerek girdilere göre tahmin yapılabilmesini sağlayan bir mekanizmadır. Bu
algoritma, dikkat mekanizması aracılığıyla gelişmiş bir özellik dönüştürme çerçevesi
kullanmaktadır. Bu çalışmada, Twitter üzerinden alınan 2020-2021 ve 2022 yıllarına ait
veriler, toplam altı sınıf etiketiyle (üzüntü, sevinç, korku, öfke, şaşırma, sıkıntı) kullanılmıştır.
Mevcut LSTM-CNN yaklaşımıyla dikkat mekanizmasının kullanımına dayalı olarak, önerilen
derin öğrenme yaklaşımı, doğrulukta %22 ve kesinlikte %11 ila %13'lük bir artışla
performans ölçütlerini önemli ölçüde iyileştirdiği görülmüştür. Mevcut yaklaşımlarla
karşılaştırıldığında, COVID-19 ile ilgili toplam 245.602 tweet ‘ten %42’sinin olumlu,
%31’inin tarafsız ve %27’sinin olumsuz duygular içerdiği tespit edilmiştir. Bu, önerilen derin
öğrenme yaklaşımının verimli ve pratik olduğu ve COVID-19 incelemelerinin duygu
sınıflandırması için kolayca uygulanabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Duygu analizi, Dikkat mekanizması, Derin öğrenme, Covid-19
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ABSTRACT
People who spend time on social media platforms share ideas and opinions on many topics by
creating images, text, and videos. One of the platforms where the ideas and opinions about
COVID -19 we met in early 2020 was most effective. Although Twitter posts are short, they
are very effective for shaping public opinion. The goal of this study is to conduct Deep
Learning-based sentiment analysis for COVID -19 posts on Twitter. The proposed algorithm
is based on LSTM-CNN based network and feature weighting developed according to the
attention mechanism. The attention mechanism, in its most basic form, is a mechanism that
allows predictions to be made based on the inputs by giving more weight to certain parts of
the data. This algorithm uses an advanced feature transformation framework through the
attention mechanism. In this study, the data for 2020-2021 and 2022 received through Twitter
were used with a total of six class labels (sadness, joy, fear, anger, surprise, sorrow). Based on
the use of the attention mechanism with the current LSTM-CNN approach, the proposed deep
learning approach has been shown to significantly improve performance measures with a 22%
increase in accuracy and an 11%-13% increase in precision. Compared to existing
approaches, it was found that 42% of the total 245,602 tweets about COVID -19 contained
positive emotions, 31% contained neutral emotions, and 27% contained negative emotions.
This shows that the proposed deep learning approach is efficient and practical, and can be
easily used for emotion classification of COVID -19 studies.
Keywords: Sentiment analysis, Attention mechanism, Deep learning, Covid-19
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EMOTION RECOGNITION ON TWITTER DATA WITH MACHINE LEARNING
METHODS
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Assist. Prof., Department of Computer Engineering, Malatya Turgut Ozal University
ABSTRACT
Along with the developing technology, social media platforms have been widely used in
recent years. Many people express their feelings and thoughts through social media platforms.
In this study, it is aimed to perform emotion recognition by using the shares on social media.
There are many studies in the literature using sound signals and images for emotion
recognition. In this study, emotion recognition was performed using natural language
processing methods. Natural language processing methods are becoming more and more
popular day by day. One of the most popular topics in natural language processing is emotion
recognition. In this study, firstly, data preprocessing steps were applied to the data in the data
set. Then, the document matrix was obtained by using the Bag of Words method. The
resulting document matrix was classified using different machine learning classifiers. In the
study, the results obtained in the 6 most successful classifiers are presented. In the data set
used in the study, there are 6 different classes: anger, fear, joy, love, sadness, and surprise.
Among the classifiers used in the related data set, the most unsuccessful classifier was
Gradient Boosting Machines classifier with 83.03%, while the most successful classifier was
CatBoost classifier with 89.65%. The accuracy rate obtained in the LightGBM classifier was
86.15%, the accuracy rate obtained in the SVM classifier was 87.53%, the accuracy rate
obtained in the Random Forest classifier was 88.15%, the accuracy rate obtained in the
Logistic Regression classifier was 89.15%, and the accuracy rate obtained in the CatBoost
classifier was 89.65%.
Keywords: NLP, Emotion Recognition, Machine Learning, Social Media, Twitter

1. INTRODUCTION
Emotion is a complex, multidimensional trait that expresses people's personality and
behavioral characteristics. People express their emotions on different topics and in different
environments. People use various communication methods to convey their feelings and
thoughts. Speech and facial expressions come at the beginning of people's reflection of their
emotions on other people. However, with the development of technology and social networks,
people express their feelings using social media [1].
Developing technology has enabled the increase of social media platforms and the widespread
use of these platforms. People have started to use these platforms more and more every day.
Since there are many shares on these platforms, it is a very difficult process for people to
follow and interpret them. It is very important to analyze the comments made on social media
platforms. People can share their feelings in many different environments, especially
shopping sites. In addition, they can share their moods on social platforms such as Twitter.
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There are studies in the literature using voice and face images. However, the number of shares
on social media is increasing more rapidly, and therefore it is of great importance to analyze
these shares [2].
In this study, Natural Language Processing (NLP) methods were used to classify the texts in
the dataset obtained using Twitter data. NLP is an important field of study that provides
communication between machines and humans. NLP is an up-to-date branch of artificial
intelligence that enables the machine to understand the language that communicates between
humans, analyze these languages, and make inferences from these natural languages. Because
humans communicate with language, it is very important for machines to understand the
language humans use [3]. Therefore, a lot of research has been done in this area. In this study,
the emotion classification problem was examined using NLP methods. Machine learning
classifiers accepted in the literature were used in the classification process.
There are studies in the literature using social media data and NLP methods. Sailunaz et al.
used tweeter data in their study. In this study, the researchers created their own datasets and
performed sentiment and emotion analyses. The researchers' classes in the emotion dataset are
anger, disgust, fear, joy, surprise, sadness, and neutral. In the study, results were obtained by
using SVM, Random Forest, and Naive Bayes classifiers. In the study, the highest accuracy
value of 66.86% was obtained in the Naive Bayes classifier [4].
Saputri et al. created a new dataset to classify tweets in Indonesian and perform emotion
recognition. The dataset consisting of 7500 tweets consists of 5 classes anger, fear, joy, love,
and sadness. Researchers have used different feature extraction methods, especially Bag-ofWords and Word Embedding. In the study, the F1 metric was used as a performance
measurement criterion. The F1 value obtained in the proposed method is 69.73% [5].
Mathur and his friends stated that the tweets sent during the Covid19 period express people's
feelings. It has been stated that if these emotions are classified by computer-aided systems,
people's mental health can be understood. In this study, the researchers used a dataset
consisting of six classes. This dataset consists of 30000 English tweets [6].
It was stated by Neelakandan et al. that analyzing tweets is a difficult process due to typos,
abbreviations, and incorrect grammar. In the study, firstly, the preprocessing step was applied
to the data in the dataset. Then, the Improved Elephant Herd Optimization technique was used
for feature selection. Finally, the Gradient Boosted Decision Tree was used as a classifier
while performing the emotion analysis [7].
Two datasets were used in this study by Estrada et al. In the study, deep learning and machine
learning methods were compared. A hybrid model based on CNN-LSTM was developed by
the researchers. Researchers stated that the model they developed was more successful than
machine learning methods. The accuracy rate obtained in the Edusere dataset was 84% [8].
In the rest of the study, Methodology, Results, Discussion, and Conclusion sections were
examined.
2. METHODOLOGY
In the study, a 6-class dataset was used to classify emotions. Before the data in this data set
was classified, a preprocessing step was applied to these data in the data set. Then, the
document matrix of the data in the dataset was obtained by using the Bag of Words method.
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In the last step, the obtained matrix was classified into 8 different machine learning
classifiers. In this section, the dataset, preprocessing steps, Bag of Words method [9], and
classifiers used in the study are examined.
The dataset used in the study for the emotion classification problem was taken from the
Kaggle website [10]. The relevant dataset consists of 6 classes. The classes in this data set are
sadness (0), joy (1), love (2), anger (3), fear (4), and surprise (5). The data numbers and
classes used in the study are given in Figure 1.

Fig.1. Number of tweets in classes
Examples of tweets in the data set are given in Table 1.

Before the data in the dataset used in the study were classified, the preprocessing step was
applied to the data in the dataset. In the preprocessing step;
• All letters have been converted to lowercase,
• HTML tags have been cleaned,
• Punctuation marks and numbers have been cleared.
• Stopwords words have been cleared.
After the data preprocessing step, the document matrix was obtained by using the Bag of
Words method. Finally, the obtained matrix was classified into different classifiers. Gradient
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Boosting Machines (GBM) [11], LightGBM [12], Support Vector Machine (SVM) [13],
Random Forest (RF) [14], Logistic Regression (LR) [15] and CatBoost [16] classifiers were
used in the study.
3. RESULTS AND DISCUSSION
In the study, different performance evaluation metrics were used to test the performance of
the models. These metrics are calculated using confusion matrices. Accuracy, Recall,
Precision, and F1-score are performance evaluation metrics used in the study [17].
In the study, 6 different classifiers were used for emotion classification. The accuracy values
obtained in these classifiers are given in Table 2.
Table 2. Accuracy values obtained in 6 different classifiers
GBM: 83.03%
RF: 88.15%

LightGBM: 86.15%
LR: 89.15%

SVM: 87.53%
CatBoost: 89.65%

When Table 2 is examined, it is seen that the highest accuracy value was obtained in the
CatBoost classifier with 89.65% and the lowest accuracy value was obtained in the GBM
classifier with 83.03% among the models used in the study. In Figure 2, the confusion matrix
and performance evaluation metrics obtained in the GBM classifier are given.

Fig.2. Confusion matrix and performance evaluation metrics obtained in GBM
While the GBM classifier correctly predicted 2657 tweets out of a total of 3200, 543 tweets
were incorrectly predicted. Confusion matrix and performance evaluation metrics obtained in
the LightGBM classifier are given in Figure 3.

Fig.3. Confusion matrix and performance evaluation metrics obtained from LightGBM
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While the LightGBM classifier correctly predicted 2757 tweets out of a total of 3200, it
predicted 443 tweets incorrectly. Performance evaluation metrics of confusion matrix and
SVM classifier obtained in SVM are given in Figure 4.

Fig.4. Confusion matrix and performance evaluation metrics obtained in the SVM
While the SVM classifier predicted 2801 tweets out of 3200 correctly, it predicted 399 tweets
incorrectly. In Figure 5, the confusion matrix obtained in the Random Forest classifier and the
performance evaluation metrics of the Random Forest classifier is given.

Fig.5. Confusion matrix and performance evaluation metrics obtained in Random Forest
Random Forest classifier predicted 2821 tweets out of a total of 3200 correct, while it
predicted 379 tweets incorrectly. In Figure 6, the confusion matrix obtained in the Logistic
Regression classifier and the performance evaluation metrics of the Logistic Regression
classifier are given.

Fig.6. Confusion matrix and performance evaluation metrics obtained in the LR
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While the Logistic Regression classifier predicted 2853 tweets out of a total of 3200, it
predicted 347 tweets incorrectly. In Figure 7, the confusion matrix obtained in the CatBoost
classifier and the performance evaluation metrics of the CatBoost classifier are given.

Fig.7. Confusion matrix and performance evaluation metrics obtained in the CatBoost
classifier
The CatBoost classifier correctly predicted 2869 tweets out of a total of 3200, and incorrectly
predicted 331 tweets.
4. CONCLUSION
NLP has been an area that researchers have focused on heavily in recent years. In this study,
emotion recognition was performed. In the study, firstly, the text was pre-processed. Then, the
obtained document matrix was classified in 6 different classifiers. Among these classifiers,
the lowest accuracy value was obtained in GBM classifier with 83.03%. The highest accuracy
value was reached in the CatBoost classifier. The accuracy value obtained in this classifier is
89.65%. CatBoost classifier can be preferred in emotion recognition problems.
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KRİZ YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ROLÜ: ALAN YAZINDA BİR İNCELEME
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İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Gül ESER
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ÖZET
Bu araştırmada alan yazında kriz yönetimi ve liderlik türleri arasındaki ilişki araştırılarak, kriz
dönemlerinde etkili olan liderlik türünün ortaya koyulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, Ulusal
Tez Merkezinde yayımlanmış, ulaşım izni olan yüksek lisans ve doktora tezleri ile Google
Scholar’da yayımlanmış makaleler “kriz” ve “lider” anahtar kelimeleri ile taranmış ve
toplamda 22 yüksek lisans tezi ve 18 makale olmak üzere 40 yayın incelenmiştir. Bu
yayınlardan 26’sı amaç, kapsam ve yöntem itibariyle bu araştırmanın amacına uygun
olmadığı için kapsam dışı bırakılmış ve kalan 14’ü incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda
alan yazında kriz yönetimi ile pek çok farklı liderlik tür ve davranışının ilişkilendirildiği
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kriz, kriz yönetimi, lider, liderlik türleri.
ABSTRACT
This study aims to reveal the effective leadership styles in crisis management. For this
purpose thesis and dissertations authorized in database of National Thesis Archive at the
Council of Higher Education Center and articles that could be reached through Google
Scholar with “crisis” and “leadership” keywords were examined. Totally 40 research were
examined but 26 of them were not proper for this research’s purpose and therefore were not
included. Researches were examined in detail especially regarding their research methods and
scales. Results reveal that variety of leadership styles and crisis management has been
associated.
Keywords: Crisis, Crisis Management, Leader, Leadership styles
GİRİŞ
İşletmelerde planlama sürecinin önemli boyutlarından biri olan kriz ve kriz yönetimi büyük
önem arz etmektedir. Bir işletme içerisindeki finansal ve finansal olmayan krizler işletmelerin
tüm fonksiyonlarını derinden etkilemektedir. Yaşanan veya yaşanması öngörülen
kriz/krizlerde işletme içerisinde çalışan tüm personele sorumluluk düşmektedir. Kriz
dönemleri, yapılan doğru uygulamalarla birlikte birer fırsata dönüştürülebilmektedir. Bu
fırsatların oluşturulmasında kuşkusuz en büyük pay işletme liderlerine düşmektedir. Liderler
astlarını etkileme, öngörüde bulunma, vizyon ve misyon oluşturma gibi özellikleri olan ve
yöneticilerden bu özellikleriyle ayrılan kişilerdir. Örgütsel davranış alan yazınında liderlik
kavramı sıklıkla incelenmektedir. Bu kavramın türleri özellikle 2000'li yıllardan sonra büyük
değişime uğramış ve çeşitlendirilmiştir. Liderlerin türleri ve davranışları işletmelerde ve
yazında genellikle kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası dönemler şeklinde ele alınmaktadır. Bu
nedenle krizin çeşitli aşamalarını yönetme görevi lidere ait olduğundan, kriz dönemlerinde
etkili liderlik türlerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışma ile kriz yönetiminde ekili
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liderlik tarzını ortaya koymak için bu iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar
belirli bir kapsamda incelemeye alınmıştır. Araştırmaya; Ulusal Tez Merkezinde yer alan
tezler ve Google Scholar’da erişime açık olarak yayımlanan makaleler dâhil edilmiştir.
“Lider” ve “kriz” anahtar kelimeleri ile ulaşılan yayınların tümü bir excel formu aracılığıyla
incelenmiş ve bulgular sunulmuştur.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İşletmeler açısından kriz, zorunlu ve plansız bir durumun neden olduğu karar sürecini ifade
etmektedir. Plansız ve beklenmedik bu durum genel olarak örgüt bütününün varlığını tehdit
etmekte ve tehlikeye sokmaktadır. Bu nedenle krizin doğru değerlendirilmesi, etkin ve
zamanında yanıtların geliştirilmesi önem taşımaktadır. Kararların hızlı ve doğru olması
gereklidir ancak bu kararların olumlu sonuçlara ulaştırma ve doğru şekilde uygulanmaları da
büyük önem taşımaktadır. Uygulama aşamasının başarılı olması ise büyük ölçüde liderlik
türüne bağlıdır. Örneğin astların fikirlerinin alınmadığı ve sürecin fazla paylaşılmadığı
otokratik liderlik türü kriz dönemleri için pek etkili görülmemektedir. Katılımcı liderlik ise,
krizi çözme potansiyeline sahip tarafları sürece katmak bakımından önem taşırken, hızlı karar
almayı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle kriz dönemlerinde farklı bir yaklaşımın gerekli olduğu
açıktır (Ataman, 2009).
Kriz yönetimi oldukça genel kapsamlı bir süreç olup, stratejik yönetim, örgüt kuramı, örgütsel
davranış, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim gibi pek çok alanla ilişkilidir. Kriz yönetimi
alanında bir yanda krizin teknik ve örgütsel boyutu varken, bir diğer yanda da paydaşlarla
ilişkilerin iyi ve doğru şekilde yönetilmesi kısmı bulunmaktadır. Krize ilişkin birinci boyut
yani teknik ve yapı boyutu, örgütün tepeden yönetilmesini ele alan liderlik yaklaşımı ile
yakından ilgilidir (Bundy vd.,2016). Bir kriz anında örgüt, liderin tüm durumu kontrol altına
alarak ve krizi doğru şekilde yöneteceği beklentisine girmektedir. Bununla beraber çoğu kriz
döneminde, görev başındaki liderin krizi yönetmek için gerekli yetkinliklere sahip olmadığı
görülmektedir. Bunun en önemli sebebi krizin günlük bir aktivite olmayışı ve beklenmedik
anda ortaya çıkıyor olmasıdır (Bowers vd.,2017).
Günümüzde kriz dönemlerinde yaşanan belirsizliğin azaltılması için kriz planlama sürecinde;
krizi önleme (çevreden kriz belirtilerini toplamak ve paydaşlarla güven ve açık iletişime
dayalı ilişkiler kurarak etkili yanıt sistemleri geliştirmek) ve krize hazırlanma (kriz takımı ve
sözcüsünü belirleme, detaylı kriz yönetim planı hazırlama, etkili iletişim sistemi kurma)
süreçlerine odaklanılmaktadır (Daft, 2009). Kriz yönetimi zorlu bir süreç olması nedeniyle
özellikle potansiyel krizleri algılamak ve hızlı tepki vermek için örgütlerin doğru bir şekilde
yönetilmesi önem kazanmaktadır. Bu noktada liderin rolü ortaya çıkmakta ve hem krizi fark
etmek hem de doğru yönetmek bakımından gerekli yeterlilik setinin ne olduğu sorusu akla
gelmektedir. Kriz yönetimi esnasında liderde olması gereken özelliklerden bazıları bilgi
işleme, başkalarının fikirlerini dikkate alma, etkileme ve ikna, çeviklik, yaratıcılık, stratejik
düşünme, etkili iletişim, risk alma, disiplin ve hızlı karar alma olarak belirtilmektedir
(Tüz,2014).
Bununla birlikte liderin nitelik ve yetkinliklerinden bağımsız olarak, liderin etkili olabilmesi
ancak takipçilerinin desteği ile mümkün olabilecektir. Takipçilerin desteği ise liderin gücü ile
yakından ilgilidir. Örneğin karizmatik lider, bu yönü ile takipçilerini etkileyebilir ve
saygılarını kazanabilir. Zorlayıcı ve ceza verme gücü ise aksine yeni krizlerin ortaya
çıkmasına neden olabilir (Öncer,2010). Örneğin yıkıcı liderlik tarzının takipçilerin iş tatmini,
esenlik ve anlam verme duygularına zarar verdiği görülmektedir (Brandebo,2020).
Çeşitli araştırma bulguları kriz döneminde etkili olan liderin karizmatik ve ilham verici,
stratejik düşünebilen, üzüntü ve şefkatini ifade edebilen biri olduğunu ortaya koymaktadır.
Karizmatik liderlerin çalışanların krize bağlı streslerini yönetmelerini kolaylaştırdıkları;
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stratejik düşünme bilişsel yetileri ile büyük resme odaklanabildikleri; kendisinin ve
başkalarının duygularını anlamaya hazır oldukları ve kriz döneminde yaşanan üzücü olaylarda
üzüntülerini dile getirebildikleri ve başkalarına şefkat gösterebildikleri ve böylelikle kriz
dönemlerini daha etkili yönettikleri görülmektedir (DuBin,2013).
Bu araştırmada, teorik olarak belirtilen özelliklerin ötesinde ve yapılan araştırmaların
bulgularına dayanarak, uygulamada etkili olduğu görülen liderlik türünün ve özelliklerinin
ortaya koyulması hedeflenmiştir.
2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmada yerli yazında kriz yönetimi ve liderlik tarzı ilişkisini inceleyen araştırmalardan
yola çıkarak kriz dönemlerinde etkili olan liderlik türünü tespit etmek amaçlanmıştır.
Literatürde farklı liderlik türlerinin kriz yönetimiyle ilişkisini konu edinen araştırmalar
yapılmıştır. Bu araştırmalardan yola çıkarak hangi liderlik türünün kriz yönetiminde daha
etkili olduğunun belirlenmesi hedeflenmektedir.
Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi veri tabanında
günümüze kadar yayımlanmış izinli tüm yüksek lisans ve doktora tezleri “kriz” ve “lider”
anahtar kelimeleri kullanılarak taratılmış, toplam 22 yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Bunun
yanı sıra geniş kapsamlı bilimsel literatür taraması imkanı sunan Google Scholar’da “kriz” ve
“lider” anahtar kelimeleriyle erişime açık olarak yayımlanan makaleler üzerinde tarama
yapılmış ve toplam 18 makaleye ulaşılmıştır. Her iki kaynaktan erişilen toplam 40 yayın
incelendikten sonra bunların 26’sı amaç, kapsam ve yöntem bakımından araştırmanın amacına
uygun olmadığı için kapsam dışı bırakılmıştır ve analizler toplam 14 yayın üzerinde
gerçekleştirilmiştir.
3. BULGULAR
Araştırma kapsamında incelenen yayınlar bir excel tablosu aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu
tabloda, araştırma türü, yazarı, varsa danışmanı, yılı, yöntemi, kullanılan ölçekler, örneklem
ve sonuç gibi başlıklar altında araştırmalar analiz edilmiştir. Daha sonra incelenen
araştırmalardan direkt olarak kriz ve liderlik türü arasındaki ilişkiyi incelememiş olanlar ve
araştırma içermeyenler kapsam dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak kriz yönetimi ve liderlik
ilişkisini incelenmiş olan 14 araştırma dikkate alınmıştır.
Araştırmalar türleri bakımından incelendiğinde, toplamda 10 yüksek lisans tezi ve 4
makalenin ele alındığı görülmektedir.
Tablo 1: Araştırmaların Türü

12
10
8
6
4
2
0
Yüksek Lisans Tezi
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Araştırmaların yıllara göre dağılımını gösteren Tablo 2 incelendiğinde; en fazla araştırmanın
2020 yılında yapıldığı görülmektedir. 2006, 2009, 2011, 2013 ve 2018 yıllarında 1 adet, 2010
yılında 2 adet ve 2019 yılında 3 adet araştırmanın incelendiği görülmektedir.
Tablo 2: Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı

4,5
4
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2020

Araştırmalar yürütüldükleri şehir bakımından incelendiğinde Tablo 3’teki sonuç elde
edilmektedir. Buna göre araştırmaların 5’i İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Konya ve
Mersin’de 2 araştırma, İzmir, Muğla ve Erzurum’da ise 1’er araştırma gerçekleştirilmiştir. 2
araştırmanın hangi şehirde yürütüldüğü belirtilmemiştir.
Tablo 3: Araştırmaların Yürütüldüğü Şehirler
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Araştırmalar yöntem bakımından incelendiğinde, tümünde nicel yöntem kullanıldığı ancak 3
araştırmada nicel yöntemin yanı sıra yüz yüze görüşme tekniğinin de tercih edildiği
görülmüştür.
Tablo 4: Araştırmaların Yöntemi
14
12
10
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0
Nicel

Nicel ve Nitel

Araştırmaların sonuçları incelendiğinde, kriz yönetimi üzerinde etkili olduğu tespit edilen
liderlik türleri; vizyoner liderlik, dönüştürücü liderlik, otantik liderlik, görev odaklı liderlik,
karizmatik liderlik ve stratejik liderliktir. Kriz yönetimi ile negatif yönlü ilişkili olan liderlik
türleri ise; stratejik liderlik ve serbest bırakıcı liderlik davranışlarıdır.
Tablo 5: Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi

NO

1
2

3

4

5

KRİZ

LİDERLİK

Kriz Yönetimi

Vizyoner
Liderlik

Kriz Yönetimi
Becerileri

Stratejik Liderlik
Davranışı

Kriz Yönetimi

Stratejik Liderlik
(dönüşümcü,
yönetimsel,
politik
uygulamalar)

Korelasyon

İLİŞKİNİN
YÖNÜ

BOYUTLAR

Pozitif

-

Liderlik Stilleri

Kriz Yönetimi
Becerileri

Otantik Liderlik

Kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrasında
stratejik liderlik davranışı artıkça kriz
yönetme becerileri azalmaktadır.

Korelasyon

Negatif

Regresyon

Genel olarak
(tek boyutlu
olarak)
analize dâhil
edilince İlişki
bulunamamışt
ır.

Kriz Öncesi: Etik liderlik uygulamaları ile
negatif yönlü bir ilişkiye sahiptir.
Kriz Anında: Hiçbir liderlik boyutu ile
ilişkisi yok.
Kriz Sonrasında: Dönüşümcü liderlik
boyutu ile pozitif yönlü bir ilişki vardır.

-

Dönüştürücü liderlik: pozitif yönlü ilişki
vardır.
Serbest bırakıcı liderlik: negatif yönlü ilişki
vardır.
Sürdürümcü liderlik: ilişki yoktur.

Pozitif

-

Regresyon

Krizle Başa
Çıkma
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6

Kriz Yönetim
Becerileri

Dönüşümcü
Liderlik

Kriz Yönetim
Becerileri

Dönüşümcü
Liderlik

Kriz Algısı

Fiedler'in
Liderlik Tarzı

Kriz Algısı

Liderlik Türleri

Kriz Yönetimi

Vizyoner
Liderlik:

Kriz Yönetimi

Dönüşümcü
Liderlik

12

Kriz Yönetimi

Karizmatik
liderlik

13

Kriz Yönetimi

Dönüşümcü
Liderlik

Kriz Yönetimi

Stratejik liderlik

7

8

Korelasyon

Regresyon

Fark
Testleri

Pozitif

-

Pozitif

Korelasyon
-

9

10

11

14

Fark
Testleri

-

Regresyon

-

Fark
Testleri

Kriz Öncesi: Vizyoner liderlik pozitif
yönde açıklayıcı katkıya sahiptir.
Kriz Anı: Vizyoner, katılımcı, otokratik,
eğitici ve ilişki odaklı liderlik türlerinden
hiçbir etkili değildir.
Kriz Sonrası:Vizyoner, katılımcı, otokratik,
eğitici ve ilişki odaklı liderlik türlerinden
hiçbir etkili değildir.
Görev odaklı çalışanlar, ilişki odaklı
olanlara göre kriz durumlarında daha
başarılıdır.
Dönüşümcü liderlik ile kriz algılama düzeyi
arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit
edilmiştir.
Serbest bırakıcı liderlik ile kriz algılama
düzeyi arasında negatif yönlü bir ilişki
ortaya koyulmuştur.
Sürdürümcü liderlik ile kriz algılama
arasında negatif yönlü bir ilişki tespit
edilmiştir.
Personeli bilgilendirme, teşvik etme ve
vizyonerlik özelliklerini gösteren
yöneticiler kriz yönetiminde daha başarılı
olmuş ve kriz yönetimi uygulamalarına
daha çok önem vermişlerdir.
Kriz Öncesi: İlham verici motivasyon,
entelektüel uyarım, idealleştirilmiş etki
Kriz Anı: İlham verici motivasyon,
entelektüel uyarım
Kriz Sonrası: İlham verici motivasyon,
entelektüel uyarım, bireysel destek

Pozitif

Kriz Öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası
dönemlerde karizmatik liderlik başarıyı
etkileyen bir faktördür.

Pozitif

Dönüşümcü liderlik özellikleri kriz
döneminde işletme performansını
artırmaktadır.

Pozitif

Stratejik liderlik uygulamalarının kriz
yönetim sürecinde pozitif yönlü bir etkisi
vardır.

Korelasyon

Fark
Testleri
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Krizi dönemler olarak (kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası dönem) ele alan araştırmaların
bulguları incelendiğinde; kriz öncesi dönem ile pozitif yönlü ilişkiye sahip olan liderlik türü
stratejik liderlik olarak belirlenmiştir. Kriz öncesi dönem ile pozitif yönlü ilişkiye sahip olan
liderlik alt boyutları ise vizyoner, ilham verici motivasyon, entelektüel uyarım ve
idealleştirilmiş etkidir (dönüşümcü liderlik). Kriz öncesi dönem ile negatif yönlü ilişkisi olan
liderlik türü ise etik liderlik olarak belirlenmiştir.
Kriz anı ile pozitif yönlü ilişkiye sahip olan liderlik boyutları ise; dönüşümcü liderlik alt
boyutlarından olan ilham verici motivasyon, entelektüel uyarım ve stratejik liderliktir. Kriz
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sonrası dönem ile pozitif yönlü ilişki gösteren liderlik türü ise stratejik liderlik ve dönüşümcü
liderliktir. Pozitif yönlü ilişkiye sahip olan liderlik alt boyutları ise dönüşümcü liderlik
boyutlarından ilham verici motivasyon, entelektüel uyarım, bireysel destektir.
4. Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada kriz dönemlerinde etkili olan liderlik türlerinin araştırma bulgularına bağlı
olarak ortaya koyulması hedeflenmiştir. Bu amaçla incelenen 10 yüksek lisans tezi ve 4
makalenin bulguları sonucunda araştırmaların çok farklı liderlik türlerini ele aldıkları ve
araştırmaların sonucunda bir genellemeye varılamayacağı görülmüştür.
Yazında teorik olarak ve araştırma bulgularına dayanarak bazı liderlik tür ve davranışlarının
kriz yönetim sürecinde etkili olabileceği belirtilmiştir. Bu varsayımla yola çıkılarak alan
yazında yapılan incelemeler neticesinde bir genellemeye varmak hedeflenmiştir. Ancak direkt
olarak iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma sayısının az olması, bu
araştırmaların yöntem ve ölçek bakımından birbirlerinden oldukça farklı özellikler taşıması
bir genellemeye varılmasına imkân tanımamıştır.
Liderlik alanında liderlik türlerinin değişken olarak ifade edilmesinde de bir karmaşa göze
çarpmaktadır. Bazı liderlik türleri bir diğerinin alt boyutu olarak ifade edilmekte ya da aynı
liderlik türü farklı ölçekle ölçüldüğü için bulguları kıyaslamak ve anlamlandırmak
zorlaşmaktadır.
Bu alanda kriz yönetiminin kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası olarak ele alınmasının önemli
bir yaklaşım olduğu ancak bu 3 dönemin tek bir araştırmada ölçümlenmesinin de mümkün
olmadığı, ancak algı ya da yaklaşımın ölçülebildiği görülmektedir. Bu bağlamda gerçekten
krize hazırlık yapan ya da hâlihazırda kriz anında olan ya da krizi henüz atlatmış olan
örgütlerde araştırma yapmanın uygulamaya dönük katkılarının büyük olacağı anlaşılmaktadır.
Bugün şahit olduğumuz krizlerden en büyüğü kuşkusuz ki pandemi döneminde yaşananlar ve
bu sürece uyum sağlamaya çalışan örgütlerin tepkilerinde saklıdır. Örgütlerin bu dönemdeki
reaksiyonları kriz yönetiminde ayrıca ele alınabilir ve hızlı uyum sağlayan örgütlerdeki
liderlik türleri ya da liderin rolü irdelenebilir.
Bu araştırma kriz döneminde etkili olabilecek liderlik türleri ya da sahip olunması gereken
nitelikleri ele alan teorik bilgilere araştırma bulgularından elde edilen sonuçlarla katkı
sağlamaktadır.
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PENOLOJİ’NİN CEZA HUKUKU İLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PENOLOGY AND CRIMINAL LAW
Nuri Berkay ÖZGENÇ
Ceza Hukuku Doktoru, İstanbul Barosu Avukatlarından
ÖZET
Penoloji, cezalandırma bilimi anlamına gelmektedir. Penoloji; toplumun suç olayına tepki
olarak başvurduğu çeşitli cezaların kaynaklarını, gelişim süreçlerini, uygulanma biçimlerini,
faydalı ve zararlı yönlerini inceler. Güvenlik tedbirlerinin araştırılması da penolojinin ilgi
alanına girer. Suçluların cezalandırılmaları anlayışında hümanizmin etkisiyle değişim
yaşanması, ceza hukuku sistemlerinde bedeni cezaların etkisinin zayıflaması ve özgürlüğü
bağlayıcı cezaların ağırlığının artması, hükümlülerin mahkûm edildikleri özgürlüğü bağlayıcı
cezaları çektikten sonra topluma yeniden dönecek olmaları gerçeğinin cezaevlerine
rehabilitasyon merkezi işlevi kazandırması, mükerrer suçluluğun artması, infaz giderlerinin
devletler için yük oluşturması ve benzeri faktörler; penoloji biliminin ortaya çıkmasına zemin
hazırlamıştır.
Penoloji, cezayı anlama ve hükümlüyü tanıma gayreti içerisinde olan bir disiplindir.
Penoloji’nin en temel amacı, suçluların ıslah edilerek topluma yeniden kazandırılmalarıdır.
Penoloji, bu amacı hayata geçirebilmek adına hükümlüleri tahlil etme görevini üzerine
almıştır. Penoloji; ceza hukukundan sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının da tesiri ile
ayrılmış ve bağımsızlaşmıştır. Toplumun suç olayına tepki olarak başvurduğu cezalar,
cezaların amaçları, cezaların psikolojik ve sosyolojik etkileri, suçluların topluma yeniden
kazandırılabilmeleri maksadıyla uygulanması gereken formüller üzerinde çalışmayı kendisine
şiar edinmiştir. Günümüzde Penoloji, özgürlüğü bağlayıcı cezalara alternatif cezai yaptırımlar
geliştirilmesi, onarıcı adalet programları ve denetimli serbestlik tedbirleri alanlarında
gerçekleştirdiği çalışmalarla da adından sıkça söz ettirmektedir.
Penoloji Bilimi ile Ceza Hukuku yakından irtibatlıdır: Penoloji, Ceza Hukuku tarafından
belirlenen “cezalar”ı, soyut olarak, bilimsel yönden incelemektedir. Cezalandırma ilkeleri,
usûlleri, metotları ve cezaevlerinin yönetilmesi hakkında çalışmalar yürütmektedir.
Dolayısıyla Penoloji’nin araştırma konusunun sınırlarını Ceza Hukuku belirlemektedir. Buna
karşılık Penoloji de, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak adına
gerçekleştirdiği çalışmalarla Ceza Hukuku’nun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Penoloji, Ceza Hukuku, Ceza, Hükümlü, Islah
ABSTRACT
Penology means the science of punishment and examines the sources, development processes,
ways of application, beneficial and harmful aspects of various punishments given by society
in response to the crimes. Researching security measures is also in Penology's area of interest.
Changes experienced under the influence of humanism in the understanding of the
punishment of criminals, decrease of the effect of corporal punishment in criminal law
systems, increase in freedom-binding punishments, the fact that convicted persons rejoin to
the society after serving their freedom-binding sentences where the prisons already become
rehabilitation centers, increase in recidivism, the burden of execution costs for the states and
similar factors paved the way for the emergence of the science of penology.
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Penology is a discipline that strives to understand the punishment and the convicts. The main
purpose of penology is to rehabilitate criminals and reintegrate them into society. Penology
has undertaken the task of analyzing convicts in order to realize this aim. Penology has been
separated from Criminal Law with the influence of disciplines such as Sociology and
Psychology. It has adopted the motto of working on the formulas that should be applied in
order to reintegrate the criminals into society, the punishments applied by the society as a
reaction to the crime, the aims of the punishments, the psychological and sociological effects
of the punishments. These days, it has also make a distinguished name for itself with its works
in the fields of developing alternative criminal sanctions to freedom-binding punishments,
restorative justice programs and probation measures.
Science of Penology and Criminal Law are closely related. Penology examines the penalties
determined by the Criminal Law, abstractly, from a scientific point of view. It carries out
studies on the principles, procedures, methods of punishment and the management of prisons.
On the other hand, Penology also contributes to the development of Criminal Law with its
efforts to reintegrate convicts into society.
Keywords: Penology, Criminal Law, Punishment, Convict, Correction
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SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER VE 318
SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNİN GETİRDİKLERİ
INCOME FROM SOCIAL MEDIA PLATFORMS AND THE PROCEEDS OF INCOME
TAX GENERAL COMMUNIQUE SERIAL NO. 318
Neslihan KARATAŞ DURMUŞ
Doç. Dr., T.C. Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri
ÖZET
Günlük hayatımızda sosyal medya olarak ifade edilen ancak mevzuatımızda “sosyal ağlar”
olarak nitelendirilen bu platformlar hayatımızın büyük bir kısmına girmiş durumdadır.
Özellikle 2000’li yıllardan sonra teknolojik ilerlemelerle doğru orantılı şekilde bu
platformların içerikleri ve çeşitleri de gelişme göstermiştir. Bununla birlikte yaş farkı
gözetmeksizin birçok kişinin çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiği bu platformlar üzerinden gelir
elde edilmeye de başlanmıştır. Bu kapsamda da elde edilen gelirlerin hukuki
nitelendirmesinin nasıl olacağı, vergilendirilip vergilendirilmeyeceği, vergilendirilecekse nasıl
ve hangi oranda vergilendirileceği ile ilgili konular birçok ülkede tartışılmaya başlandığı gibi
ülkemizde de gündeme gelmiştir. Bu çerçevede Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununda ve
Vergi Usul Kanununda (VUK) birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bununla birlikte dünya
gündeminde yer almaya başlayan Dijital Hizmet Vergisi (DHV) 2020 yılı itibarıyla ülkemizde
de uygulanmaya başlamıştır. Tüm bu değişikliklerin sosyal ağlar üzerinden elde edilen
gelirlerin vergilendirilmesine tam anlamıyla çözüm üretmemiş olmasından hareketle 7338
sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa (GVK) mükerrer 20/B maddesi eklenmiştir. Bu
maddede sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği yapan kişilerin
belirli şartların gerçekleşmesi durumunda kazanç istisnasından faydalanabileceği
düzenlenmiştir.
GVK.Mük. m.20/B’nin içeriği incelendiğinde sosyal medya platformlarında çeşitli faaliyetler
nedeniyle gelir elde eden kişilerin kazanç istisnasından faydalanabilmeleri için yapmaları
gerekenler düzenlenmektedir. Vergilendirilme şekli ve oranı açıkça belirtilmiş olmakla
birlikte, bu konudaki usulü işlemlerde, açıkça idareye yetki verildiği görülmektedir. 2022
yılında elde edilecek gelirler için uygulanmaya başlayacak olan bu düzenleme ile ilgili olarak
idare kendisine verilen yetkiye dayanarak 12 Ocak 2022 tarihinde 318 seri nolu Gelir Vergisi
Genel Tebliğini (GT) yayınlamıştır.
Yeni getirilmiş bir düzenleme olması sebebiyle uygulamadaki durumun nasıl olduğu ile ilgili
veriler net olarak ortaya çıkmamış olmasına karşılık, Genel Tebliğin cevaplandırılması
beklenilen birçok soruya örnekleriyle detaylı olarak cevap verdiği görülmektedir. Buna
karşılık hala bazı soruların cevaplarının olmadığı veya ileride farklı şekilde sonuçlarını
görebileceğimiz nitelendirmelerin yapıldığı da tespit edilebilmektedir. Bu kapsamda
çalışmamızda sosyal medya platformları üzerinden gelir elde eden kişilerin kazanç
istisnasından yararlanması veya yararlanamamasıyla ilgili olarak 318 seri nolu Gelir Vergisi
Genel Tebliğiyle getirilen açıklamaların detayları, sosyal medya içerik üreticilerinin
uygulamada yaptıkları bazı faaliyetlerin nasıl nitelendirileceği, vergilendirme ile ilgili
getirilen bu düzenlemelerin diğer hukuk dallarıyla ilişkisi gibi hususlara değinilecektir.
Anahtar
Kelimeler:
Sosyal
Ağ/Sosyal
Medya,
Sosyal
Medya
Üreticisi/YouTuber/Influencer, Sosyal Medya Reklam Gelirleri, Kazanç İstisnası
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ABSTRACT
The platforms known as social media in daily life but described as “social networks” in the
legislation, are given wide publicity in our lives. Particularly after the 2000s, these platforms'
contents and types have also improved in step with technical advancements. In addition to
this, generating income through these platforms, where numerous users of various ages carry
out various activities, has begun. Therefore, the questions how the legal qualification of the
incomes will be determined, whether such incomes are taxable or not, and if so, how and at
what rate it will be taxed, have come to the forefront in many countries as well as in our
country. Within this context, some changes have been made in the Value Added Tax
(“KDV”) Law and the Tax Procedure Law (“VUK”). Additionally, the Digital Service Tax
(“DHV”), which has started to take place on the international agenda, has also started to be
implemented in our country as of 2020. Since none of these amendments provided a
comprehensive answer for the taxation of incomes obtained through social networks,
duplicated article 20/B was added to the Income Tax Law No. 7338 (“GVK”). With this
article, it is regulated that social content producers and application developers for mobile
devices can benefit from the income tax exemption if certain conditions are fulfilled.
Within the scope of GVK m.20/B, it is regulated what individuals who generate money
through a variety of social media platforms should do in order to benefit from the income tax
exemption. Along with the form and rate of taxation have been obviously stated, in the
procedural proceedings on this tax-related matters, it is clearly understood that the authority
has been given to the administration. Based on the authority granted to it, the administration
published the Income Tax General Communique ("GT") Serial No.318 on January 12, 2022.
This regulation will begin to be enforced for incomes to be obtained in 2022.
Although the parameters about the situation in practice have not been clearly revealed as a
result of being a newly published regulation, it is seen that General Communique answers
many of the knotty questions in detail and with examples. On the other hand, it is observed
that some questions still remain unanswered, or the characterizations that we can see the
results of differently in the future are made. Within this framework, in our study, the
beneficiation of income tax exemption on earnings from social media platforms; or details of
the explanations upon the Income Tax General Communiqué No. 318, how to characterize
some of the activities of social media content producers in practice, and the relationship of
these regulations on taxation with other branches of law will be mentioned.
Keywords:
Social
Network/Social
Media,
Social
Media
Content
Creator/YouTuber/Influencer, Social Media Advertising Revenues, Income Tax Exemption
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PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, ÖZ-YETERLİLİK VE BAĞLAMSAL
PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE KARİYER UYUMLULUĞUNUN
ROLÜNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ1
A MODEL PROPOSAL ON THE ROLE OF CAREER ADAPTABILITY IN THE
RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE, SELF-EFFICACY AND
CONTEXTUAL PERFORMANCE2
Hatice Gözde KORKMAZ-ERGÜN
Doktora Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı,
Serdar BOZKURT
Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü
ÖZET
Günümüz organizasyonlarının temel amaçlarından biri, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü
sağlamaktır. Bu üstünlüğün kaynağı ise çalışanlar olarak görülmektedir. Çalışanların kariyer
planlamalarının etkin bir şekilde yapılması onların kariyer uyumunu sağlayacaktır. Kariyer
uyumu kavramı, değişen iş ve çalışma koşullarıyla başa çıkmaya hazır olma olarak ifade
edilmektedir (Ebberwein, vd., 2004). Kariyer uyumluluğu kavramına ilişkin öncüller ve
ardıllar konusunda literatürdeki çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Kariyer uyumluluğunun
öncülleri arasında pozitif örgütsel davranış alanının iki temel kavramı karşımıza çıkmaktadır.
Bunlardan ilki psikolojik dayanıklılık, bireyin varoluşsal amaçlarına yöneliminin kalıcılığını
sürdürme yeteneği olarak ifade edilmiştir (Sisto, vd., 2019). Diğeri ise öz-yeterlilik, kişinin
mücadele gerektiren veya yeni görevlerin üstesinden gelme, belirli durumlarda zorluklarla
başa çıkma konusundaki yeteneklerine olan inancı olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda
öz-yeterlilik sebat etmeyi ve zorlukların üstesinden gelmek için çaba gösterme istekliliğini
içerir (Sekerdej ve Szwed, 2021). Bireylerin gelecekteki kariyer imkânlarına yönelik
psikolojik dayanıklılıkları ve inançlarının, kariyerleri ile uyumlu olacağı düşünülmektedir. Bu
doğrultuda aşağıdaki önermeler oluşturulmuştur:
Önerme 1: Psikolojik dayanıklılık ile kariyer uyumluluğu ilişkilidir.
Önerme 2: Öz-yeterlilik ile kariyer uyumluluğu ilişkilidir.
Kariyer uyumluluğu sağlanan çalışanların, olası sonuçlarından biri de bağlamsal performans
artışı olarak düşünülmektedir. Çalışmada incelenen bir diğer kavram ise bağlamsal
performanstır. Bağlamsal performans, organizasyonda çalışma arkadaşına yardım etme ve
işbirliği yapma, bireysel olarak olumsuz sonuçları olsa bile organizasyonel kural ve
prosedürlere uyma, örgütsel hedefleri destekleme ve savunma şeklindeki davranışlar olarak
ifade edilmektedir (Motowidlo, vd. 1997). Kişi-organizasyon uyumu perspektifinden durum
incelendiğinde, kariyer uyumunun çalışanlarda bağlamsal performansı destekleyeceği
düşünülmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki önermeler oluşturulmuştur.
Önerme 3: Kariyer uyumluluğu ile bağlamsal performans ilişkilidir.
Önerme 4: Psikolojik dayanıklılık ve öz-yeterlilik ile bağlamsal performans arasındaki
ilişkide kariyer uyumluluğunun aracı rolü vardır.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Dayanıklılık, Özyeterlilik, Kariyer Uyumluluğu, Bağlamsal
Performans
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This study is derived from the first author's doctoral dissertation under the supervision of the second author.
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ABSTRACT
One of the main goals of today's organizations is to provide a sustainable competitive
advantage. The source of this superiority is seen as employees. Carrying out the employees'
career planning effectively will ensure the harmony of the employees' careers. The concept of
career adaptability is expressed as being ready to cope with changing jobs and working
conditions (Ebberwein et al., 2004). The number of studies on the antecedents and successors
of career adaptability is quite limited. Among the antecedents of career adaptability, two basic
concepts of positive organizational behavior emerge. The first of these is psychological
resilience, which is expressed as the ability of the individual to maintain the persistence of his
orientation towards his existential goals (Sisto et al., 2019).
On the other hand, self-efficacy is one's belief in one's abilities to cope with challenging or
new tasks and difficulties in certain situations. At the same time, self-efficacy includes
perseverance and the willingness to strive to overcome challenges (Sekerdej & Szwed, 2021).
It is suggested that individuals' psychological resilience and beliefs about future career
opportunities will be compatible with their careers. In this direction, the following
propositions were made:
Proposition 1: Psychological resilience is related to career adaptability.
Proposition 2: Self-efficacy is related to career adaptability.
The contextual performance increase is considered one of the possible results of the
employees provided with career adaptability. Another concept examined in the study is
contextual performance. Contextual performance is expressed as helping and cooperating with
colleagues in the organization, complying with organizational rules and procedures even with
negative consequences individually, and supporting and defending organizational goals
(Motowidlo et al. 1997). When the situation is analyzed from the perspective of personorganization fit, it is thought that career fit will support contextual performance in employees.
In this direction, the following propositions are made.
Proposition 3: Career adaptability is related to contextual performance.
Proposition 4: Career adaptability has a mediating role in the effects of psychological
resilience, and self-efficacy on contextual performance.
Key Words: Psychological Resilience, Self-Efficacy, Career Adaptability, Contextual
Performance
1. GİRİŞ
Modern yönetim anlayışının tüm dünyada kabul edilmesinden sonra günümüz işletmelerinin
en önemli amacı katma değer oluşturarak rekabet üstünlüğü kazanmaya çalışmalarıdır.
İşletmeler farklı planlar yaparak bu üstünlüğü elde tutmaya çalışırlar. Bu planların en
önemlilerinden biri de doğru insan sermayesinin işletmeye kazandırılmasıdır. Sermaye, alt
yapı, teknoloji, bina gibi kaynaklar kolayca elde edilirken, rekabet üstünlüğü için gerekli olan
doğru insan kaynağının bulunması ve elde tutulması oldukça zorlu bir süreci içermektedir. Bu
nedenle işletmelerin önem vermesi gereken konu da elindeki insan sermayesini koruyabilmesi
için gerekli olan psikolojik sermaye değişkenlerine dikkate etmesi, çalışanları için doğru
kariyer planlaması yaparak kariyer uyumluluklarını sağlaması olarak düşünülebilir. Böylelikle
çalışanlar zorunlu olmayan görevler için isteğe bağlı destek verebilirler ve organizasyonel
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performansın artışına katkıda bulabilirler. Bu durum ise çalışanların öz-yeterlilik, psikolojik
dayanıklılık ve kariyer uyumunun yüksek düzeyde olması ile sağlanabilir.
2. PSİKOLOJİK DAYANIKLIK
Psikolojik dayanıklılık kavramından önce dayanıklılık kavramının açıklanması yararlı
olacaktır. Dayanıklılık kavramı Latince “re” - geri, “salire” - sıçramak/zıplamak kavramından
türetilmiştir ve tam olarak “geri sıçramak” anlamına gelir. Konu, farklı bilimsel alanlarda ilgi
görmüş olmasına rağmen çoğunlukla psikoloji alanında incelenmiştir. Dayanıklılık kavramı
klinik psikoloji, gelişim ve spor psikolojisi, sosyal ve örgütsel psikoloji gibi farklı
disiplinlerde önemli bir temadır. Belki de popülaritesi nedeniyle, son yıllarda farklı
dayanıklılık kavramsallaştırmaları önerilmiştir (Den Hartigh ve Hill, 2022). Dayanıklılık
Amerikan Psikologlar Birliği’nin tanımına göre; özellikle zihinsel, duygusal ve davranışsal
esneklik, içsel ve dışsal ihtiyaçlara yönelik zorlu yaşam deneyimlerine karşı başarılı bir
şekilde uyum sağlama süreci ve sonucudur (www.apa.org/topics/resilience). İş yaşamında
dayanıklılık ile ilgili yapılmış olan çalışmalara bakıldığında dayanıklılığın hem örgütsel
düzeyde hem de takım düzeyinde geliştirilebileceği görülmüştür. Ayrıca çalışmalarda bireysel
düzeyde; kişilik özellikleri, iş tecrübesi ve iş ortamında görülen desteğin psikolojik
dayanıklılığa katkı sağladığı ifade edilmiştir (King vd., 2016). Psikolojik dayanıklılık ise;
sıkıntı, çatışma, başarısızlık ve hatta olumlu olaylar, ilerlemeler veya geriye doğru sıçramalar
için geliştirilebilir kapasite olarak tanımlanmaktadır (Luthans, Vogelgesang & Lester, 2006).
Psikolojik dayanıklılık Kobasa vd’ye (1982) göre üç bileşene sahiptir. Bunlar; (a) bağlılık, (b)
kontrol ve (c) meydan okumadır. Bu bileşenler, oldukça dayanıklı bir bireye yardımcı olan
davranışları teşvik eder. Yüksek derecede psikolojik dayanıklılığa sahip bir kişi kendi
değerini koruma, sosyal çevrede ve yaşamda aktif olarak yer alma ile ifade edilen yaşam
bağlılığına
sahiptir.
Ayrıca
yüksek
düzeyde
bağlılığa
sahip
kişiler
organizasyondaki/toplumdaki faaliyetlere katılım göstermekten kendilerini sorumlu
hissederler. Hayatlarının kontrolünün kendilerinde olduğuna inanan dayanıklı bireyler ise,
kendi çabalarıyla her türlü sıkıntıyı yönetebileceğinden emindirler. Psikolojik olarak dayanıklı
bir birey zorlukların üstesinden zekâsını, hayal gücünü ve becerisini kullanarak gelir. Yaşam,
psikolojik olarak dayanıklı bireye ne tür zorluklar sunarsa sunsun, kişisel kontrol duygusuna
olduğundan bu süreci etkileme gücüne sahiptir (Avery, 2014).
3. ÖZYETERLİLİK
Öz-yeterlilik kişilerin yaşamlarını etkileyen olayları başarabileceklerine dair inancı olarak
belirlenmiştir. Bu temel inanç kişinin motivasyonuna, performansını gerçekleştirmesine dair
inancına ve duygusal iyi oluş haline yansımaktadır (Bandura, 2010). Diğer bir ifadeyle özyeterlilik, bireyin belirli kazanımları elde etmek için gerekli yolları organize etme ve yürütme
yeteneğine olan inancı olarak ifade edilebilir. Öz-yeterlik, bireyin kişisel yetenek yargılarıyla
ilişkilidir (Klassen, 2004).
Bandura öz yeterliliğin dört önemli bileşenini ortaya koymuştur. Bunlar: geçmiş performans,
dolaylı deneyim, sosyal ikna ve duygusal ipucudur (Lunenburg, 2011). Geçmiş performans;
yüksek düzeyde öz-yeterlilik geçmişte başarılı olunan durumlarla oluşmaktadır. Olumsuz
durumlar karşısında mücadele eden ve başarıla olan bireyin kararlılığı özyeterliliğini
geliştirebilir (Hendricks, 2015). Gözlenen deneyimler; başkalarının yaşadığı benzer durumları
ve rol modelleri gözlemleyen kişinin faaliyetleri de bu olaylardan etkilemektedir. Rol
modellerin yaşadıkları başarı ve başarısızlık durumları kişinin yeterlilik inancını düşürür veya
yükseltir. Sosyal ikna; sözlü ikna, geri bildirim, değerlendirme ve yargılama gibi başkalarının
konu ile ilgili yorumlarını içermektedir. Bu yol öz-yeterlilik inancının yapıcı öneriler ile
geliştirilmesidir, ancak bu yöntem öz-yeterlilik algısının değişmesinde çok fazla etkin
değildir. (Loo ve Choy, 2013). Duygusal durumlar ise geçmiş deneyimler ile benzerlik
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göstermektedir. İkisinde de birey geçmişte yaşanılan deneyim, başarı ve başarısızlıklardan
etkilenmektedir. Ancak, geçmiş deneyimler sadece önceki davranışlara odaklanırken,
duygusal durumlar ise geçmiş deneyimin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Howardson ve
Behrend, 2015).
4. KARİYER UYUMLULUĞU
Savickas kariyer uyumunu, bireyin beklenen kariyer geliştirme çabası, kariyerdeki geçişler ve
bireysel kariyer ile ilgili olumsuz durumlarla başa çıkabilmek için hazır olma durumunu ve
kaynaklarını gösteren psiko-sosyal bir yapı olarak tanımlamıştır. Diğer bir tanımda ise kariyer
uyumu, çeşitli kariyer geçişlerine başarılı bir şekilde uyum sağlama yeteneği, kariyer kararları
ve geçişleri için hazır olma olarak tanımlanmaktadır (Kim, 2022). Kariyer uyumluluğu
kavramına bakıldığında, kavramın dört temel boyutunun olduğu görülmektedir. Bunlar;
kariyerle ilgili olma, kariyer olanaklarına karşı merak, yaşam boyu kontrol, gelecekte ve şu
an da oluşabilecek kariyer bariyerlerine karşı özgüvenli olma sıralanabilir (Cadaret, 2017).
Kariyerler ilgili olma boyutu, bireyin gelecekteki yaşamına yönelik olarak kariyer
alternatiflerine yönelik düşünmesini ve planlama yapmasını ifade eder (Kara, Şahin ve Başçı,
2018). Merak ise bireyin kariyeri ile ilgili çevresindeki yeni fırsatlara açık ve meraklı olması
hali olarak tanımlanabilir (Tolentino vd., 2013). Kontrol; bireyin kariyeri ile ilgili almış
olduğu sorumluluklardır (Omar ve Noordin, 2013). Özgüven ise bireyin geleceğinin inşası için
güvenini artırma ve geliştirme sürecidir. Bu nedenle bireyin kariyer seçimindeki pozitif
çıktılar çabasına bağlı olarak değişebilir (Öztemel, 2018).
5. BAĞLAMSAL PERFORMANS
Bağlamsal performans ilk olarak Boorman ve Motowidlo tarafından 1993 yılında ortaya
konulmuştur. Bu kavram, göreve veya hedefe özgü olmamakla birlikte bireyleri, takımları ve
organizasyonları daha başarılı ve etkili kılan faaliyetleri ifade eder. Aynı zamanda bağlamsal
performans, işbirliği yapmayı ve başkalarına yardım etmeyi, gönüllü olarak ekstra rol
faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, görevleri başarıyla tamamlamak için coşku ve ekstra
kararlılıkla sebat etmeyi, organizasyonun hedeflerini savunmayı ve organizasyon
politikalarına bağlı kalmayı içerir (Reilly ve Aronson, 2012). Bağlamsal performansın
boyutlarına bakıldığında ise karşımıza kişiler arası kolaylaştırıcılık ve işe bağlanma
çıkmaktadır. Kişiler arası kolaylaştırıcılık boyutu, çalışma arkadaşları ile yardımlaşma ve
koordinasyon, meslektaşlara yardım etme şeklindeki özgeci davranışları içermektedir (Harzer
ve Ruch, 2014). İşe bağlanma ise enerjik olma, işe dahil olma, profesyonel yeterlilik gibi
tükenmenin tam tersi olan davranışlar ile işe kendini adama ve özümseme ile karakterize
edilebilen zihinsel bir durumu yansıtmaktadır (Mauno, Kinnunen ve Ruokolainen, 2007).
6. DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLER
6.1.Psikolojik Dayanıklılık ve Öz-yeterlilik ve Kariyer Uyumluluğu İlişkisi
Psikolojik sermayenin iki temel boyutu olan psikolojik dayanıklılık ve öz-yeterlilik arasındaki
ilişkileri açıklayan literatürde oldukça sınırlı çalışma bulunmaktadır (Abukhait, Bani-Melhem,
ve Mohd, 2020; Bimrose ve Hearne, 2012). Özellikle değişkenler arasındaki ilişkilerin
kariyeri inşa teorisi çerçevesinde şekillendiği görülebilir. Bu teori, bireylerin kariyer
tercihlerini nasıl oluşturdukları ve seçimleri hakkındaki davranışlarını açıklamaktadır
(Greenhaus ve Callanan, 2006). Bu çerçevede bireylerin psikolojik dayanıklılığı ve özyeterlilik inançları ile kariyer uyumlulukları arasında bir ilişki olacağı düşünülmektedir.
Önermeler ise şu şekilde oluşturulmuştur:
Önerme 1: Psikolojik dayanıklılık ile kariyer uyumluluğu ilişkilidir.
Önerme 2: Öz-yeterlilik ile kariyer uyumluluğu ilişkilidir.
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6.2.Kariyer Uyumluluğu ve Bağlamsal Performans İlişkisi
Bireylerin kariyer uyumunun, bağlamsal performans üzerindeki etkisine ilişkin literaütrde
kısıtlı bilgi bulunmaktadır. Çalışmaların daha çok görev performansına odaklı olduğu
görülmektedir (Gupta, 2019; Zacher,2015). Bazı çalışmalarda ise kariyer uyumunun, yaşam
memnuniyeti ve akademik performansı etkilediği görülmektedir (Akkermans, vd. 2018).
Özellikle kişi-organizasyon uyumu perspektifinden durum incelendiğinde, kariyer uyumu
gösteren çalışanların isteğe bağlı davranışları gerçekleştirme ihtimalinin oldukça yüksek
olacağı söylenebilir. Bu çerçevede aşağıdaki önerme oluşturulmuştur:
Önerme 3: Kariyer uyumluluğu ile bağlamsal performans ilişkilidir.
6.3.Psikolojik Dayanıklılık ve Öz-yeterlilik ile Bağlamsal Performans İlişkisinde
Kariyer Uyumunun Rolü
Literatür incelemesinde psikolojik dayanıklılık ile bağlamsal performans arasında pozitif
yönde ilişkiler olduğu görülmektedir. Aynı zamanda psikolojik dayanıklılık çalışanlar
açısından bağlamsal performansının iyileştirilmesi için önemli bir öncül olarak tanımlanmıştır
(Murthy, 2017). Diğer bir çalışmada psikolojik sermayenin psikolojik dayanıklılık boyutu ile
bağlamsal performans arasındaki ilişki kısmen desteklenmiştir (Rodriguez-Caceres, vd, 2018).
Pozitif örgütsel davranış çalışmalarını temel alan bir çalışmada psikolojik sermaye ile
bağlamsal performans arasındaki ilişki olduğu ifade edilmiştir (Chen, 2015). Konu ile ilgili
literatürdeki kısıtlı bulgularda genellikle psikolojik dayanıklılık ve öz-yeterlilik ile bağlamsal
performans arasında ilişkiler olduğu görülmektedir. Ayrıca kariyer uyumunun bu ilişkiye
katkısının olabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede önerme şu şekilde geliştirilmiştir:
Önerme 4: Psikolojik dayanıklılık ve öz-yeterlilik ile bağlamsal performans arasındaki
ilişkide kariyer uyumluluğunun aracı rolü vardır
7. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Çalışmanın amacı, psikolojik dayanıklılık ve öz yeterlilik ile bağlamsal performans arasındaki
ilişkide kariyer uyumluluğunun rolüne yönelik bir modelin geliştirilmesidir. Böylelikle pozitif
örgütsel davranış değişkenlerinin, performansa dolaylı olarak katkı yapan bağlamsal
performans üzerindeki etkisi gösterilebilecektir. Ayrıca bu etkide bireylerin kariyerlerine
uyumunun rolü net olarak ortaya konulabilecektir. Yine çalışma pozitif örgütsel davranışın,
insan kaynakları yönetimi alanındaki etkilerinin gösterilebilmesi açısından literatürdeki
boşluğu doldurmak üzere tasarlanmıştır.
7.1 ARAŞTIRMA MODELİ
Değişkenler arası ilişkiler çerçevesinde önerilen araştırma modeli aşağıda yer almaktadır:
Psikolojik
Dayanıklılık

Kariyer
Uyumluluğu

Bağlamsal
Performans

Öz-yeterlilik

Şekil 1: Önerilen araştırma modeli
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8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Günümüz organizasyonlarında, çalışanların işte kendilerine verilen görevlerin ötesine
geçmelerinin beklenmekte ve böylelikle organizasyonunda performansına katkı sağlayan bir
yaklaşımı benimseyecekleri düşünülmektedir. Sürdürülebilir rekabet gücünün öncelikli
kaynağı olan çalışanların rol taleplerinin ötesine geçme eğiliminde olmaları için gerekli
öncüllerin tespiti önemlidir (Sen ve Kaul,2015). Bu çerçevede psikolojik sermayenin temel
unsurları olan psikolojik dayanıklılık, öz-yeterlilik, bağlamsal performans ve kariyer uyumu
arasındaki ilişkilerin ortaya konulması gerekmektedir.
Çalışma, değişkenler arası ilişkileri açıklayıcı tarzda geliştirilen modeli sunmaktadır.
Araştırma modeli pozitif örgütsel davranış bileşenleri ile insan kaynaklarının kariyer alanı
arasındaki ilişkileri yansıtabilmek ve literatürdeki boşluğu doldurmak amacıyla
geliştirilmiştir. Sonraki çalışmalarda değişkenler arası ilişkilerin test edilmesi ve boylamsal
çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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BİST 100 ENDEKSİ ve PETROL, DÖVİZ KURU, ALTIN GETİRİLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Yeter AYDIN
Doktora Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe,
Finans ve Banka Anabilim Dalı
Tuba Gülcemal
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve
Bankacılık Bölümü

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bist-100 endeksi getirileri ile Brent petrol, altın, dolar kuru
getirileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
veri tabanından (EVDS) 2010-2021 dönemleri arasındaki haftalık veriler kullanılmıştır.
Değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek için Johansen eş bütünleşme testi yapılmıştır. Analiz
sonuçlarına göre BİST -100 ve Brent petrol, altın, dolar kuru arasında uzun dönemli ilişki
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca uzun dönem ilişkisinde herhangi bir nedenden dolayı
sapma yaşanırsa, seriler uzun dönem ilişkisine geri dönecektir. Seriler arasındaki ilişkinin yönü,
Granger nedensellik analizi ile test edilmiştir. Granger testi sonuçlarına göre, BİST-100’ den
altın ve dolar kuruna doğru tek yönlü ilişki, altın ve dolar kuru arasında çift yönlü ilişki
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: BİST-100, Brent petrol, altın, döviz kuru, Johansen eşbütünleşme testi,
Granger nedensellik analizi
ABSTRACT
The aim of this study is to reveal the relationship between Bist-100 index returns and Brent oil,
gold and dollar exchange rates in Turkey. For this purpose, weekly data from the database of
the Central Bank of the Republic of Turkey (EVDS) between 2010-2021 were used. Johansen
cointegration test was used to test the relationship between the variables. According to the
results of the analysis, it was concluded that there is a long-term relationship between BIST 100 and Brent oil, gold and dollar rates. In addition, if there is a deviation in the long-term
relationship for any reason, it will return to the long-term relationship. The direction of the
relationship between the series was tested by Granger causality analysis. According to the
Granger test results, a one-way relationship from BIST-100 to gold and dollar rates, and a
bidirectional relationship between gold and dollar rates was found.
Keywords: BIST-100, Brent oil, gold, exchange rate, Johansen cointegration test, Granger
causality analysis
GİRİŞ
Günümüzde, globalleşmenin etkisiyle tüketim alışkanlıklarından, sosyal yaşama kadar dünya
etkileşim içindedir. Bu etkileşim, Finansal liberalizasyonun dolayısıyla finansal piyasalara da
etkisini göstermektedir. Bir ülkede yaşanan herhangi bir varlıktaki fiyat artışı, birçok ülke
ekonomisini etkilemektedir. Bu etkileşim, en hızlı hisse senedi piyasalarına yansımaktadır.
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Türkiye petrol ithal eden, dış ticaret açığı olan ve gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Bu
nedenle petrol fiyatlarında yaşanan değişim ekonomide pek çok sektörü etkilemektedir. Bu
çalışmada petrol fiyatlarında yaşanan değişimin hisse piyasalarına olan etkisi incelenmiştir.
Hisse senedi piyasasını etkileyen pek çok etken bulunmaktadır. Fakat bu çalışmada BİST100
endeksi ve Brent petrol, altın, dolar kuru getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Literatür
çalışmalarında hisse ile petrol, dolar kuru ve altın fiyatları arasındaki ilişki üzerinde pek fazla
çalışma bulunmamaktadır. Çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran bir diğer husus ise çalışmanın
uzun bir dönemi (01.01.2010-07.01.2022, haftalık) kapsamasıdır. Bu bağlamda çalışmanın
yatırımcılara ve finansal piyasalardan bilgi sağlayıcılara katkısı olacağı düşünülmektedir.
Çalışmada Brent petrol, BİST100, dolar kuru ve altın fiyatları kullanılmıştır. Veriler Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası veri tabanından (EVDS) alınmıştır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Dünyada, ispatlanmış petrol rezervi 1.696,6 milyar varil olarak belirlenmiştir. Petrol rezervinin
807,7 milyar varili (%47,6) Orta Doğu ülkelerinde, 330,1 milyar varili (%19,5) Güney ve Orta
Amerika ülkelerinde, 226,1 milyar varili Kuzey Amerika ülkelerinde (%13,3) bulunduğu tespit
edilmiştir (botas.gov.tr). Şekil.1’de 2020 yılı ülkelere göre petrol rezervi yüzdesel olarak
verilmiştir.

ABD
Libya 3%

Diğer
11%

Venezuela
18%

3%
Rusya
5%
Birleşik Arap
Emirlikleri
6%
Suudi Arabistan
16%
Kuveyt
6%

Irak
9%

İran
13%

Kanada
10%

Şekil 1.Ülkelere Göre Petrol Rezervi 2020
Kaynak: Veriler www.enerjiatlasi.com’ dan alınarak tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.
Petrol üretiminin en fazla olduğu ülke %18 payla Venezüella iken, Sudi Arabistan İran ve
Kanada Venezüella’yı takip etmektedir. Petrol rezervlerinin büyük bir çoğunluğunu Ortadoğu
ülkelerinde olduğu görülmektedir.
Petrol arzında yaşanan şoklar bütün petrol ithal eden ülkeleri etkilerken, Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkilemektedir. Türkiye’de petrol fiyatlarının artışı,
üretimden-ulaşıma birçok sektörü olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, petrol fiyatlarının
bist-100 endeksini nasıl etkilediği incelenmektedir.
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şoklara doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığını
göstermektedir. Bu durum petrol fiyatları
(PETRL) serisinde pozitif ya da negatif yönlü bir
şokun yaşanması durumunda BİST Ulaştırma
endeksi (XULAS) serisinde de benzer yönlü
şokların yaşanacağı anlamına gelmektedir
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getirisi arasında pozitif ilişki saptanmıştır. 37
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Altın (XAU) fiyatlarında sadece 21.07.202011.08.2020 döneminde fiyat baloncuğu olduğu
tespit edilmiştir. Analiz dönemi itibarıyla Brent
Petrol (XBR) fiyatlarında özellikle her yıl Mart
ayında bir fiyat baloncuğu oluştuğu gözlenmiştir.
GameStop Corp (GME) hisse senedi fiyatlarında
Ocak 2021 itibarıyla yaşanan spekülatif fiyat
baloncuğunun en uzun süren ve en şiddetlisi
olduğu anlaşılmıştır. Analize konu edilen varlık
fiyatlarında oluşan fiyat baloncukları için ortak bir
tarih ve/veya tarih aralığı söz konusu değildir.

Yöntemiyle
Analizi

Literatür çalışmalarında, BİST sanayi endeksi, BİST elektrik endeksi, BİST ulaştırma endeksi
ve VIX endeksi ile petrol fiyatları arasındaki ilişki incelenmiştir. Literatürdeki çalışmalarına
göre, BIST 100 endeksi getirisi ile dünya petrol ve kömür fiyatlarındaki değişikliklerin
düzeltilmiş BIST elektrik endeksi getirisi üzerinde güçlü bir oynaklık yayılma etkisi olduğu
ortaya konmuştur (Gümüş ve Kurt Cihangir 2022). Ayrıca ekonomik göstergelerden, Kredi risk
primi, petrol fiyatları ve döviz kuru BIST 100'ü olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır
(Kaymaz ve Toplu Yılmaz 2022). Öte yandan Brent petrol fiyatı ve dolar kurundaki değişimin
%1, doğal gaz fiyatındaki değişim ise %10 anlamlılık düzeyinde, BİST Sanayi Endeks getirisi
üzerinde açıklama gücü olduğunu ve doğal gaz fiyatlarındaki artış BİST Sanayi endeks getirisi
üzerinde azaltıcı etki yaptığı ortaya konmuştur (Vural ve Yurt Azizoğlu 2021). Petrol
fiyatlarında yaşanacak pozitif ya da negatif bir şokun BİST 100 endeksini de aynı yönde
etkilediği ortaya konmuştur (Kiracı 2020). Altın fiyatları ile BİST 100 Endeksi, petrol fiyatları
ve döviz kuru değişkenleri arasında Granger nedensellik ilişkisi olduğu ortaya konmuştur
(Gülhan 2020). Başka bir görüşe göre, Borsa endeksi değeri ile petrol fiyatları ve korku endeksi
arasında bir nedensellik ilişkisinin olmadığını, döviz kuru ve altın fiyatları ile tek yönlü bir
nedensellik ilişkisine sahip olduğu kanıtlanmıştır. (Duvar ve Eygü 2020). Petrol fiyatları
BİST100 değişkenini açıklamada çok önemsiz bir paya olduğu düşünülmektedir (Syzdykova
Oralbaykızı 2019). Petrol fiyatları ile BİST 100 endeksi arasında bir nedensellik ilişkisi
olmadığı ileri sürülmüştür (Sandal, Çemrek ve Yıldız 2017, Hatipoğlu ve Tekin 2017). Petrol
fiyatından BİST 100 endeksine doğru tek yönlü ilişki olduğu kanıtlanmıştır (Eyüboğlu ve
Eyüboğlu 2016). BİST 100’den diğer petrol varil fiyatlarına doğru tek yönlü bir ilişki
bulunmuştur. Öte yandan Borsa İstanbul Ulaştırma Endeksi’nin ham petrol varil fiyatlarına
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doğru tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (Kendirli ve Çankaya 2016). BIST 100 endeksi
kapanış fiyatlarından, petrol fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişki olduğu ortaya
konmuştur (Özmerdivanlı 2014).
VERİ SETİ ve METEDOLOJİ
Bu çalışmanın amacı, BİST-100, petrol ve dolar kuru getirileri arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktır. Çalışmada 01.01.2010-07.01.2022 dönemleri arasında ki haftalık veriler
kullanılmıştır. Veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veri tabanından (EVDS) elde
edilmiştir. Çalışmada, bist100 ile Brent petrol, altın ve dolar kuru arasında ki ilişkiyi belirlemek
amacı ile Johansen eşbütünleşme analizi kullanılmıştır.
Johansen eşbütünleşme analizi, birden fazla eşbütünleşme vektörünün bulunma olasılığı olan
çok değişkenli durumda seriler arasındaki eşbütünleşme olup olmadığını incelemektedir.
Seriler birinci mertebede durağansa yani 𝐼(1)’ ise bu değişkenler arasındaki uzun dönemli
ilişkinin olup olmadığını belirlemek için kullanılmaktadır (Johansen 1988). Bu nedenle ilk önce
analiz edilecek serilerin durağanlık sınamasının yapılması gerekmektedir. Serilerin durağanlığı,
Augmented Dickey Fuller (ADF) testi ile belirlenmiştir. ADF denklemlerinde bağımlı
değişkenin gecikme uzunluklarının belirlenmesi için Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) kullanılmıştır.
ADF denklemi aşağıdaki gibidir.
∆𝑌𝑡 = 𝜎 + 𝛽𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑𝑝𝑗=1 𝜙𝑗 ∆𝑌𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡

(1)

∆𝑌𝑡 = 𝜎 + 𝛽𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑𝑝𝑗=1 𝜙𝑗 ∆𝑌𝑡−𝑗 + 𝑟𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝑒𝑡

(2)

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑𝑝𝑗=1 𝜙𝑗 ∆𝑌𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡

(3)

(1)
Numaralı denklem sabitli, (2) numaralı denklem hem sabitli hem trendi, (3) numaralı
denklem sabitsiz ve trendsiz ADF testlerini göstermektedir. Her üç denklemde de 𝜎, 𝛽, 𝛿, 𝜙, 𝛾
Katsayıları, 𝑒𝑡 hata terimini p ise uygun gecikmeyi ifade etmektedir (Dickey ve Fuller 1979;
1981). ADF yönteminde 𝐻0 hipotezi seriler birim köklüdür. Şeklinde kurulur ve olasılık değeri
%5’ ten küçükse temel hipotez reddedilir. Yani seriler düzeyde durağandır.
Çalışmada seriler arasındaki uzun dönem ilişkisini belirlemek için Johansen (1988)
eşbütünleşme analizi kullanılmıştır. Bu yöntem, birden fazla eşbütünleşme vektörünün
bulunma olasılığı olan çok değişkenli durumda eşbütünleşme için bir test aracıdır. Bu yöntemin
yapılabilmesi için değişkenler birinci mertebeden durağan olmalıdır. Yani değişkenler 𝐼(0)
olmalıdır. Bu yöntem, mevcut eşbütünleşme vektörlerin sayısını belirlemek için
kullanılabilecek bir dizi sonuç üretir. Olası k-1 sayıda vektör olacaktır, burada k modelde yer
alan değişkenlerin sayısıdır. Bu sonuca göre, uzun vadeli katsayılar daha sonra belirlenebilir ve
ortaya çıkan hata düzeltme modeli üretilebilir. Bu yaklaşım,  uzun dönem katsayılarına ve 
ayarlama katsayılarına (hızlara ve kabaca hata düzeltme terimine) eşit olan iki grup katsayı
üretir. Johansen yöntemi iki istatistik üretir, stokastik matrisin maksimum öz değerine dayalı
olasılık oranı testi ve stokastik matrisin izine dayalı test. Bu istatistikler daha sonra birlikte eş
bütünleme vektörlerin sayısını belirlemek için kullanılır. Test,  matrisin incelenmesine dayanır
ve burada  uzun vadeli bir katsayı matrisi olarak yorumlanabilir. Değişkenler arasındaki
eşbütünleşme testi, matrisin  öz değerleri üzerinden krankına bakılarak hesaplanır.  iki
matrisin çarpımı olarak tanımlanabilir (Johansen 1988); Johansen ve Juselius 1990).
𝜋 = 𝜎𝛽 ′
Matris  eşbütünleşme vektörlerini verirken,  VECM'nin her denklemine giren her bir
bütünleşme vektörünün sayısını verir, ayrıca 'ayarlama parametresi' olarak da bilinir. Johansen,
iki test istatistiği vermektedir. Bu istatistikler şu şekildedir.
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𝑔

𝜆 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑒 (𝑟) = −𝑇 ∑ 1 − 𝜆̂𝑖
𝑖=𝑟+1

𝜆𝑚𝑎𝑥 = −𝑇𝑙𝑛(1 − 𝜆̂𝑟+1 )
Burada 𝜆̂𝑖 π matrisinden i’ inci sıradaki öz değerin tahmin değeridir. Johansen ML yordamında
standart yaklaşım iz ve Maksimum Öz değer istatistiklerini hesaplamak, daha sonra bunları
uygun kritik değerlerle karşılaştırmaktır.
İktisadi değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisinden bazı nedenlerden dolayı sapma
yaşanabilmektedir. Bu sapmalar zamanla yok olarak uzun dönem ilişkisine dönülebileceği gibi
uzun dönem ilişkisine geri dönemeyip yeni bir denge oluşturmaları söz konusu olabilir. Eski
denge noktasına geri dönmemesi, uzun dönem ilişkilerinin karşılaşılacak ilk şokta geçersiz hale
geleceği anlamındadır. Bu durumda, değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisinden sapma
olduğunda tekrar uzun dönem ilişkisine geri dönülüp dönülemeyeceği ve geri dönecekse bunun
ne kadar sürede geçekleşeceği de incelenmektedir.
Seriler arasında uzun dönem ilişkisi bulunduktan sonra, ilişkinin yönünü Granger nedensellik
analizi ile incelenmiştir. Testin denklemi şu şekildedir.
𝑛

𝑛

𝑋𝑡 = ∑ 𝛼𝑖 𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑗 𝑋𝑡−𝑗 + 𝑢1𝑡
𝑖=1
𝑚

𝑗=1
𝑚

𝑌𝑡 = ∑ 𝛾𝑖 𝑋𝑡−𝑖 + ∑ 𝛿𝑗 𝑌𝑡−𝑗 + 𝑢1𝑡
𝑖=1

𝑗=1

Şeklinde verilen VAR modeli kullanılmaktadır. Burada hata terimleri birbirleriyle ilişkisizdir.
İlk denklem gecikmeli Y değişkenlerinin X üzerindeki etkisinin anlamlılığını, ikinci denklem
ise gecikmeli X değerlerinin Y üzerindeki etkisinin anlamlılığını ölçmektedir. Tahmin edilen
gecikmeli katsayılar toplamları olan ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 ve ∑𝑚
𝑖=1 𝛾𝑖 değerlerinin sıfır olup-olmadığı ortak
bir F testi yardımıyla değerlendirilmektedir. Buna bağlı olarak sıfır hipotezleri;
𝐻0 = ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 = 0 (Y değişkeni X değişkeninin Granger nedeni değildir.)
𝐻0 = ∑𝑚
𝑖=1 𝛾𝑖 = 0 (X değişkeni Y değişkeninin Granger nedeni değildir.)
Şeklinde ifade edilmektedir. Ortak test sonucunda, ∑𝑛𝑖=1 𝛼𝑖 ve ∑𝑚
𝑖=1 𝛾𝑖 değerlerinin sıfır olduğu
iddiası reddedilirse değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır.
BULGULAR
Çalışmada, seriler arasındaki rakamsal büyüklük farklılığı dolayısıyla, karşılaştırmanın anlamlı
olması için verilerin doğal logaritması alınmıştır. Öncelikle logaritması alınan serilere
genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi uygulanarak serilerin durağanlığı test edilmiş ve tüm
değişkenlerin birinci mertebeden durağan olduğu görülmüştür. Seriler 1. farkı alındığında
durağan hale gelmektedir. ADF denklemi her bir değişken için aşığındaki gibidir.
𝑝

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝜙𝑗 ∆𝑌𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡
𝑗=1
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Kaynak: veriler TCMB EVDS’ den elde edilmiştir.
Şekil.2. Bist-100 endeksi fiyat grafiği

Kaynak: veriler TCMB EVDS’ den elde edilmiştir.
Şekil 3. Brent petrol fiyat grafiği
Şekil.3 ve 4’ de görüldüğü gibi, 2020 yılında Covid-19 nedeniyle hem Brent petrol fiyatlarında
hem de bist100 endeksinde fiyat düşüşü yaşanmıştır. Her iki fiyatın da pandemi sürecinden
sonra yükselmeye başladığını söyleyebiliriz.
Bist-100, petrol ve dolar kuru arasındaki uzun dönemli ilişkiyi analiz eden bu çalışmada;
değişkenlere Johansen cointegration eşbütünleşme testi yapabilmek için serilerin durağanlığı,
Augmented Dickey Fuller (ADF) birim kök testi ile sınanmıştır. ADF denklemi her bir değişken
için aşığındaki gibidir.
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𝑝

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝜙𝑗 ∆𝑌𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡
𝑗=1

Tablo.1. ADF test sonuçları
Değişkenler

Mertebe

Denklem

t-istatistiği

Prob

Lnbist100

1.fark

Sabitsiz ve trendsiz

-25,39107

0,0000

Lnbrentpetrol

1.fark

Sabitsiz ve trendsiz

-20,27146

0,0000

Lnusd

1.fark

Sabitsiz ve trendsiz

-19,18063

0,0000

Lnaltin

1.fark

Sabitsiz ve trendsiz

-20,54405

0,0000

Test critical values:

1% level
5% level
10% level

-2.568661
-1.941330
-1.616359

Tablo.1’ de Serilerin birinci mertebeden durağan olduğu görülmüştür. Yani seriler fark alınınca
durağan hale gelmektedir. Değişkenler birinci mertebeden durağan olduğundan dolayı
Johansen cointegration eşbütünleşme yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir Johansen
testi yapılmadan önce VAR yöntemi ile seriler arasındaki uygun gecikme 2 dönem olarak
belirlenmiştir.
Bilgi kriterleri

Uygun Gecikme

LR

7

FPE

2

AIC

2

SC

2

HQ

2

Uygun gecikme belirlendikten sonra seriler arasındaki uzun dönem ilişkisini belirlemek için
Johansen eşbütünleşme analizi uygulanmıştır. Johansen eşbütünleşme testinde hipotezler her
iki denklem için de şu şekilde kurulmaktadır.
𝐻0 = değişkenler arasında eş bütünleşme yoktur.
𝐻1 = değişkenler arasında eşbütünleşme vardır.
Tablo.2. Johansen Eşbütünleşme test sonuçları
İstatistik

Test İstatistiği

Kritik Değer (%5)

İz Değeri

46.25290

40.17493

0.0109

Öz değeri

29.29473

24.15921

0.0092

Prob

Sabitsiz ve Trendsiz model
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Tablo.2’ de Johansen testi sonuçları verilmiştir. Hem iz değer denkleminde hem de öz değer
denkleminde test istatistiği %5 seviyesindeki kritik değerden yüksek olduğundan ve Prob
değerleri 0,05’den küçük olduğundan seriler arasında uzun dönem ilişkisi vardır, sonucuna
ulaşılmıştır. Seriler arasında uzun dönem ilişkisi belirlendikten sonra, hem uzun dönem
ilişkisinin olası bir şokta değişip değişmeyeceğini belirlemek; hem de değişkenler arasındaki
kısa dönem ilişkisini incelemek için VECM testi uygulanmıştır.

Tablo 3 VECM Testi Sonuçları Bist100 Bağımlı Değişken
Açıklayıcı Değişkenler

Katsayı

Cointegre

-0.021788

R-squared

0.303691

Adjusted R-squared

0.299199

Prob
0.0032

Sabitsiz ve Trendsiz model
Tablo.32 de VECM test sonuçları verilmiştir. VECM testi sonuçlarına göre, seriler herhangi bir
sebepten dolayı uzun dönem ilişkisinden sapma yaşarlarsa, tekrardan uzun dönem ilişkisine
döneceklerdir.
Chi-sg

Değişkenler

Prob

Dlnbist100

Dlnusd

23.13196

0.0000

Dlnbist100

Dlnaltin

7.727321

0.0054

Dlnusd

Dlnaltin

2.833372

0.0923

8.823064

0.0030

Granger nedensellik analizi sonuçlarına göre, bist100 getirisi altın ve dolar getirisinin Granger
nedenidir. Dolar ve altın getirisi arasında ise çift yönlü Granger nedensellik bulunmaktadır.
SONUÇ
Literatür çalışmalarında, petrol fiyatları, altın, döviz kuru ve hisse piyasaları ile ilgili birçok
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma hem uzun bir dönemi kapsaması hem de bist-100 endeksi
kapanış fiyatları ile ilişkinin araştırılması bakımından diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Söz
konusu değişkenler arasında uzun dönem ilişkisinin varlığı Johansen eşbütünleşme testi ile
incelenmiştir. Çalışmada, Brent petrol, bist-100, altın ve dolar kurunun 01.01.2010-07.01.2022
dönemdeki haftalık verileri kullanılmıştır. Veriler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veri
tabanından (EVDS) elde edilmiştir.
Sandal, Çemrek, Yıldız (2017), Hatipoğlu ve Tekin (2017)’ nin çalışmalarının aksine,
Johansen eşbütünleşme analizi sonuçlarına göre; bist-100, dolar kuru, Brent petrol ve altın
fiyatları arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Bu sonuçlar, Özmerdivanlı (2014)’ nın
çalışmasıyla örtüşmektedir. Sandal vd. (2017)’ nin aksine Granger nedensellik ilişkisi altın ve
dolar kuru getirileri arasında çift yönlü, bist-100 endeksinden dolar kuru ve altın getirilerine
doğru tek yönlüdür.
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Sonraki çalışmalarda, ilerleyen dönemlerde değişkenler arasındaki ilişkide sapma yaşanıp
yaşanmayacağına, bir sapma yaşanırsa uzun dönem ilişkisine geri dönüp dönmediğine
bakılabilir. Bu çalışmanın, hisse senedi piyasasında yatırım yapmadan önce; dolar kuru, altın
fiyatları ve petrol fiyatlarını da analiz ederek karar vermeleri gerektiğini ortaya koyarak
yatırımcılara faydalı olacağı düşünülmektedir.
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NETWORK NEUTRALITY ON THE INTERNET WITH CONGESTION SENSITIVE
END USERS AND CONTENT PROVIDERS
YOĞUNLUĞA DUYARLI SON KULLANICILAR VE İÇERIK ÜRETICILERINDEN
OLUŞAN İNTERNETTE AĞ TARAFSIZLIĞI
Özgür KAPLANLIOĞLU
Doktora Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Bülent GÜLOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü
ÖZET
Bu çalışmada monopol bir Internet Servis Sağlayıcı (ISP) tarafından işletilen iki-taraflı bir
internet marketini inceledik. ISP son-kullanıcılara belirli bir ücret karşılığında internete erişim
hizmeti sağlarken, marketin diğer tarafı olan içerik üreticilerine (CP) ise içeriklerini son
kullanıcılara ulaştıracak alt yapıyı sağlamaktadır. Çalışmamızda “Ağ Tarafsızlığı” ilkesinin
katı bir şekilde uygulandığı senaryo ile ISP’nin bazı CP’lerin içeriklerini hız olarak
sınırlandırmak yoluyla (throttling) “Ağ Tarafsızlığı” ilkesinden saptığı senaryoyu
karşılaştırdık. Modeli basitleştirmek adına sadece bir adet CP’ye “throttling” uygulanmasına
izin verdik. Çalışmamızda “Ağ Tarafsızlığı” ilkesinden sapılmasının toplam veri tüketimi, ağ
yoğunluğu (congestion) ve ISP’nin altyapı yatırımları üzerindeki etkilerini inceledik.
Araştırmamızın bulguları “Ağ Tarafsızlığı” ilkesinden sapılmasının son-kullanıcı fiyatlarının
düşeceğine işaret etmektedir. Fakat bu sonuç her koşulda toplam veri tüketiminin artacağını
garanti etmemektedir. Çünkü çalışmamızın bir diğer sonucu, “Ağ Tarafsızlığı” ilkesinden
sapılması halinde ISP’nin daha az altyapı yatırımı yapacağı yönündedir. Bu durum da ağ
yoğunluğunu attırarak toplam veri tüketiminin düşmesine sebep olacaktır. Dolayısı ile bu
karşıt faktörlerin toplam veri tüketimi üzerindeki etkisi belirsizdir. Araştırmanın genel
sonuçlarını özetlersek; “Ağ Tarafsızlığı” ilkesinden sapmak son-kullanıcı fiyatlarını düşürücü
bir etki yapması açısından tüketici refahını olumlu yönde etkileyecek fakat ISP’nin daha az
alt-yapı yatırımı yapmasına sebep olacağı için tüketici refahına olumsuz yönde etkisi
olacaktır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda araştırıcılar olarak görüşümüz “Ağ
Tarafsızlığı” ilkesinden sapılmaması yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Ağ Tarafsızlığı, İki Taraflı Market, Telekomünikasyon
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ABSTRACT
In this study, we envisioned a two-sided market mediated by a monopolistic internet service
provider, ISP. The ISP provides end-users internet access and carries content providers' (CP)
packages on its network. We compare the case where network neutrality is strictly practiced
with the case where the ISP can "throttle" the traffic of certain content providers. In the
model, for simplicity, a single CP is exposed to throttling. We studied the implications of
violation of net-neutrality on total data usage, congestion, and capacity investment incentives.
We show that under discrimination, ISP charges a lower price to end-users. Paradoxically,
this sometimes leads to lower data volume. Because we also find that under discrimination,
ISP invests less on capacity infrastructure. While the lower price for end-users has an
increasing effect on demand for data, less capacity investment causes more congestion and
decreases demand for data. The combined effect of these competing factors is ambiguous. To
sum up, our model predicts that discrimination unambiguously leads to lower prices on the
end-user side, and it also unambiguously leads to less capacity investment on the ISP side.
However, its effect on total data usage is ambiguous. As researchers of the study, we conclude
that the results are not persuasive enough to support the abolishment of network neutrality.
Keywords: Net Neutrality, Two-Sided Markets, Telecom
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ALIŞVERİŞ SIKLIĞI DÜŞÜK SEKTÖRLER İÇİN KAYIP MÜŞTERİ ANALİZİ
CUSTOMER CHURN ANALYSIS FOR SECTORS WITH LOW SHOPPING
FREQUENCY

Emrah SEZER
Next4biz
Ahmet Erkan ÇELİK
Next4biz
Hidayet TAKÇI
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
ÖZET
Teknolojinin artan bir ivme ile gelişmekte olduğu günümüz dünyasında, günlük işleyişler
devam ederken birçok dijital iz(kayıt) oluşmaktadır. Sosyal medya platformları, cep telefonu
uygulamaları, internet tarayıcıları, navigasyonlar, alışveriş platformları, oyun platformları,
mağazaların ERP sistemleri ve arama motorları gibi birçok kaynakta dijital izler üretilmekte
ve birçok farklı veri barındırma ortamında saklanmaktadır. Günümüzde birçok işletme, satış,
pazarlama, tedarik zinciri ve müşteri ilişkileri yönetimi (customer relationship management)
gibi iş süreçlerinde bu dijital izlerden faydalanmak için tanımlayıcı (descriptive) ve öngörücü
(predictive) analizler yapmakta ve içgörüler (insight) elde etmeye çalışmaktadır. Birçok farklı
kaynakta birçok farklı veri üretilebiliyor olmasının yanı sıra, her işletme için kendi müşterisi
ile arasında gerçekleşen direk temaslar, alışverişler, şikayetler gibi işlemlerin açıklayıcılığı
oldukça fazladır. Bu işlemlerin kaydının tutulması ve ilişkisel olarak saklanması da nispeten
kolaydır. Ancak mobilya, dayanıklı tüketim malları, otomotiv gibi bazı sektörlerde uzun
ömürlü ürünler satılmakta olduğu için müşteriler ile olan direk etkileşimler de çok uzun
yıllara varan aralıklarla gerçekleşecek kadar seyrek olabilmektedir. Bu şekilde seyrek alışveriş
ilişkisinin olduğu sektörlerde, müşteri memnuniyeti, müşteri devamlılığı(customer retention)
ve müşteri kaybı (customer churn) gibi müşteri ilişkileri yönetimine ait metrikleri hesaplamak
oldukça zor bir hale gelmektedir. Kayıp müşteri analizinin özellikle, kredi kartı, cep telefonu
şebekesi, dijital eğlence ve oyun platformları gibi abonelik modeli ile çalışmakta olan
işletmelerde yoğun şekilde uygulandığı görülmektedir. Bu sektörlerde kayıp müşteri analizi
yapılabilmesinin önemli bir nedeni müşterinin aboneliğini sonlandırma kaydının net bir
biçimde tutulabiliyor ve takip edilebiliyor olmasıdır. Literatürde abonelik modeli ile
çalışmayan sektörler için de birçok kayıp müşteri analizi yaklaşımı bulunmaktadır. Ancak
seyrek alışveriş sıklığı olan işletmeler için bu çalışmaları yapmak oldukça zordur. Bu
çalışmada, seyrek alışveriş sıklığına sahip bir işletmenin, müşterileri üzerinde
öngörücü(predictive) kayıp müşteri analizi yapılması üzerine çalışılmış ve kayıp müşteri
etiketi
yapıştırma
üzerine
alternatif
yaklaşımlar
denenmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Kayıp Müşteri Analizi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri
Memnuniyeti, Müşteri Devamlılığı
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ABSTRACT
In today's world where technology is developing with an increasing momentum, many digital
traces (records) are formed while daily operations continue. Digital traces are produced in
many sources such as social media platforms, mobile phone applications, internet browsers,
navigations, shopping platforms, game platforms, ERP systems of stores and search engines
are stored in many different data hosting environments. Today, many businesses make
descriptive and predictive analyzes and try to obtain insights in order to benefit from these
digital traces in business processes such as sales, marketing, supply chain and customer
relationship management. In addition to the fact that many different data can be produced
from many different sources, the explanatory power of transactions such as direct contacts,
purchases, complaints, etc., between each business and its own customer is quite high.
Keeping a record and relationally storage of these transactions is relatively easy. However,
since long-lasting products are sold in some sectors such as furniture, durable consumer
goods, and automotive, direct interactions with customers may be rare enough to occur at
intervals of up to very long years. In this way, it becomes tough to calculate customer
relationship management metrics such as customer satisfaction, customer retention, and
customer churn in industries with rare shopping relationships. It is seen that customer churn
analysis is applied intensively in businesses that operate with subscription models such as
credit cards, mobile phone networks, digital entertainment and gaming platforms. An
important reason for performing customer churn analysis in these sectors is that the
customer's unsubscribe record can be kept and tracked clearly. In the literature, there are
many customer churn analysis approaches exist for sectors that do not work with the
subscription model. However, it is very difficult to carry out these studies for businesses with
infrequent shopping frequency. In this study, predictive customer churn analysis on the
customers of a business with infrequent shopping frequency was studied and alternative
approaches related to sticking the lost customer label were tried.
Keywords: Customer Churn Analysis, Customer Relationship Management, Customer
Satisfaction, Customer Retention
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COMPARATIVE STUDIES OF BIOETHANOL PRODUCED FROM CASSAVA
PEELS USING ASPERGILLUS NIGER AND SACCHAROMYCES CEREVISIAE IN
SUBMERGED FERMENTATION
1
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Department of Microbiology, Faculty of Pure and Applied Sciences, Kwara State University,
Malete, Kwara State, Nigeria
*2
Department of Science Laboratory Technology, Federal Polytechnic Offa, and Kwara State,
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ABSTRACT
Cassava peels is one of the largest agricultural wastes in Nigeria generated through processing
cassava tubers for human and industrial use. This project study compared the bioethanol
produce from cassava peels using Saccharomyces cerevisiae ATCC 204508/S288c and
Aspergillus niger isolated from onion bulb. Proximate analysis was done on the peels using
standard methods of analyses of Association of Official Analytical Chemists (AOAC).
Fermentation for bioethanol production was done for 6 days using submerged fermentation.
Parameters such as substrate concentration, incubation period and temperature were optimized
for bioethanol production. The pH, reducing sugar, and specific gravity were determined
using standard techniques. Ethanol yield was measured via spectrophotometer and ethanol
standard curve techniques and total titrable acid was measured by titration method using 0.1M
NaOH. From the results, proximate analysis showed the following; moisture (9.75± 0.55 %),
crude ash (3.12± 0.25 %), crude fibre (9.50± 0.01 %), crude fat (1.50±0.05 %), protein (2.54±
0.06 %), carbohydrate (73.50 ± 0.05 %). pH ranged from 4.50±0.25 to 3.20±0.30 for S.
cerevisiae with 3.60±0.50 having the highest ethanol yield at 30 g/ml substrate concentration
and 4.50±0.30 to 3.20±0.04 for A. niger with 3.55±0.05 having the highest ethanol yield at 30
g/ml substrate concentration. The reducing sugar content decreased from 3.15±0.55 to
1.20±0.05 for S. cerevisiae and from 3.16±0.50 to 1.24±0.50 A. niger and specific gravity for
both organisms decreased from 0.99±0.05 to 0.95±0.65. Total titrable acid increased from
0.85±0.05 to 1.41±0.06 for S. cerevisiae and from 0.60±0.05 to 1.45±0.05 for A. niger.
Highest ethanol yield using S. cerevisiae was 28.03±0.45 g/ml at 4 days incubation period,
substrate concentration of 30 g/ml and at 30 OC while A. niger was 27.54±0.05 g/ml at 5 days
incubation period, substrate concentration of 30 g/ml and at 30 OC. It was also revealed that
the combination of A. niger and S. cerevisiae gave considerably higher ethanol yield
(31.05±0.05). The optimum temperature, incubation period and substrate concentration for
bioethanol production were 30 OC, 4 days and 30 g/ml. This research therefore, indicates that
cassava peels could serve as a cheap and promising substrate for bioethanol production using
S. cerevisiae and A. niger.
Keywords: Bioethanol, Cassava peels, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger
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CLASS NON-SENSITIVITY INDEX (CNSI): A ROBUST MODEL DETECTING AND
CLASSIFYING MULTIDRUG RESISTANCE BETTER THAN THE MULTIPLE
ANTIBIOTIC RESISTANCE INDEX (MARI)

Yahaya YUNUSA Riko
Department of Microbiology, School for Postgraduate Studies, Umaru Musa Yar’adua
University, PMB 2218, Katsina, Nigeria
Dr. Bashir ABDULKADIR
Mannir KABIR
IBRAHIM Muhammadu Abdullah
Department of Microbiology, Umaru Musa Yar’adua University, PMB 2218, Katsina, Nigeria
ABSTRACT
Background: Antimicrobial resistance (AMR) is a major threat bedevilling humanity, and its
control requires accurate documentation of resistance globally. Previously, the Multi
Antibiotic Resistance Index (MARI) is the major index of multidrug resistance.
Objectives: To evaluate the use of the MARI in reporting multidrug resistance in Nigeria, and
thereafter develop an improved model/index for determining multi- and extensive-drug
resistance based on using definitions adapted from a guidance report by CDC/ECDC (with
CLSI/EUCAST & FDA’s contributions), and finally test the model on selected gram-negative
bacteria isolated from animal vectors, food, clinical, environmental and fomite samples.
Methods: The developed model introduced Multiple Antibiotic Non-Sustainability Index
(MANSI) – which incorporates intermediacy as a predictor of resistance – and Class NonSusceptibility Index (CNSI) – which considers the particular group/class of antibiotics the
bacterium is not susceptible to, compared to total antibiotic groups tested – as viable
alternatives. The model was evaluated by ascertaining multidrug resistance of commonly
isolated Gram-negative bacteria from Katsina Metropolis, Nigeria; maintained in the
Microbiology Lab, Umaru Musa ‘Yar’adua University, Katsina, Nigeria (2018-2020); using
the Kirby-Bauer technique.
Results: The new model predicted 80% multidrug resistance in tested strains (including
Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Shigella
dysentriae), while MARI predicted only 60% resistance. Statistically, the CNSI (ranging from
0/8 to 5/8) proved to be the best index for detecting multi/extensive drug-resistance than the
MARI (0.0-0.5) and the MANSI (0.0-0.6), however, the difference was not statically
significant at p ≤ 0.05 (unpaired t-test, p = 0.41).
Conclusions: Upon further modifications and tests, the CNSI developed in this model is
envisaged to act as a blueprint/model for the accurate reporting of multi/extensive drug
resistance; thereby keeping stakeholders abreast of trends in susceptibility and resistance; and
ultimately mitigating antimicrobial resistance.
Keywords: Antibiogram, Class Non-Sensitivity Index (CNSI), Multidrug Resistance,
Multiple Antibiotic Resistance Index (MARI)
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HIGHLIGHTING THE INTERACTIONS BETWEEN CRITICAL PARAMETERS AT
THE PHYSICOCHEMICAL LIMITS OF DIESEL BIODEGRADATION THROUGH
PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS

Yahaya YUNUSA Riko
Department of Microbiology, School for Postgraduate Studies, Umaru Musa Yar’adua
University, PMB 2218, Katsina, Nigeria
Dr. Zubairu UMAR Darma
Department of Microbiology, Umaru Musa Yar’adua University, PMB 2218, Katsina, Nigeria
ABSTRACT
Background: Environmental contamination with diesel threatens the biota and environment.
Bacterial remediation is the best alternative for remediating contaminated environments.
Environmental factors (e.g. pH and temperature) influence the success and efficiency of
biodegradation, hence the necessity for studying their interactions and limits.
Objectives: To evaluate interactions of critical physiochemical parameters (pH, temperature,
salt concentration and substrate/diesel concentration) and to delineate the lower and upper
limits of diesel biodegradation.
Methods: Diesel degradation performance of 16S rRNA-identified bacteria (Bacillus subtilis,
Staphylococcus aureus, Micrococcus roseus and Rhodococcus species; and Alcaligenes sp.,
Ochrobactrum sp., Alcaligenes aquatilis and Alcaligenes faecalis UMYU001
(MN519483.1)), from Katsina State, Nigeria was evaluated at various physiochemical limits:
temperature (20-50 °C), pH (5-12), salinity (0–25 g/L), and diesel concentration (0–10%,
v/v); using Single Factor Optimisation and Response Surface Methodology based on Central
Composite Design. Degradation maxima and minima for each parameter were experimentally
defined. A correlation matrix showing interactions between the variables was generated using
SPSS version 23.0 (IBM, New York, USA). Principal component analysis was carried out
using Equimax rotation with Kaiser Nominalisation, where eigenvalues >1 were extracted to
highlight the overall effects of pH (6-11), temperature (25-50 °C), salt concentration (0-25
g/L) and substrate/diesel concentration (2-12 %, v/v) on the degradation response.
Results: The correlation matrix highlighted positive and negative interactions between the
identified parameters, and PCA results identified two components responsible for 87.75% of
the variance. substrate and salt concentrations positively influenced biodegradation, while
temperature and pH exerted overall negative influences (p ≤ 0.05).
Conclusions: The lower and upper ranges in the model were the minimal and maximal
degradation limits, respectively. The study contributed towards the understanding of ecology
of biodegradation at extreme physiochemical conditions, and can be utilised in maximising
effective bioremediation of diesel-contaminated environments.
Keywords: Biodegradation, Diesel, Physicochemical Parameters, Principal Components
Analysis
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UNCOVERING METABOLIC DIVERSITY AND ASSOCIATION AMONGST
METALLOTOLERANT BACTERIA IN THE RHIZOBIOME OF Sorghum bicolor
DURING HEAVY METALS PHYTOREMEDIATION

Yahaya YUNUSA Riko
Department of Microbiology, School for Postgraduate Studies, Umaru Musa Yar’adua
University, PMB 2218, Katsina, Nigeria
Dr. Zubairu UMAR Darma
Department of Microbiology, Umaru Musa Yar’adua University, PMB 2218, Katsina, Nigeria
Dr. Kamaluddeen KABIR
Department of Microbiology, Umaru Musa Yar’adua University, PMB 2218, Katsina, Nigeria
ABSTRACT
Background: Amidst continued exploration and utilisation of hazardous heavy metals (HMs)
in the environment, microbially-assisted phytoremediation (MAP) emerged as the best
alternative for recovering spoiled ecosystems, hence, understanding the key microorganisms
involved and the determinants of their distribution/dominance is necessary for successful
MAP.
Objectives: To isolate, metabolically characterise, identify and hierarchically cluster
metallotolerant bacteria of the rhizobiome of S. bicolor during heavy metal phytoremediation.
Methods: Bulk soil (>5 to <15cm away from the roots), rhizosphere soil (<5cm from the
roots), rhizoplane (soil adherent to the roots) and endosphere (within the roots) samples of
experimental mesocosms comprising 2-months-old plants in treatments comprising duplicate
set-ups of variable concentrations of HMs (Cr, Cu, Pb and Zn), negative and positive controls
(n = 3, respectively), were collected and analysed using standard techniques. After multiple
metallotolerance screening spectroscopic assays, six strains were selected out of 30, and
thereafter the metabolic profile of the bacteria was determined using VITEK-2.0 Compact
System. The bacteria were identified based on the metabolic profiles, and the
distribution/association of the bacteria was studied using Generalised Linear Model (GLM),
with repeated measures ANOVA and Bonferroni test as post-hoc. Furthermore, hierarchical
cluster analysis (HCA) was carried out using SPSS 23.0, via the nearest neighbour method,
with squared Euclidean distance as the interval measure and a graph of agglomeration
schedule coefficients (ASC) as the marker of the best clusters solution.
Results: The identified strains in the study were Shewanella putrefaciens DRK 11, Serratia
marcescens DRK 13, Serratia marcescens DRK 15, Serratia marcescens DRK 18,
Stenotrophomonas maltophilia DRK 19 and Stenotrophomonas maltophilia DRK 27. While
the GLM analyses classified the metallotolerant bacteria into two groups, the HCA/ASC
analyses grouped the metallotolerant strains into three clusters. These results corresponded
with the metabolic profile of the bacteria (p <0.0001) and to a lesser extent, speciation (p <
0.05).
Conclusions: The identified factors (rather than proximity to roots, HM concentrations etc.)
are the major determinants of the distribution and dominance of metallotolerant bacteria in
heavy metal contaminated soils. This work provides the background for further researches
towards the design of a metallotolerant consortium for efficient heavy metal phytoremediation
in contaminated soils, using S. bicolor.
Keywords: Hierarchical clustering, Metallotolerant bacteria, Phytoremediation, S. bicolor.
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COMPARATIVE PHYSICOCHEMICAL STUDIES ON PREDNISOLONE TABLET
SOLD IN KOGI STATE, NIGERIA
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ABSTRACT
Most pharmaceutical drugs are vulnerable to adulteration and fraud, which occurs primarily
during the manufacturing process, and some of the chemicals are poisonous. The purpose of
this study is to assess the quality of prednisolone tablet brands sold in Kogi State, North
Central Nigeria. Average weight, friability, disintegration, assay, and dissolution were all
evaluated as quality control measures. None of the medications passed the dissolution
requirements of the United States Pharmacopeia (USP). However, all other characteristics,
such as assay and disintegration, were in compliance with USP guidelines. The majority of
generic prednisolone tablets currently circulating in Kogi State, North Central Nigeria, are not
all of good quality, due to the fact that one of the parameter did not meet up, according to this
study.
Prednisolone, Tablet, Assay, Pharmacovigilance, USP
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BACTERIAL PROFILE OF STREET VENDED FUFU AND THEIR
SUSCEPTIBILITY TO ANTIBIOTICS
1
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ABSTRACT
Fufu samples were bought from five locations in Anyigba, Kogi East, Nigeria. Isolation and
identification of the bacteria species were carried out using standard microbiological
procedures. Antibiotics susceptibility of the isolates was determined using a panel of 10
antibiotics by disc diffusion method following British Society for Antimicrobial
Chemotherapy (BSAC) and Kirby-Bauer Guidelines for Antibiotic Sensitivity. The result
obtained showed that 100 % of the fufu samples analysed were contaminated by various
bacteria. The isolated bacteria were Escherichia coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus,
Shigella spp. All the food samples had varying levels of bacterial growth ranging from 1.43 x
107 CFU/ml to 4.73 x 107 CFU/ml. All of the sampled food had bacterial counts above the
microbiological acceptable limits. Susceptibility result showed that high percentage of
bacterial isolates were resistant to Augmentin (100%), Septrin (100%), Amoxicillin (75%),
Pefloxacin (75%), Streptomycin (50%), Gentamycin (50%), Sparfloxacin (25%),
Choramphenicol (25%), but were however susceptible to Tarivid/Ofloxacin (100%),
Ciprofloxacin (75%), Sparfloxacin (75%), Choramphenicol (75%), Streptomycin (50%),
Gentamycin (50%), Pefloxacin (25%), Amoxicillin (25%). This study showed that transfer of
multi-antibiotic resistant gene to other pathogenic bacteria and via other mechanisms of
antibiotic resistance could result in serious health concern; therefore, food handlers of street
vended fufu should maintain high processing standards.
KEYWORDS: Street foods, Food safety, fufu, Antibiotic susceptibility.
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ABSTRACT
Backgound: Alzheimer’s disease (AD) is a progressive and fatal neurodegenerative disease,
clinically characterized by memory and cognitive dysfunction. AD affects about 35 million
people worldwide today and is estimated to nearly double every 20 years. Cnidoscolus
aconitifolius (Miller) I.M. Johnston has been reported in Nigerian ethnomedicine as a memory
enhancer. There is a lack of scientific evidence to justify the claims. Moreover, there are no
effective neurotherapeutic agents available for the treatment of AD, hence the need arises for
the search of new and more effective agents.
Objective: This study aims to evaluate and identify potential molecules with anti-Alzheimer’s
and antioxidant potentials from Cnidoscolus aconitifolius leaves.
Methods: The air-dried leaves of Cnidoscolus aconitifolius (Miller) I.M. Johnston
(PCG/UNN/0267) were extracted using the successive extraction procedure based on
increasing the polarity of the eluent in the ascending order of: n-hexane, ethyl acetate and
methanol. Phytochemical screening was carried out on the extracts using standard procedures.
Acetylcholinesterase (AChE) and butyrylcholinesterase (BuChE) inhibitory activities were
done according to Ellman’s method. Eserine was used as standard. Antioxidant potentials
were evaluated using standard in vitro chemical analyses. A GC-MS (QP2010SE,
SHIDMAZU JAPAN) analysis was done to identify bioactive compounds from most active
fraction. Statistical analyses were performed using One-way ANOVA followed by Dunnett’s
Multiple Comparison test at α0.05.
Results: Phytochemical analysis revealed the presence of tannins, resins, saponins,
flavonoids, phenols, carbohydrates, alkaloids, and terpenoids. Ethyl acetate fraction
demonstrated the highest acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitory activity at
1 mg/mL with IC50 values of 0.288±0.00 mg/mL (82.9% inhibition) and 0.440±0.02 mg/mL
((75.4% inhibition), respectively compared to eserine (IC50=0.050±0.01 mg/mL) for AChE
and (IC50=0.049±0.00 mg/mL) for BuChE. Metal (ferrous ion) chelating activity was also
high in the ethyl acetate fraction with IC50 value of 0.160±0.00 mg/mL compared to EDTA
(IC50 = 0.085±0.00 mg/mL) at 1 mg/mL. Hydroxyl radical scavenging activity was higher in
the ethyl acetate fraction (IC50 = 0.352±0.01 mg/mL) when compared to BHT (IC50 =
0.074±0.00 mg/mL) at 1 mg/mL. The pro-anthocyanidin content was also higher in ethyl
acetate (6.94±0.16 mg cyanidin/g of sample) compared to other fractions. GC-MS analysis of
the most active fraction (ethyl acetate) revealed a total of 56 compounds.The major
compounds revealed were: n-Hexadecanoic acid (Area % of 13.45%; Retention time of
14.863), Phytol (Area % of 5.13%; Retention time of 15.864), Octadecanoic acid (Area % of
4.86%; Retention time of 16.211), 9, 12, 15-Octadecatrienoic acid (Z,Z,Z) (Area % of
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26.85%; Retention time of 16.09), Squalene (% Area of 2.65%; Retention time of 20.94) and
alpha-Tocopheryl acetate (% Area of 1.71%; Retention time of 23.40).
Conclusion: The ethnomedicinal claim of C. aconitifolius as a memory enhancer has been
established. The molecules identified could serve as potential drug leads in the management
of Alzheimer’s disease.
Keyword: Cnidoscolus aconitifolius, memory enhancing, metal chelating, GC-MS profiling
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FORECASTING NIGERIA ECONOMIC GROWTH USING NEURAL NETWORK
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ABSTRACT
In a market economy such as Nigeria, it fails in the recent economic crises, one of the precise
uniqueness that all prices/revenue have in common is the uncertainty. An attempt was made to
forecast the Nigerian economic growth using artiﬁcial neural network (ANN) model, which
aims at analyzing the contributions of non-oil income tax/revenue generation to economic
development in Nigeria, While the primary objective is to develop and implement the ANN
model that is capable of simulating a real non-oil income tax and evaluate the performance of
the proposed model with respect to the forecasting accuracy through a series of experiments
with the Non-oil income tax data (Corporate Income Tax) gathered from National Bureau of
statistics (NBS). This paper starts with a brief introduction of Nigerian Economic growth, an
overview of artiﬁcial neural network and machine learning used for prediction. System design
and data normalization using MATLAB software were described. Training algorithms such as
conjugate gradient with fleatcher reaves, resilience back propagation and gradient decent with
adaptive learning rate, and network parameters were presented. Best training graphs showing
the training, validation, test and all regression values were analyzed.
Keywords: Artiﬁcial neural networks, Economic growth, Forecasting, Training algorithms
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C.)
ABSTRACT
Numerous industries, particularly devices and computers, meteorological, online networks,
activity recognition, trajectories information, medical technology, economics, and the
electricity sector, have benefited greatly from recent developments in time-series clustering.
Research in this area in a variety of fields, including analytics, machine learning, visual
analytics, pattern classification, and elevated computation, is necessary to extract valuable
patterns from massive dimensions of data. Since there is no prior information on the
categories, clustering is a method for categorizing large amounts of data. Also with the advent
of new ideas including big data and cloud computing and its numerous uses in the latest days,
the development of unsupervised techniques including clustering techniques to discover
insights since this deluge of data has grown. Time-series data clusters have indeed been
utilized in a variety of scientific disciplines to identify patterns that enable data analysts to
glean sensitive details across complicated and enormous databases. Large datasets make it
nearly hard to use supervised classification techniques; however, clusters can address this
issue utilizing unsupervised methods. Additionally, clustered is often used as a which was
before phase for many extra data mining jobs, a portion of a massive scheme, for data
exploration for the development of summaries, and much other information extraction.
Practical applications now have the opportunity to preserve and retain information over time
thanks to the rising capability of data depots and processing. Thus, data is saved for many
uses as time-series data, such as sales numbers, share prices, financial currency exchange,
meteorological data, biological measures, and the energy industry. The topic of this study is
time-series data, several of the mutual data kinds in clustering issues.
Keywords: Clustering, Time-series data, Distance measurement, Evaluation criteria
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INVESTIGATION OF ASSIMILATION STRATEGIES OF PAKISTANI LABOR
MIGRANTS

DR. MUHAMMAD FAISAL
TOP-TECH Artificial Intelligence Institute, Karachi, Pakistan
ABSTRACT
Various changes in global instruments and direction on safe work movement and reasonable
enlistment have happened as of late, as have eminent changes in workforce and relocation
patterns in Pakistan. These remember an unexpected reduction for work resettlement to the
Gulf Cooperation Council (GCC) area from Pakistan in 2019 before COVID-19, as now it
very difficult to all the countries for the Pakistani labour to get the better amounting job
primarily by virtue of low oil costs which caused a stoppage of numerous GCC economies in
this way diminishing open positions in the development area specifically because of spending
plan cuts in the foundation area. Notwithstanding, the latest figures from 2019 propose that
work movement streams are rising again with 745,205 procedure abroad for work. The Global
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) was endorsed in December 2019,
as an between legislatively arranged understanding, ready under the United Nations. Pakistan
has invited this understanding and is focused on having its influence, given its significant job
as a nation of beginning, travel and objective. The International Labor Organization (ILO) in
Pakistan has been engaged with various drives to further develop work relocation. Models
incorporate the South Asia Labor Migration Governance (SALM) undertaking to advance all
around oversaw work relocation streams; a three-year multi-partner project, the "Worldwide
Action to Further develop the Recruitment Framework of Labor Migration"; and estimating
and characterizing enrollment costs under the United Nation's Sustainable Development Goals
(SDGs), Target 10.9, in a joint effort with the World Bank. These drives have featured the
requirement for, and significance of, surveying laws, approaches and winning rehearses in
labor enrollment for unfamiliar work in Pakistan.
Keywords: relocation, diminishing, Regular Migration, significance, winning
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THE MEASURE OF VOLKSWAGEN'S COMPETITIVENESS IN THE AMERICAN
ELECTRIC VEHICLE MARKET
BOUKHEDIMI Chems Eddine
Ph.D. University of Tizi Ouzou, Department of Commerce. Tizi Ouzou, Algeria
ABSTRACT
This study aims to highlight the competitiveness of Volkswagen in the electric vehicle of
some American market for the year of 2021.
The electric vehicle is found to tackle several issues starting with the overconsumption of
unrenewable energies such as fuel oil. Moreover, the second target is to minimize the
emission of carbon dioxide, then, it will be possible to achieve the sustainable development
situation.
As result, the model of Volkswagen ID 4 is ranked in the 6th position of the top 10 models
with 16.742 sales, follow by Nissan Leaf (14239 sales), Porsche Taycan (9419 sales), Kia
Niro EV (8717 sales) and Audi E-Tron SUV(7429 sales). However, the top 5 EV are as
follow: Tesla model Y (184 628 sales), Tesla model 3 (151 884 sales), Ford Mustang (27 140
sales) and Chevrolet Bolt EV (24 828 sales).
Keywords: Sustainable enterprise; Social Corporate
development; Electric vehicle; Volkswagen; USA.
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ANALYSIS OF FACTORS THAT CAN AFFECT THE QUALITY OF AUDIT
RESULTS AT THE PEKALONGAN REGENCY INSPECTORATE OFFICE

Naelatul MUNA
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia
ABSTRACT
Auditing is an examination of the books to a physical examination to ensure that the company
or organization has followed a documented system of accounting records. However, the low
quality of audit results is still a problem for the employment environment in the accounting
sector. This can have a detrimental impact on auditors and users of these financial services. In
fact, an audit in an inspectorate office is an important matter. This study aimed to analyze the
factors that can affect the quality of audit results at the Pekalongan Regency Inspectorate
Office. A descriptive qualitative approach has been used as a method in this study. Basically,
the quality of audit results can be influenced by 2 : internal factors and external factors. The
internal factors of an auditor are fundamental things that have a major influence on the final
results of the financial report audits that they do. This shows that the auditor has an important
position as a financial statement maker. Auditors must be able to satisfy users of financial
services by producing good audit quality. While external factors are factors that come from
outside the auditor. This study resulted that the internal factors that can affect the quality of
audit results are competence, independence, objectivity, integrity, and work experience of
auditors. All of these factors can have a significant influence on audit quality. The better the
level of these five factors, the better the quality of the audit results obtained. Vice versa, the
worse the level of these factors, the worse the quality of the audit results. Thus, good audit
quality can be generated through efforts to increase the level of these various factors.
Keywords: Competence, independence, objectivity, integrity, work experience, audit quality,
and the Inspectorate Office
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KESİRLİ MERTEBEDEN KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMİN THETA METODU
İLE ÇÖZÜMÜ
SOLUTION OF FRACTIONAL-ORDER PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH
THETA METHOD
Mahmut MODANLI
Doç. Dr., Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
Metin KARACADAĞ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik
Anabilim Dalı
ÖZET
Kısmi diferansiyel denklemler birçok bilim dalında uygulama alanına sahiptir. Bu alanlardan
bazıları elastik teorisi, sıvı akışkanları, fizik ve termodinamik ve hidrodinamiktir. Kesirli
diferansiyel denklemler mühendislik, finans, fizik ve sismoloji gibi bilim dallarında pek çok
uygulamalara sahiptir. Kesirli kısmi diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri için farklı
metotlar vardır. Bu metotlar; Laplace döşümü, Fourier dönüşümü ve Fourier seri çözümü
metotları olarak bilinir. Zaman kesirli diferansiyel difüzyon denklemin yaklaşık çözümü theta
metodu yardımıyla hesaplandı. zamana bağlı kesirli mertebeden Caputo hiperbolik telegraf
denkleminin nümerik sonuçlarını RDTM (Reduced Differential Transform Method)
metoduyla hesaplandı. Bu çalışmada üçünücü mertebeden kesirli kısmi diferansiyel
denkleminin yaklaşık çözümü theta metodu ile verilecektir.
Bu çalışmada üçüncü mertebeden kesirli kısmi diferansiyel denklemin başlangıç-sınır değer
koşullarına bağlı yaklaşık çözümünü theta fark şeması metodu ile
𝑢𝑡𝑡𝑡 (𝑡, 𝑥) + 𝑢𝑡𝑡 (𝑡, 𝑥)+𝐷𝑡∝ (𝑡, 𝑥) = 𝑢𝑥𝑥 (𝑡, 𝑥) + 𝑓(𝑡, 𝑥), 0 < 𝑡 < 𝑇,

0 < 𝑥 < 𝐿,

𝑢(0, 𝑥) = 𝜑1 (𝑥), 𝑢𝑡 (0, 𝑥) = 𝜑2 , 𝑢𝑡𝑡 (0, 𝑥) = 𝜑3 , 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿
{ 𝑢(𝑡, 0) = 𝑢(𝑡, 𝑇) = 0, , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,

incelendi. Bu kesirli kısmi diferansiyel denklemin tam çözümünün bilinen Laplace, Fourier
dönüşümleri ve Fourier seri çözüm metotları ile elde edilmesine karşın, theta fark şeması
metodunun bu denklem için etkililiğinin test edilmesi oldukça önemlidir. Bu fark şeması için
kararlılık kestirimleri yapılmıştır. Bu çalışmamızda Laplace dönüşüm metoduyla elde edilen
tam çözümler elde edilen yaklaşık çözümlerle karşılaştırılır. Matlab programı yardımıyla
bulunan nümerik çözümler doğruluk kestirimleri açısından güzel sonuçlar vermektedir.
Verilen tekniğin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini test etmek için örnek problemler
verilmiştir. Elde edilen bu nümerik sonuçlar için hata analizi tablosu oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Theta metodu, Kesirli mertebeden kısmi diferansiyel denklemi, Tam
çözüm, Yaklaşık çözüm

ABSTRACT
Partial differential equations have applications in many branches of science. Some of these
areas are elastic theory, fluid fluids, physics and thermodynamics, and hydrodynamics.
Fractional differential equations have many applications in engineering, finance, physics and
seismology. There are different methods for analytical solutions of fractional partial

www.izdas.org

185

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

differential equations. These methods are; They are known as Laplace transform, Fourier
transform and Fourier series solution methods. The approximate solution of the time
fractional diffusion equation was calculated using the theta method. The numerical results of
the time-dependent fractional order Caputo hyperbolic telegraph equation were calculated
with the RDTM (Reduced Differential Transform Method) method. In this study, the
approximate solution of the third order fractional partial differential equation will be given by
the theta method.
In this study, the approximate solution of the third-order fractional partial differential equation
depending on the initial-boundary value conditions
𝑢𝑡𝑡𝑡 (𝑡, 𝑥) + 𝑢𝑡𝑡 (𝑡, 𝑥)+𝐷𝑡∝ (𝑡, 𝑥) = 𝑢𝑥𝑥 (𝑡, 𝑥) + 𝑓(𝑡, 𝑥), 0 < 𝑡 < 𝑇,

0 < 𝑥 < 𝐿,

𝑢(0, 𝑥) = 𝜑1 (𝑥), 𝑢𝑡 (0, 𝑥) = 𝜑2 , 𝑢𝑡𝑡 (0, 𝑥) = 𝜑3 , 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿
{ 𝑢(𝑡, 0) = 𝑢(𝑡, 𝑇) = 0, , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇,
is examined by the theta difference scheme method.
Keywords: Theta method, Fractional partial differential equation, Exact solution, Approximate
solution

1. Giriş ve Temel Tanımlar
Kısmi diferansiyel denklemler birçok bilim dalında uygulama alanına sahiptir. Bu alanlardan
bazıları elastik teorisi, sıvı akışkanları, fizik ve termodinamik ve hidrodinamiktir. Kesirli
diferansiyel denklemler mühendislik, finans, fizik ve sismoloji gibi bilim dallarında pek çok
uygulamalara sahiptir (Çelik ve Duman, 2012), (Gorial, 2011) ve (Jafari ve Gejii, 2006) Bu
diferansiyel denklemler zaman ve uzay değişkenlerine göre çözülebilir (Karatay, Bayramoglu,
ve Sahin,2011),( Su, Wang ve Yang, 2009),( Tadjeran , Meerschaert ve Scheffler,2006).
Kesirli diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri için farklı metotlar vardır. Matris
metodu kullanılarak zaman kesirli adveksiyon dağılım denkleminin karalılığı ve yakınsaklığı
çalışıldı ( Karatay , Kale ve Bayramoglu ,2014 ),( Aslefallah,, Rostamy
ve
Hosseinkhani,2014) de zaman kesirli diferansiyel difüzyon denklemin yaklaşık çözümü theta
metodu yardımıyla hesaplandı. Srivastava, Awasthi ve Tamsir zamana bağlı kesirli
mertebeden Caputo hiperbolik telegraf denkleminin nümerik sonuçlarını RDTM (Reduced
Differential Transform Method) metoduyla buldu (Srivastava, Awasthi, ve Tamsir,2013).
Ashyralyev ve Dal sonlu fark ve iterasyon metotlarını kullanarak 𝛼 = 1/2 için kesirli
hiperbolik kısmi diferansiyel denkleminin Neumann koşuluna bağlı yaklaşık çözümünü çalıştı
(Ashyralyev ve Dal,2012). (Akgul , Inc ve Baleanu ,2017) de değişken mertebeden kesirli
diferansiyel denklemlerin çözümleri verildi. (Chen, Xu , Cao ve Zhou,2017) de Üç boyutlu
kesirli evrim denklemi için geriye doğru Euler dönüşümlü yön bindirme fark şeması metodu
kullanıldı. (Szekeres, ve Izsák,2015) de Neumann sınır koşullarıyla kesirli difüzyon
denklemlerinin nümerik çözümleri sonlu fark metoduyla hesaplandı. (Changpin, ve
Fanhai,2013) referansında kesirli adi diferansiyel denklemlerin yaklaşık çözümü sonlu fark
metoduyla elde edildi. Son olarak, ikinci mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin
nümerik çözümü sonlu fark ve reproducing kernel metotlarıyla yapıldı (Modanli ve
Akgul,,2017).

www.izdas.org

186

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

Tanım 1.1 Gamma fonksiyonu bütün 𝑧 kompleks sayıları için
∞

Γ(𝑧) = ∫0 𝑒 −𝑡 𝑡 𝑧−1 𝑑𝑡

(1.1)

olarak tanımlanır.
Tanım 1.2 𝛽, 𝑛 𝜖𝑁 , 𝑛 − 1 < 𝛼 ≤ 𝑛 , 𝑣𝑒 𝛽 ≥ ⟦𝛼⟧ olmak üzere;
𝑥 𝛽−𝛼

𝐷 𝛼 (𝑥 𝛽 ) = Γ(𝛽−𝛼+1) Γ(𝛽 + 1)

(1.2)

olarak tanımlanır.
Tanım 1.3 Zamana bağlı 𝛼 ıncı mertebeden 𝐷𝑡𝛼 𝑢(𝑡, 𝑥) Caputo kesirli türevi 𝑛 − 1 < 𝛼 ≤ 𝑛 için
𝐷𝑡𝛼 𝑢(𝑡, 𝑥) =

𝜕𝛼 𝑢(𝑡,𝑥)
𝜕𝑡 𝛼

𝑡
1
1
𝜕𝛼 𝑢(𝑝,𝑥)
𝑑𝑝
∫
𝛼−𝑛+1
Γ(𝑛−𝛼) 0 (𝑡−𝑝)
𝜕𝑝𝛼

=

ve 𝛼 = 𝑛 ∈ 𝑁 için
𝐷𝑡𝛼 𝑢(𝑡, 𝑥) =

olarak tanımlanır.

( 1.3)

𝜕 𝛼 𝑢(𝑡, 𝑥) 𝜕 𝑛 𝑢(𝑡, 𝑥)
=
𝜕𝑡 𝛼
𝜕𝑡 𝑛

Kesirli kısmi diferansiyel denklemlerin analitik çözümleri için farklı metotlar vardır. Bu
metotlar; Laplace döşümü, Fourier dönüşümü ve Fourier seri çözümü metotları olarak bilinir.
Aşağıdaki örneğin analitik çözümünü Laplace metodu ile bulalım.
Örnek 1.1 Aşağıdaki kesirli kısmi diferansiyel denkleminin tam çözümünü
∝
𝑢𝑡𝑡𝑡 (𝑡, 𝑥) + 𝑢𝑡𝑡 (𝑡, 𝑥) + 𝐷𝑡 (𝑡, 𝑥) = 𝑢𝑥𝑥 (𝑡, 𝑥) + 𝑓(𝑡, 𝑥),
𝑡 3−𝛼

𝑓(𝑡, 𝑥) = (6𝑡 + 6 + 6 Γ(4−𝛼) + (𝑡 3 + 1)) 𝑠𝑖𝑛𝑥,
(1.4)

0 < 𝑥 < 𝜋, 0 < 𝑡 < 1, 0 ≤ 𝛼 < 1,
𝑢(0, 𝑥) = 𝑠𝑖𝑛𝑥, 𝑢𝑡 (0, 𝑥) = 0, 𝑢𝑡𝑡 (0, 𝑥) = 0, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1,
{ 𝑢(𝑡, 0) = 𝑢(𝑡, 𝜋) = 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋

bulmaya çalışalım.

Çözüm: Her iki tarafın Laplace dönüşümü alınıp başlangıç değer koşulları kullanılırsa
𝜕3 𝑢(𝑡,𝑥)

𝜕2 𝑢(𝑡,𝑥)

𝜕𝛼 𝑢(𝑡,𝑥)

𝜕2 𝑢(𝑡,𝑥)

𝜕𝑡3

𝜕𝑡2

𝜕𝑡𝛼

𝜕𝑥2

ℒ(

𝜕2 𝑢(𝑡, 𝑥)

ℒ(

𝜕𝑡2

)+ℒ(

)+ℒ(

𝜕𝛼 𝑢(𝑡, 𝑥)

)+ℒ(

𝜕𝑡𝛼

)−ℒ(

)−ℒ(

𝜕2 𝑢(𝑡, 𝑥)
𝜕𝑥2

) = ℒ(𝑓(𝑡, 𝑥))

) = ℒ (6𝑡 + 6 + 6

𝑡3−𝛼
Γ(4 − 𝛼)

+ (𝑡3 + 1)) 𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑠 3 𝑢(𝑠, 𝑥) − 𝑠 2 𝑢(0, 𝑥)−𝑠𝑢𝑡 (0, 𝑥) − 𝑢𝑡𝑡 (0, 𝑥) + 𝑠 2 𝑢(𝑠, 𝑥) − 𝑠𝑢(0, 𝑥) − 𝑢𝑡 (0, 𝑥) +
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Γ(4−𝛼)

1

6
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7

𝑠 𝛼 𝑢(𝑠, 𝑥) − 𝑠 𝛼−1 𝑢(0, 𝑥) − 𝑢𝑥𝑥 (𝑠, 𝑥) = (6 𝑠2 + 6 s4−α Γ(4−𝛼) + 𝑠4 + 𝑠 ) . 𝑠𝑖𝑛𝑥,
elde edilir. Buradan da

𝑠 3 𝑢(𝑠, 𝑥) − 𝑠 2 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑠 2 𝑢(𝑠, 𝑥) − 𝑠𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑠 𝛼 𝑢(𝑠, 𝑥) − 𝑢𝑥𝑥 (𝑠, 𝑥) + 𝑠 𝛼−1 𝑠𝑖𝑛𝑥 =
1
1
6
7
(6 𝑠2 + 6 s4−α + 𝑠4 + 𝑠 ) 𝑠𝑖𝑛𝑥
olup bu denklem de
1

1

6

7

−𝑢𝑥𝑥 (𝑠, 𝑥) + 𝑢(𝑠, 𝑥)(𝑠 3 +𝑠 2 + 𝑠𝛼 ) = (6 𝑠2 + 6 s4−α + 𝑠4 + 𝑠 + 𝑠2 + 𝑠 + 𝑠 𝛼−1 )

(1.5)

olarak yazılır. (1.5) denklemi

𝑢(𝑠, 𝑥) = 𝑢𝑐 (𝑠, 𝑥) + 𝑢𝑝 (𝑠, 𝑥)

olarak yazılabilir. Şimdi bu denklemin homojen ve homojen olmayan bölümlerini bulmak
için, 𝑢 = 𝑢𝑐 + 𝑢𝑝 alalım. Homojen kısmın çözümü için
𝑢𝑐 (𝑠, 𝑥) = 𝑐𝑒 𝑚𝑥 şeklinde genel çözümü arayalım.
𝑢𝑥𝑐 (𝑠, 𝑥) = 𝑐𝑚 𝑒 𝑚𝑥
𝑐 (𝑠,
𝑢𝑥𝑥
𝑥) = 𝑐𝑚2 𝑒 𝑚𝑥

Bulunan ifadeler aşağıdaki denklemde yerine yazılıp gerekli sadeleştirmeler yapılırsa
(𝑠 3 +𝑠 2 + 𝑠𝛼 )𝑢(𝑠, 𝑥) − 𝑢𝑥𝑥 (𝑠, 𝑥) = 0

(1.6)

olur. Buradan
(𝑠 3 +𝑠 2 + 𝑠𝛼 ) − 𝑚2 = 0
(𝑠 3 +𝑠 2 + 𝑠𝛼 ) = 𝑚2
bulunur. İkinci dereceden denklemin çözümünden

𝑚1,2 = ±√𝑠3 +𝑠2 + 𝑠𝛼
kökleri elde ederiz. Bu durumda (1.6) denkleminin homojen kısmın çözümü için bu kökler
kullanılarak
𝑢𝑐 (𝑠, 𝑥) = 𝑐1 𝑒𝑥

√𝑠3 +𝑠2 +𝑠𝛼

3 +𝑠2 +𝑠𝛼

+ 𝑐2 𝑒−𝑥√𝑠

(1.7)

denklemi elde edilir. (1.5) denkleminin homojen olmayan kısmının çözümü için
𝑢𝑝 (𝑠, 𝑥) = 𝐴(𝑠)𝑠𝑖𝑛𝑥
seçilip türevleri de alınırsa

𝑢𝑥𝑝 (𝑠, 𝑥) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝑥
𝑝
(𝑠, 𝑥) = −𝐴𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑢𝑥𝑥

olup bulunan bu ifadeler (1.5) denkleminde yerine yazılırsa
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(𝑠 3 +𝑠 2 + 𝑠𝛼 + 1)𝐴𝑠𝑖𝑛𝑥 = (6

1
𝑠

+6
2

1

s

+
4−α

6

7

𝑠

𝑠

+
4
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+ 𝑠2 + 𝑠 + 𝑠 𝛼−1 ) 𝑠𝑖𝑛𝑥

gerekli sadeleştirmeler yapılırsa

𝐴(𝑠) =

6
𝑠4

+

1
𝑠

olarak bulunur. Böylece homojen olmayan kısmın çözümü
6

1

𝑢𝑝 (𝑠, 𝑥) = (𝑠4 + 𝑠 )𝑠𝑖𝑛𝑥

(1.8)

şeklinde olur. (1.7) ve (1.8) denklemleri ve (1.4) denkleminin sınır değer koşulları kullanılırsa
𝑐1 = 𝑐2 = 0 olduğu görülür. Böylece
𝑢(𝑠, 𝑥) = (

6
𝑠4

1
+ ) 𝑠𝑖𝑛𝑥
𝑠

çözümü elde edilir. Ters Laplace dönüşümü uygulanırsa
𝐿−1 (𝑢(𝑠, 𝑥)) = 𝐿−1 ((

6

1
6 1
+
)
sin
(𝑥))
=
(
+ ) sin 𝑥
𝑠4 𝑠
𝑠4 𝑠

verilen denklemin tam çözümü
𝑢(𝑡, 𝑥) = (𝑡 3 + 1) sin 𝑥
olarak bulunur.
2. Fark Şemasının Oluşturulması ve Kararlılığı
𝐿

𝑇

𝑥 ekseni için ℎ = 𝑀 ve 𝑦 ekseni için 𝜏 = 𝑁 düzgün aralıkları verilsin. Bu taktirde, 𝑛 =
1,2, … , 𝑀 için 𝑥𝑛 = 𝑛ℎ, ve 𝑘 = 1,2, … , 𝑁 için 𝑡𝑘 = 𝑘𝜏 dır.
(1.3) formülünün hesaplanması için birinci mertebeden fark şeması yaklaşımı
(𝛼)

𝐷𝜏𝛼 𝑢𝑘 ≅ 𝑠𝛼,𝜏 ∑𝑘𝑗=0 𝑤𝑗

(𝑢𝑘−𝑗+1 − 𝑢𝑘−𝑗 )

𝜏−𝛼

(𝛼)

dır. Burada 𝑠𝛼,𝜏 = Γ(2−𝛼) ve 𝑤𝑗

(2.1)

= (𝑗 + 1)1−𝛼 − (𝑗)1−𝛼 dır. (Podlubny, 1998) makalesinde metot

kullanılırsa (3.1) denklemi
𝜕𝛼 𝑢(𝑡𝑘 ,𝑥𝑛 )
𝜕𝑡 𝛼

(𝛼)

(𝛼)

𝑗

= 𝑠𝛼,𝜏 [𝑤1 𝑢𝑛𝑘 − 𝑤𝑘 𝑢𝑛0 + ∑𝑘−1
𝑗=1 (𝑤𝑘−𝑗+1 − 𝑤𝑘−𝑗 )𝑢𝑛

(2.2)

olarak yazılabilir. Taylor açılımı kullanılırsa
𝑢𝑡𝑡 (𝑡, 𝑥) ≅
𝑢𝑡𝑡𝑡 (𝑡, 𝑥) ≅

𝑘
𝑘−1
𝑢𝑘+1
𝑛 −2𝑢𝑛 +𝑢𝑛

𝜏2

,

𝑘+1
𝑘
𝑘−1
𝑢𝑘+2
𝑛 −3𝑢𝑛 +3𝑢𝑛 −𝑢𝑛
3
𝜏

(2.3)
,

(2.4)

1

𝑘+1
𝑘+1 ]
𝑘
𝑘 ]}
𝑢𝑥𝑥 (𝑡, 𝑥) ≅ ℎ2 {[𝜃[𝑈𝑛+1
− 2𝑈𝑛𝑘+1 + 𝑈𝑛−1
+ (1 − 𝜃)[𝑈𝑛+1
− 2𝑈𝑛𝑘 + 𝑈𝑛−1
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elde edilir. (2.5) formülünün sonlu farkı 𝜃 ya bağlı olduğundan bu metot theta fark metodu
olarak bilinir. (2.1), (2.3) ve (2.4) formülleri kullanılırsa,
𝑘+1

𝑢𝑘+2
𝑛 −3𝑢𝑛

+3𝑢𝑘𝑛 −𝑢𝑘−1
𝑛

𝜏3

+

𝑘+1 −2𝑢𝑘 +𝑢𝑘−1
𝑢𝑛
𝑛
𝑛

1

𝑘+1
− ℎ2 𝜃{(𝑢𝑛+1
− 2𝑢𝑛𝑘+1 +

𝜏2
𝑘+1
𝑢𝑛−1
)

(𝛼)

𝑘−𝑗+1

+ 𝑠𝛼,𝜏 ∑𝑘𝑗=1 𝑤𝑗 (𝑢𝑛

𝑘−𝑗

− 𝑢𝑛 )

𝑘
𝑘
+ (1 − 𝜃)𝑢𝑛+1
− 2𝑢𝑛𝑘 + 𝑢𝑛−1
} = 𝑓𝑛𝑘

(2.6)

𝑓𝑛𝑘 = 𝑓(𝑡𝑘 , 𝑥𝑛 ),
𝑢𝑛0 = 𝜑1 (𝑥𝑛 ),

1 −𝑢0
𝑢𝑛
𝑛

𝜏

2 −2𝑢1 +𝑢0
𝑢𝑛
𝑛
𝑛
𝜏2

= 𝜑2 (𝑥𝑛 ),

= 𝜑3 (𝑥𝑛 ),

𝑘
𝑢0𝑘 = 𝑢𝑀
= 0, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁

fark şeması denklemi elde edilir. Bu (2.6) fark şeması denkleminin kararlı olduğu (Modanli ve
Akgül, 2020) çalışmasındaki metot kullanılarak gösterilebilir.
3. Sonlu Fark Şeması için Nümerik Uygulama
Şimdi kesirli telegraf kısmi diferansiyel denkleminin nümerik sonuçlarını görmek için
aşağıdaki örneği araştıralım.
Örnek 3.1
∝

𝑢𝑡𝑡𝑡 (𝑡, 𝑥) + 𝑢𝑡𝑡 (𝑡, 𝑥) + 𝐷𝑡 (𝑡, 𝑥) = 𝑢𝑥𝑥 (𝑡, 𝑥) + 𝑓(𝑡, 𝑥),
𝑡 3−𝛼

𝑓(𝑡, 𝑥) = (6𝑡 + 6 + 6 Γ(4−𝛼) + (𝑡 3 + 1)) 𝑠𝑖𝑛𝑥,
(3.1)

0 < 𝑥 < 𝜋, 0 < 𝑡 < 1, 0 ≤ 𝛼 < 1,
𝑢(0, 𝑥) = 𝑠𝑖𝑛𝑥, 𝑢𝑡 (0, 𝑥) = 0, 𝑢𝑡𝑡 (0, 𝑥) = 0, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1,
{ 𝑢(𝑡, 0) = 𝑢(𝑡, 𝜋) = 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋

denklemi veriliyor. (4.1) denkleminin tam çözümünün 0 < 𝛼 ≤ 1 aralığındaki bütün 𝛼
değerleri için
𝑢(𝑡, 𝑥) = (𝑡 3 + 1)𝑠𝑖𝑛𝑥
olduğu birinci bölümden bilinir.
(3.1) denklem için fark şeması
𝑘+2 −3𝑢𝑘+1 +3𝑢𝑘 −𝑢𝑘−1
𝑘+1 −2𝑢𝑘 +𝑢𝑘−1
𝑢𝑛
𝑢𝑛
(𝛼) 𝑘−𝑗+1
𝑘−𝑗
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
𝑛
+
+ 𝑠𝛼,𝜏 ∑𝑘𝑗=1 𝑤𝑗 (𝑢𝑛
− 𝑢𝑛 )
3
𝜏
𝜏2
1
𝑘+1
𝑘+1
𝑘
𝑘
− 2 𝜃{(𝑢𝑛+1
− 2𝑢𝑛𝑘+1 + 𝑢𝑛−1
− 2𝑢𝑛𝑘 + 𝑢𝑛−1
) + (1 − 𝜃)𝑢𝑛+1
} = 𝑓𝑛𝑘
ℎ

𝑡 3−𝛼

𝑓𝑛𝑘 = 𝑓(𝑡𝑘 , 𝑥𝑛 ) = (6𝑡 + 6 + 6 Γ(4−𝛼) + (𝑡 3 + 1)) 𝑠𝑖𝑛𝑥,
𝑢𝑛0 = 𝜑1 (𝑥𝑛 ),

1 −𝑢0
𝑢𝑛
𝑛
𝜏

= 𝜑2 (𝑥𝑛 ),

2 −2𝑢1 +𝑢0
𝑢𝑛
𝑛
𝑛
𝜏2

(3.2)

= 𝜑3 (𝑥𝑛 ),

𝑘
= 0, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁
{ 𝑢0𝑘 = 𝑢𝑀
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şeklindedir. Bu problemi çözmek için Modifiye Gauss Eliminasyon metodu uygulandı.
Birinci mertebeden doğruluk fark şeması uygulanarak 𝑁 = 𝑀 = 40, 80, 160 ve 𝜃 = 1 için
Tablo 1. elde edildi. 𝑢(𝑡, 𝑥) tam çözümü ve 𝑢(𝑡𝑘 , 𝑥𝑛 ) nümerik çözüm olmak üzere,
𝑁
𝐸𝑀
=

|𝑢(𝑡𝑘 , 𝑥𝑛 ) − 𝑢𝑛𝑘 |

𝑚𝑎𝑥
⏟
1≤𝑘≤𝑁−1,1≤𝑛≤𝑀−1

formüllü kullanılarak nümerik hesaplamalar bulundu. Bulunan bu nümerik sonuçlar aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
𝛼
0.1
0.5
0.9

Tablo 1. Hata analizi.
𝑁 = 𝑀 = 40
𝑁 = 𝑀 = 80
0.0061
0.0033
0.0072
0.0045
0.0024
6.8527 × 10−4

𝑁 = 𝑀 = 160
0.0018
0.0027
6.3543 × 10−5

4. Sonuçlar
Bu çalışmada, Caputo tipi kesirli mertebeden kısmi diferansiyel denklemi ele alındı. Kesirli
kısmi diferansiyeldenklemi için Theta fark şemaları oluşturuldu. Bulunan bu fark şemaları
için kararlılık kestirimleri yapıldı. Matlab programı yardımıyla bulunan bu nümerik sonuçlar
tam çözümle karşılaştırılarak hata analizi yapıldı. Aynı çalışma Riemann-Liouville tipindeki
kesirli telegraf kısmi diferansiyel denklemler için de yapılabilir.
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OPINIONS OF AFRICAN STUDENTS LIVING IN TURKEY ON THE GRADUATE
EDUCATION PROCESS: THE EXAMPLE OF ESKIŞEHİR

Egide NSABIMANA
Eskişehır Osmangazi University, Institute Of Educational Sciences
Higher Education Administration And Policy
ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the opinions of African masters and Ph.D. students
about their study in the city of Eskisehir in Turkey.
The qualitative research method was used to conduct this study. The population of the study
consists of students studying in the masters and Ph.D. programs with a thesis in the three
Universities of Eskisehir which are Eskisehir Osmangazi, Eskisehir Technical University, and
Anadolu University.
In analyzing the data, the N-VIVO pro program was used. As a result of the study, it was
concluded that the city of Eskişehir is preferred by the majority of the students for its
cheapness and hospitality compared to other cities. The survey also showed that many African
students are scholarship holders of the Turkish government.
The study also highlights the difficulties encountered, especially in the first stages, in
particular the language, which is the tool of communication and research, as well as the
difficulties related to climate. The recent economic problems observed in Turkey also
impacted foreign students for they find challenging to reach the end of the month with a
constant increase in prices.
Keywords: Turkey Education, opinions, African students.
INTRODUCTION
Several factors led to the decades-long “brain drain” in parts of Africa. According to The
Standard, these included hostile political situations in their home countries, the dominance of
the discourse abroad, and the superior working conditions found in the West. As a result, most
academics had no incentive to return to their native countries. (Hughes, J, 2019)
According to the data published by the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO) in 2018, Turkey has 125,138 students enrolled in higher education.
The number of Sub-Saharian students increased significantly between 2013 and 2020 in
Turkey. (Baydemir,2020).
LITERATURE REVIEW
Education gives the ability to think logically, pursue dreams and goals in life, and lead a
dignified life in society. Education provides us with the right path to follow, the principles
that will guide our lives in the right way, and the freedom of expression.
(UKCISA, (2008). International students and culture shock, Seminar Paper. UK council for
international students affairs).
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Education also frees our minds from prejudices and encourages us to think with reason and
logic. It is also necessary for the general development of the human mind and brain. A
country's literacy rate determines its well-being and economic health. The main thing in
education is not the size of the knowledge, but how and in what ways it is used. In this
direction, every state attaches particular importance to the development of education (Rzayev,
Mammadov, & Ismayilov, 2010).
One of the important problems of the education system is the training and development of
highly qualified scientific-pedagogical staff in masters and doctoral education within the
scope of postgraduate education. Postgraduate education in the country is mostly demanded to
have a master's degree, and this allows for the preparation of scientific-pedagogical staff with
doctorate degrees, which is the next education step (Sayılan, 2012).
There is a lack of qualified staff in higher education institutions (Bilgic, 2015). Some
students, apart from those receiving a master's degree, prefer to continue their studies abroad
to solve this problem in the country and improve their education, culture, and worldview
(Hudiyev, 2013). There are various reasons why students study abroad. One such reason is
that there is no big difference between bachelor's and master's degrees in universities across
the country. In other words, the training received at the master's level can be theoretical, like
the training received at the undergraduate level, rather than research-oriented (Çetin, 2019).
These provisions, regulations, and scientific philosophy, theory, and logic, which were almost
behind the educational policy, were developed in the scientific research centers of Moscow.
Considering all these reasons, it can be said that the higher education system in Africa needs a
serious development process (Esgerov, 2003).
Throughout history, States have been in scientific and economic partnership, in socio-cultural
and mutual relations so as not to remain apart from other civilizations. These are the
relationships that every state must establish to survive. He constantly established these
relations with other African countries, learned about their socio-political life, their economic
and cultural development, and benefited from their experiences (Hüsiyev, 2014).
Many reasons motivate African students to pursue postgraduate studies in other countries:
Education in their own country does not sufficiently meet expectations and therefore does not
receive the necessary attention. (Gabriel Tati, “Diversité des motivations de la formation et du
retour d’étudiants africains de l’Université du Cap-Occidental”, Cahiers de la recherche sur
l’éducation et les savoirs [Online], 13 | 2014, Online since 02 June 2014, connection on 03
August 2022. URL: http://journals.openedition.org/cres/2602)
The educational conditions of students in Turkey and the academic potential of universities
are quite high and international students are supported academically. In other words, the
Turkish education system is rapidly adapting to the changes in the world, and the Republic of
Turkey awards scholarships to African students every year.
RESEARCH METHODS
The qualitative research method was used in this study. The rationale for choosing the
qualitative research method in research is that it is a technique used to systematically examine
the meanings arising from the experiences and behaviors of the sample group in research
realistically and holistically in the natural environment (Creswell, 2013).
The qualitative research method provides flexibility to the researcher in planning and
implementing the research. It is open to innovations depending on the situations that arise at
almost all stages of research; Changing its structure and developing new methods and
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approaches is the very essence of qualitative research. Another characteristic of qualitative
research is that it is exploratory.
One of the useful and beneficial aspects of research with this feature is to illuminate and
reveal understudied questions (Neuman & Robson, 2012). The phenomenological conception
seeks to answer what are the perceptions/experiences of the phenomenon, and what are the
environment and conditions created by the experiences related to this phenomenon
(Cresswell, 2013).
In the research, the phenomenological design, which is one of the qualitative research
methods, was used. The phenomenological design is a qualitative research design that aims to
investigate facts that are not completely foreign to us, of which we are aware but of which we
do not have a deep and detailed understanding (Yıldırım & Şimşek, 2013). The phenomenon
studied in the research concerns the perceptions, experiences, experiences, and impressions of
African students who come to Turkey to pursue higher education regarding reasons for
choosing Turkey.
FINDINGS AND ANALYSIS
A series of interview questions were used as a data collection tool for the research.
Data was collected through face-to-face interviews with students during the structured
interview, note-taking, and voice recording for 15-30 minutes for each student.
During the interview, data were collected from students with the same characteristics to
increase the external reliability of the research.
Interviewing, which is one of the most powerful methods, helps the researcher determine
people's opinions, feelings, expectations, thoughts, and goals (Patton, 2002).
The research working group is composed of African Masters and Ph.D. students studying at
Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir Technical University, and Anadolu University in
the academic year 2021- 2022. The convenience sampling technique was used as part of the
purposive sampling method to determine the research sample. Students who meet certain
conditions and characteristics were included in this research. The aim here was to create a
small sample and ensure the maximum diversity of participants who could be involved in the
problem studied in this sample (Yıldırım & Şimşek, 2013).
DISCUSSION AND CONCLUSION
This study aims to measure their level of satisfaction based on several factors that were
elaborated on in some interview questions.
Interview questions are coded in N-Vivo to generate some similarities among the answers
provided by the candidates that participated in this study.
The following statements can be given after conducting our analysis:

www.izdas.org

195

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

 The majority of the participants before coming to Turkey, wanted mostly to improve their
level of education, obtain a higher diploma and ameliorate their standards of living as
was shown by the sensitivity analysis
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 The study mostly targeted international students from the city of Eskişehir (area of study)
 Participants when asked about their plans, the majority prefer to return to their country,
and a minority is looking forward to being employed here in Turkey
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 All the interviewed students are entirely satisfied with the city of Eskişehir

 The most encountered difficulties are the following facts: the language barrier, extreme
weather conditions observed in Europe, a challenging financial situation due to recent
economic problems observed in Turkey
 The majority of participants (98%) acknowledge that Turkish Education is of high quality
compared to their country of origin

 The Participants are much more optimistic about finding jobs back in their countries than
finding jobs in Turkey.
 Participants when asked if they will still choose Turkey once another chance was to be
given, 40% are hesitant after noticing the lack of job or career opportunities for
foreigners in Turkey. The remaining will without hesitation choose Turkey again if a
chance was given.
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RECOMMENDATION AND FUTURE RESEARCH

 Improve the statistical monitoring of the international mobility of African students
present in Eskişehir.
 Financing student life: a system to be improved
 Accompaniment and facilitation of the integration of the African student
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 Absence of a work permit or inaccessibility to a loan for an African student from
Eskişehir who does not have a scholarship: a limited and poorly documented option.

 Universities could set up, with the support of the department, an internship platform
linking international students and employers as an organization of “internshipemployment” forums allowing foreign students to meet many companies.

 Sensitization, Educate and information from primary school to universities on real
African culture, geography, and history in order to fight against offensive words due to
ignorance (Yamyam/man-eater, To call the Africans ‘Zenci’, almost all the Africans are
obsessed with it and it is frustrating, then it is better to call someone ‘siyahi’ than to call
him/her ‘zenci’ because seems to mean just someone who is black, but, Zenci means
Niggar/Negro which is offensive.…).
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ABSTRACT
As a Poet, Bengali polymath, Musician, and Revolutionary, 1Kaji Nazrul Islam (1899-1976)
was an inspirational character for generations for the justice of the Bengali language and
made Indian Subcontinent amalgamate within its multiethnic narratives. Popularly known as
Nazrul, he was a celebrity of multifaceted creator whose arts and literature styles are historic
and contemporary, a talent that had no bounds. Nazul understood the spirit of Hinduism and
Islam; he wrote a poem, Hindus and Muslims, 2Two flowers on the same branch. It was not
only limited by lyrics, but he also celebrated the spirit of brotherhood between Hindus and
Muslims in his creation. His poetry and music espoused the Indo-Islamic renaissance and
intense spiritual rebellion against fascism, oppression, colonialism, religious fundamentalism,
elitism etc. He used his pen to fight against inequality, and equality for women, youth, the
1
2

Kazi Nazrul Islam (1899-1976). Paragraph 1st.
Kazi Nazrul Islam (1899-1976). Paragraph 15th.
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disabled, and the poor. His poetry, such as 3"Brother, I am no prophet of the future; I am a
poet of Today. Call me a poet or not, in silence I'll bear whatever you say... We raise grand
slogans to bring about independence" (Chatterjee, 2015). His explanations recognized him as
4
'The Rebel Poet of Bengal' (Chatterjee, 2015), who himself claimed as a global citizen by
saying, 5"I don't belong to just this country (Bengal), this society. I belong to the world." The
word 'Bidrohi' (Rebel) made his impression powerful in the Subcontinent during the historic
language movement, which he wrote at the age of twenty-two. His presence inspired the
freedom movement in India, leading to the British Raj imprisoning him and banning many of
his publications. 6As a Muslim (Chatterjee, 2015), Nazrul married a Hindu and was an
advocate of Hindu-Muslim unity. He was a humanist and a secularist in the Indian sense of
the term; he respected all religions by respecting the richness of Hindu mythology and
drawing from it in his writing. He identified with Bengali language and literature as much as
with anti-colonial activism. At times, he questioned the efficacy of religious identity itself.
7
He entered the army at the age of 18; he was already a promising writer of Bengali. During
the war years in Karachi, Nazrul developed a political and aesthetic investment in Islam as a
source of inspiration and, as the Ottoman Empire fell, a feeling for the Muslim world under
attack. The war made him contact with Muslims from other regions and broadened his sense
of Muslim identity and culture. He also nurtured his passion for Bengali literature. He was a
character who supported samyabad, socioeconomic equality, and political modernity among
all communities within the Subcontinent (Chatterjee, 2015). The essay aims to realize and
discover Nazrul's contribution to unity in diversity in the Subcontinent. The outcome is to
learn about communal harmony, equality among all and building subcontinent one. The
methodology is by the collection of academic journals, books, and electronic websites about
Nazrul. The feature question: does Nazrul's way of expression view the path to reunite in the
current continental scenarios?
Keywords: The holiness of humans. Material Spirituality, Loving Human Being, Kindhearted, Identity and Classification, Struggle, Imprisonment, Patriotic, Universal Poet, Rebel,
Equality, Harmony, Consciousness, Secularism, Linguistic, Philosophic, Patriotism, Indian
Subcontinent, Nazrul Giti (Songs & Poems), Secularism, Harmony, Brotherhood, Nature of
Rebellion, Voice against Anti-humanities, Human Spirituality & Potential, Religious
Consciousness, Modification of Mind and Sense, The Rebel, Myths of Hinduism, and Islam.

3
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Introduction: A great literary hero Nazrul Islam was a versatile personality in Indian
Subcontinent. As a poet, writer, composer of music, and ideal man, he used his pen for justice
and values of human dignity. He wrote against fundamentalism, colonialism, fascism, and
religious harmony. His work was an expression of his voice that provided peace and harmony
regardless of any specific society; it was for everyone. He wrote for communal peace between
Hindu and Muslim communities in the Indian Subcontinent, which impacted subcontinental
societal issues. 8He wrote for women, youth, and disabled equalities (Chatterjee, 2015). He
was a poet born in India, died in Bangladesh, and received honour from India and
Bangladesh. Both countries have institutions named after Nazrul, such as Kazi Nazrul
University in West Bengal, India. 9Bangladesh declared Nazrul a national poet. He was a
rebel poet of both Bengal, East Bengal (Currently Bangladesh) and West Bengal of India. His
rebellion was for India's freedom from a British Colony, and his views were about a united
India where everyone could reside peacefully regardless of religious favouritism. His
consequences through his poets, songs, and novels impacted Bengal's issues, especially the
relations between Hindus and Muslims in the Indian Subcontinent. Trans-regional values of
Bengal had diversified, such as the right and free access to the Bengali language. A passion
for justice and language fired the people of both Bengal. 10Kazi Nazrul and Rabindranath
Tagore are the two most significant pioneers of the renaissance of these issues in Bengal. In
this context, Nazrul's' The Rebel' is a powerful impression on all Bengalis about their
linguistic rights. 11Nazrul and tragedy were two parts of the coin when he lost his father at 9,
worked as a muezzin of the village mosque, and worked as a tea seller. He was called
12
"Dukhu Mia" (Mr. Sorrow). 13His unmatchable talent made him literate in many languages,
8
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such as Bengali, Urdu, Hindi, Arabic, and English. In 1917 he joined the army and learnt the
Farsi language as well. 14His first poem was 'Mukti' (Freedom), which reflected his future
path for society. 15After World War 1st, Nazrul left the army and joined as a co-editor of a
daily called Nabjug (New Age), and he was sentenced to imprisonment in 1922 for his
16
Rebellious writing 'Dhumketu' (Comet). During his imprisonment, he wrote another
revolutionary topic, 17'Rajbandir Jadanbandi' (Illustration of Political Prisoner). Nazrul was a
humanist and secularist in the context of the subcontinental scenario (Chatterjee, 2015) and
accepted all kinds of the taste of religious myths as his works of literature were equipped with
Hindu mythological concepts, while he was also a pioneer of Bengali ghazal.18 (Chatterjee,
2015). Therefore, his work has an amalgamation of all cultures and civilizations. 19His
devotional poetry on both Islam and Hinduism inspired both communities, and he also loved
to write poems for children. 20Nazrul's poetry dates from the 1920s, and his songs for 1930's
when united India existed under a British colony. His last speech was in 1941, "If the flute
plays no more." He was ill for a long time, and due to illness, he was silent for approximately
34 years from 1942, as well as for his many family problems, such as his wife's death through
her condition for a long time. He had Pick's disease and mental illness as well. In the end, he
lost speech and memory and behaved inappropriate behaviour. His anxiety and isolating life
forced him to die at the age of 77. Nazrul is a literary gift to the universe and a poet of
Bengalis' hearts forever.
Literature Review: Nazrul Islam had many controversies as well. 21His writings had been
criticized as without care for organization Nazrul. 22Nazrul's poetry has been regarded as
strong-featured but unique compared to Rabindranath Tagore's sophisticated style. It has been
charged that Nazrul's use of Persian vocabulary had controversial, but it helped to extend his
work in the other way. Nazrul's work for children was sophisticated and used rich language
that had imagination and encouragement. He was the first person who cited the Christians of
Bengal in his novel 'Mrityukhuda.' He was the first user of folk terms in Bengali literature23.
His works have many styles of expression, such as his expression of radical ideas and
extension of the cultural renaissance in Bengal. His poetry and poems were significant for
liberalism. He was awarded the Jagattarini Gold Medal in 194524 for his highest honour of
work for Bengali literature by the University of Calcutta, and in 1960 he was awarded the
25
Padma Bhushan is one of India's highest civilian honours. He had been awarded Honorary
D.Litt. by the University of Dhaka. 26The Bangladesh Nazrul Sena is a popular public
organization that works to educate children in Bangladesh.
Methodology: The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate
sources of data include academic articles, websites etc. The description of sources has taken
the method of writing the essay, reading, gathering in-depth insights on topics, exploring
ideas, summarizing, interpreting, and mainly expressed in words (documentary analysis
through qualitative approach). The article discussed Kazi Nazul Islam as a pioneer of Bengali
14
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literature through which the writer had influenced the audiences of both India and
Bangladesh, especially in Bengali communities. Therefore, the article focused on Nazrul's
various works with many examples and proved that the author was the best Bengali literary
character, thus filling out the heart of the Indian Subcontinent audiences.
Result and Discussion: 27Kazi Nazrul Islam, called Nazrul, is the national poet of South
Asia, especially in Bangladesh (Farooq, 1999). He is not only a poet but a music composer,
music director, journalist, editor, novelist, and anti-colonial political activist. He was a
personality who expressed himself openly through many ideas and feelings in many ways,
colours, forms, and mediums. His poems and songs look nationalist as the audience accepted
him as a nationalist poet, but he was not a nationalist (Farooq, 1999). On the other hand, his
religious songs and chants have been considered leftist and secularist. His creation 28"the
Egalitarian" in Bengali "Shammyobadi" reflected his thinking about various traditions,
religions, and ideas. He expressed equality and egalitarian views through a similar message in
the 29"Holy Qur'an" (Farooq, 1999). He is a person who fundamentally values human dignity
and freedom (Farooq, 1999). He always speaks against universal racism, injustice, and
oppression regardless of religion and ideology, and he supported and expressed through his
writings on harmony among people of all backgrounds, particularly his experience through
the relationship between the Hindu and Muslim communities. He works persistently for the
campaign of the human spirit, which is his expression of philosophic terms, for its realization
among people. He tried through campaigns to explain human nature for a more excellent
outcome for human beings. Thus, he lets humans realize glimpses of human potentiality
(Farooq, 1999). His stand against colonialism30 Suppression, regardless of religion and
community, is notable throughout his commitment against the British raj in India. He has
experience dealing with two sides of the laws of nature: sadness and beauty. He expressed
pain by emphasizing the suffering of humanity and beauty in the amalgamation of
communities, especially between Hindu and Muslim communities of South Asia. His books,
poems, and songs are reflections of all his characters of collectivism.
He grew up in a society where the relationship between Hindus and Muslims has been sad for
a long time. He believes in harmony and asks for both communities to break the ice and work
together for better creativity through collaboration.31. He is a non-communal. He married a
Hindu woman and did not hesitate to write 'Shayma songs.'32 That has been devoted to Hindu
religious sources. He has similarly expressed the features of Hindu and Muslim through his
thinking and writing on Narayan, Laxmi, Indra, Buddha, Ibrahim, and Aurangzeb. The
literature of Hindus and Muslims are similar, perhaps has differences but a little. He has not
hesitated to keep the name of his first child. 33'Arindam Khaled' 'Arindam' as his first name
has come from the Sanskrit language, which is recognized in Hindu culture, and the meaning
is 'enemy destroyer';.
In contrast, his son's last name is 'Khaled,' a term from an Islamic figure. This is Kazi Nazrul
Islam, who knew about religious harmony. His works are evidence of harmony between the
27
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religion of Hindus and Muslims, such as his works' Kokil.' therefore, he marries a Hindu
woman and keeps naming his son 'Arindam Khaled,' a complete combination of Hindu and
Muslim acculturation.34 (Cuckoo) and Bulbul35(Nightingale) are two birds which symbolize
the Hindu-Indian context and the Muslim-Persian context (Farooq, 1999). Many other
writings he gave Bengali community reflect his passion for peace and harmony. 36"Muazzin"
and "Lal Shidur," "Bajao shongkho, Dao Ajan" (blow the conch, give the prayer call),37
"Dhuti and Pajama, Rokto and Khun,"38 "Shoshan and Gorostan,"39 "Jahannam and Norok,"40
"Prarthana and Munajat,"41 Are those terms of both Hindu and Muslim cultures that reflect on
his writings as a combination? He has been famed by both Hindu and Muslim communities
throughout his works. 42Though traditionalism is also a part of the Indian Subcontinent,
especially in the Bengali diaspora, he has been blamed and criticized by both traditional
Hindu and Muslim sides. His poems, 43"The Rebel," or in Bengali "Jater Name Bojjati," did
not appreciate by the orthodox Hindu community. 44The line he expressed in the book 'Rebel'
that "Bhagavaner buke eke dei podochinno" (I place footmark on the chest of Bhagwan or
God) did not like by the Hindu community of Bengal and in the Indian Subcontinent. 45The
Hindu community was also disturbed by Nazul's wife, Pramila Devi, who married him as a
Hindu woman. This is how he tried to combine the religion of Hindus and Muslims through
an understanding of 'totality.' He has been frustrated by both communities throughout his life
and his thinking, but he was an unstoppable poet and writer. This is how Nazrul should be
recognized as a 'complete person' despite his literacy skills. A person can be known through
their totality, like Nazrul Islam.
Nazrul was not a nationalist (Farooq, 1999). 46His patriotic songs speak for equality, against
oppression, against the British rule in India, specifically in some poems and songs. Generally,
his song signifies bravery, courage, sacrifice, liberty, and freedom. He is a revolutionary man
who was against the oppression of British rule in India; his revolt was against the injustice of
social, economic, and cultural cruelty. 47Nazrul was not a nationalist, but he knew that
34
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national liberation was on the way to survival against the invaders. 48He expressed everything
excessively. He measured excessiveness in his activities through songs, poems, and novels he
created and had been recognized in society. His nationalism was a kind of revolution beyond
the seat of God. Because he knew how to love someone and behave passionately with each
other, therefore, his expression was human first, not even God. It is also a factor that when
someone asked him for correction over his statements which were sometimes overreacted, he
would correct them without argument or question. 49He wrote a poem the homage to
Deshbondhu Chittaranjan Dash. Choudhury Shamsur Rahman wrote a review by pointing out
some of Nazrul's excess, which had been corrected by Nazrul later in the poem. 50'Indra-patent
(Farooq, 1999). Those changes did not reduce the regard for Chittaranjan from Nazrul, but it
increased and improved by correction. He was a believer in the supreme almighty but against
the oppression by religious entities. Religion is always power and oppression against
humanity done by faith every decade in the name of representation. He was against those
religious activities which would negatively affect society. Therefore, he was against the abuse
of religion as a tool of oppression, or division, such as 51The divide and rule policy by the
British in India. He was not that traditional in maintaining religious rituals, such as expressing
deep sadness in many of his works by saying, ' Oh God, please don't judge me on the Day of
Judgment'52 (Farooq, 1999). He was very conscious of religious blind faith and extremism,
which is one of the factors for the humiliation of dynamics and progressiveness of human
holiness and sense. Many scholars wrote about Nazrul, such as 53Poet Abdul Qadir, the editor
of 'Nazrul Rachonaboli' (Farooq, 1999), who knew him very closely, 54Dr. Gobindgopal
Mukherjee on 55'Devistuti' commented that Nazrul is a mother believer or worshipper. Many
audiences also thought him a pagan or a neo-pagan.56 through his work about 57'Vaisnavi
Lilabad' and 58'Shaiva' worship. Still, he was neither a believer of paganism nor its modified
version, neo-paganism. He was a writer and poet; his job was to express his feelings and
thoughts about social matters and many socio-cultural and religious issues. 59Therefore,
whatever he created, such as 'Ranga Joba' 'Devi-stuti,' was an expression of his talent, heart,
and artistic ability through attachment to Hindu and Islamic culture and tradition (Farooq,
1999).
48
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His poem60 'Bidrohi' (The Rebel)61 In the decades of the 1920s is an inspirational piece in
Bengali literature as a young Nazrul (Farooq, 1999). The poem is a memorable part of his
literary life that turned him famous. It is a poem that reflects his love for his countryman.
62
The spell of the poem is rhythmic image based. He was a fearless heart and burst out
excessively about the reality in society, such as oppression and exploitation against a
community who wanted freedom and rights to live freely. 63In the history of literature, it is a
rare moment when a single poem could have such an influence on society. The Rebel turns
Nazrul not only a poet but a symbolic character of bookish force. 64His expression about
nature is lively through his literacy and thus turns his work into a literary genius. 65His poem
symbolizes sadness and appeals when he is a poet for the orphans and deprived community.
66
His expression about freedom feels like a bird that can fly in the open sky soaring high. His
presentation about self-respect and human nobility touches everyone.67 His expression about
playing rhythm is a boutique of words that can dance with Nazrul. 68In the Rebel, he wrote,
69
"I carry the lover's lute in one hand and the trumpet of war in the other" (Farooq, 1999). He
thus expressed his passion for love and war on the same level. When he chooses to play the
flute70 (Farooq, 1999), his love and relationship would uphold its expression features and
become lively for touching everyone. In the Rebel, he is raising his voice for justice, freedom,
equality, and a free society. He is crying and expresses his anger against brutality and tyranny.
He says, 71"...I am weary of strife, but I would have no rest until the skies have ceased to ring
with the groans of the tyrant's victims and tyranny itself lies dead, vanquished ..." (Farooq,
1999). He expressed through his pen for his countryman against the invader. This is how he
proved himself a rebel poet.
Another literary work, 'Dhumketu' (comet), concerns many narratives like politics, religion,
love, nature and many more. Therefore, Nazrul Islam is not a poet of Muslims but a universal
entity. There is no classification.72 Nazrul that he is a poet of a particular religion but a poet of
the Indian Subcontinent who had passion and diversity. 73He is an extraordinary, versatile
poet, lyricist, and writer. Nazrul has the world record in the number of songs he writes and
composes. He is a poet for the mass and a fearless activist who was 74Passionate about
advocacy for religious harmony primarily based on Hindu and Muslim relations in the Indian
Subcontinent. He is a voice for universalism, justice ideology, ethics, and the value of human
dignity. He is a face for the glimpses of youthfulness, warm-hearted, and a loving human
being.
Conclusion: The feature question: does Nazrul's way of expression view the path to reunite in
the current continental scenarios? It is a complicated task a terms of whether it is possible to
reunite the culture and entities of both Hindu and Muslim Bengals. One of the scholars of
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Bengali literature 75Prabhat Kumar Basnt said that Nazrul and his views on secularism are
very rational and significant in current Indian subcontinental scenarios. Basant76 Nazrul is the
only poet who merged the language Urdu and Persian words in Bengali works for a situational
scene to show the similarities between Hindu and Islamic culture. Therefore, it is a saddened
moment for the discussion of the communal divide from British India to the present.
Therefore, many are more concerned about Nazrul Islam that keeps the communities together.
The division of the current scenario is more accessible to receiving a vote for narrow political
gain, but in the long, it is a harmful way for community togetherness. It creates a
fundamentalist nature in society which is not expected. 77In 1922 Nazrul stated that
'Dhumketu' (Comet) is not a journal for the devotion to communalism but a way to remove
the difficulties and misunderstandings in the path of Hindu and Muslim unity. It showed his
secular images of brotherhood and unity in subcontinental society and among people of
diverse communities. 78His beliefs in Hinduism and Islam were tested when he married
Pramila Sengupta of Comilla, for which he faced several hostilities. His articles like 'Mandir
and Masjid (The Temple and the Mosque) in August 1926 and Hindu-Mushalman September
1926, as well as his several poems, reflect the unity between Hindu and Muslim societies of
the Indian Subcontinent.
Therefore, the current scenario is not a bearer of the message of Nazrul, but the following of
Nazrul's views can do the solution as it has many solutions. Therefore, the answer is whether
to follow Nazrul's ideology or ignore him.
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TERCÜME VE METAFORLAR
TRANSLATION AND METAPHORS
DILSHODA MUBARAKOVA
Dr., Tashkent State Oriental University, Faculty of Oriental Philology, Department of
Translation, Tashkent City, Uzbekistan
ÖZET
Metafor, halkların kültürüyle yakından ilişkili ve medeniyet mirasının ayrılmaz bir parçası
haline gelen en önemli dil fenomenlerinden biridir. Bu bildiride metaforu çevirmenin
özelliklerini, çevirmenin metaforu iki dil arasında çevirirken karşılaştığı zorlukları ve metafor
çevirmeninin en önemli sorumluluklarını açıklamaktadır. Biçim ve içerik bütünlüğünü,
güzelliği sağlayan tüm unsurları koruyarak, ikinci dil araçları temelinde başka bir dilde
yaratılmış bir sanat eserinin yeniden yaratılmasıdır. Edebi çeviri ise ulusal edebiyatın
gelişmesine, halklar arasındaki dostluk ve kardeşliğin çıkarlarına ve kültürel ve edebi bağların
kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunur.
Metafor, ulusların kültürüyle yakından bağlantılı olan ve medeniyet mirasının ayrılmaz bir
parçası haline gelen en önemli dil fenomenlerinden biridir. Metafor hem dilsel hem de edebi
bir kavramdır. Bu nedenle, dilbilimsel metafor ve edebi metafor gibi türlere ayrılmıştır. Her
iki durumda da metafor, benzerlik ilkesine göre bir nesnenin özelliklerinin diğerine
aktarılmasını ifade eder. Bununla birlikte, dilbilimsel bir bakış açısından, bir metafor, hazır
bir konuşma unsurudur ve edebi bir bakış açısından, bir metafor bir mecazdır, yani bir
kelimenin mecazi anlamda kullanımına dayanan bir imge. Bu durumda, metaforun dilbilimsel
bir birim olarak anlamı, onu mecazi olarak bir nesne, olay, işaret olarak adlandırmaktır konuşmanın duygusal ifadesini geliştirmek. Metaforik çeviri, bir dizi dilbilimsel, edebi,
kültürel, felsefi ve hatta psikolojik konuları kapsar. Metaforik çeviri çalışmasına doğru
yaklaşım, okuyucuya yeterli metaforik bilgi sağlarken, çeviri sürecinde orijinal kaynak metnin
biçimsel etkisinin geri yüklenmesinin önemini gösterir.
Anahtar sözcükler: metafor kavramı, çeviri, metafor çevirinin zorlukları.
ABSTRACT
Metaphor is one of the most important linguistic phenomena that is closely related to the
culture of peoples and is an integral part of the cultural heritage. This statement explains the
features of metaphor translation, the difficulties encountered when translating metaphors
between two languages, and the most important responsibilities of metaphor translation. It is
the re-creation of a work of art created in another language on the basis of second language
tools, while preserving all the elements that maintain the integrity of form and content.
Literary translation contributes to the development of national literature, friendship and
brotherhood between peoples, and the establishment and development of cultural and literary
ties.
Metaphor is one of the most important linguistic phenomena, which is closely connected with
the culture of nations and has become an integral part of the cultural heritage. Metaphor is
both a linguistic and a literary concept. For this reason, it is divided into types such as
linguistic metaphor and literary metaphor. In both cases, the metaphor represents the transfer
of the properties of an object to another according to the principle of similarity. However,
from a linguistic point of view, a metaphor is an element of ready speech, and from a literary
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point of view, a metaphor is a metaphor, that is, an image based on the use of a word in a
metaphorical sense. In this case, the meaning of the metaphor as a linguistic unit is to call it a
metaphor, an object, an event, a sign - to develop the emotional expression of speech.
Metaphorical translation, a series of linguistic, literary, cultural, philosophical and even
psychological topics. Approaching the work of metaphorical translation, while providing the
reader with sufficient metaphorical knowledge, shows the importance of reloading the
formative influence of the original source text during the translation process.
Keywords: metaphor concept, translation, metaphor translation difficulties.
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THE EFFECTS OF TBLT APPROACH IN TEACHING AND LEARNING AT
ENGLISH READING AND WRITING SKILLS

MS. Tahseen Islam Shomi
MA in TESOL
BRAC UNIVERSITY
ABSTRACT
English is currently a world language. Every student in tertiary education should be proficient
in English since it will benefit them both academically and professionally. The TBLT
approach aids students in developing their English language reading and writing abilities. The
cognitive skills of reading and writing are the prerequisites for learning any language. Writing
is a productive skill, whereas reading is a receptive skill. These two abilities are intertwined
and crucial to language learning. It is apparent that many students lack proficiency in reading
and writing skills at the university level. Students' writing suffers as a result of their inability
to fully understand the content of the text.Due to the diversity of the students' backgrounds,
the instructor or English teacher also encounters certain difficulties adopting the TBLT
technique in the classroom. The researcher will therefore attempt to ascertain whether
students believe the TBLT methodological techniques to completely comprehend the reading
text and what kinds of issues teachers encounter when using the TBLT approach in the
classroom. Although the TBLT approach does not include linguistic competence (grammar
and vocabulary);does it helps the students to understand the situations more deeply and apply
those situations in their real life context.Thus, the research will implement a mixed-method
approach. Both qualitative and quantitative methods will be applied to gather data. Through
the one-to-one interview and survey, information will be collected. In addition to that, the
research paper will also provide some suggestions for speeding up students' reading and
writing skills. The research will be beneficial for the new ESL teachers.
Keywords: TBLT, Reading, Writing, Esl Teacher, Tertiary Level

www.izdas.org

215

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

THE SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASICS OF FORMATTING
ECOLOGICAL CULTURE IN THE PUPILS OF ELEMENTARY CLASSES

SIDIQOVA Gavharoy Madaminovna
English teacher of school number 31, Rishtan district Fergana region, Uzbekistan

ABSTRACT
This article focuses on formation of ecological culture of primary school pupils involves the
formation of positive emotions, attitudes, behaviors towards nature, which are in harmony
with local, national and universal values. Formation of ecological culture serves as a basis for
preservation of nature and extension of its life. As a result of our analysis, the pedagogical psychological aspects of the formation of ecological culture in primary classes have been
defined, and this process is carried out on an ecological basis. This article mainly discusses
about the importance of environmentally friendly environment for future generations.
Ecological education for the pupils is the main purpose of teaching them to form an ecological
culture, which primarily reflects the consciousness of their consciousness towards their native
land, its natural wealth, flora and fauna.
An ecologically-friendly person understands nature's importance for his life, makes every
effort to preserve the purity of nature and the atmosphere. Therefore, environmental education
and the beginning of the child's youngest childhood will create the basis for ecological
culture. Only a person who has formed an ecological culture will be able to treat and maintain
the natural environment. Nowadays this is one of the most important tasks facing general
education schools.
Key words: Environmental problems, ecologic culture, spiritually-intuitive, eco-relationship,
civilization, environmentally-friendly, preservation of nature, fauna and flora, generation,
natural wealth.
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ELECTROCHEMICAL REMOVAL OF ORGANIC POLLUTANTS:
APPLICATIONS IN THE TREATMENT OF A SYNTHETIC ORGANIC DYE AND
OPTIMIZATION OF DIFFERENT PARAMETERS
Rachid El Brychy (a)
Mohamed Moutie Rguiti (a)
Karine Groenen-Serrano (b)
Hanane Zejli(a)
(a)

Applied Chemistry-Physics and Environment Team, Faculty of Sciences, Ibn Zohr
University, B.P.8106 Cité Dakhla, Agadir, Morocco
(b)
Laboratoire de Génie Chimique, CNRS, Université Paul Sabatier 118, Route de Narbonne,
31062 Toulouse Cedex 9, France
ABSTRACT
Environmental protection has always been the starting point for the development of new
technologies that make it possible to control the presence of highly toxic substances in
wastewater from multiple industries that cannot be eliminated by traditional methods. Today,
organic wastes (paints, pigments, etc.) are considered to be a major problem in the pollution
of the water environment. Therefore, it is important to find new ways to solve this problem.
This research was conducted to study the electrochemical processes to remove organic
pollutants (e.g., crystal violet (CV)) from aqueous solutions. The electrolysis of CV was
carried out galvanostatically by using SnO2 anode, was conducted in an electrochemical cell
with 100 mL of solution using Na2SO4 and NaCl as supporting electrolyte, the effect of the
electrochemical parameters: current density (20–60 mA/cm2), CV concentration (10–50
mg/L), sodium chloride concentration (0.01–0.1g/L) and initial pH (2, 4, 7, 8, 10) was
evaluated and optimised .the degradation of crystal violet ( CV) was monitored by the UVvisible spectrometry and the chemical oxygen demand (COD). After 120 min, in a 0.01 mol/L
NaCl solution with a current density of 50 mA/cm2, a pH value of 7, and a CV of 10 mg/L,
the removal rate of CV can reach 100%, and the removal rate of COD can reach 100% 80%.
This process can be considered as a suitable process for CV removal from colored wastewater
in the textile industry.
Keywords: electrochemical oxidation, decolourisation, COD, water treatment, crystal violet
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SYNTHESIS, ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL INVESTIGATIONS OF
Co (II) COMPLEXES WITH SCHIFF BASES DERIVED FROM
2-AMINO-2-HYDROXYBENZOIC ACID AND 2-HYROXYBENZALDEHYDE

Musa A.
Department of Applied Chemistry, Federal University Dutsin-Ma,
ABSTRACT
Schiff base formed by condensation of 4-amino-2-hydroxybenzoic acid and 2hydroxybenzaldehyde was prepared. It was refluxed with Co (II) chlorides which results in
the formation of Co (II) complex in good yield. The Schiff base and the complexes were
characterized by melting point and decomposition temperature, FTIR, magnetic susceptibility,
conductivity measurement and determination of metal: ligand ratio and solubility test. The
melting point of the Schiff base (185 0C) and decomposition temperatures of the Co (II)
complex (2850C) indicating their thermal stability. The molar conductivity measurement
determined was found to be 25.9 Ω-1cm2 Mol-1 revealed that the complexes are nonelectrolytic in nature. IR spectra of the Schiff base showed a band at 1574 𝑐𝑚−1 which
assigned to ʋ(-C=N-) stretching vibration, while for the complexes, the band was found at
1587 𝑐𝑚−1. Magnetic susceptibility measurements of the complex showed that complex were
paramagnetic. Determination of metal: ligand ratio was done using Job’s method of
continuous variations the result showed a metal: ligand ratio 1:2. The Schiff base and its metal
complexes have been screened for their antimicrobial activity against three bacterial and two
fungal isolates, the result revealed that the complex exhibit higher activities than the Schiff
base but lower than the control.
Keywords: 4-amino-2-hydroxybenzoic acid,
Characterization and Antimicrobial activity

2-hydroxybenzaldehyde,

Schiff’s

base,

INRODUCTION
Schiff base is synonymous with azomethine, or imine (Siraj, and Rabiu, 2021). It was
discovered by a German chemist, Hugo Schiff in 1864 (Ashraf et al.., 2011). Addition of an
amine to a compound containing a carbonyl functional group aldehyde or ketone produces a
Schiff base (Aliyu and Sani, 2011). The oxygen atom in the carbonyl group (>C=O) is
replaced by a nitrogen atom to give an imine group (>C=NR where R≠ H). A Schiff base acts
as a ligand because it usually contains –N and –O donor atoms (Cotton and Wilkinson, 1972).
Schiff bases have the general formula (R1R2C=NR3) where R1, R2 and R3 are alkyl, aryl,
cycloalkyl or heterocyclic groups while R3 cannot be. Schiff bases may act as mono-, di-, tri-,
or tetra dentate ligands depending on the number of coordinating atoms present in the
molecule and can form generally five or six -membered chelate rings upon reaction with a
metal ion (Alim at al., 2015). Transition metal Schiff base complexes play very vital roles as
they are known to possess biological activities such as anticonvulsant, antibacterial, antiviral
and antidiabetic (Mimose et al., 1991). It was reported that transition metal Schiff base
complexes could be used as corrosion inhibitors as well as antifungal and antifouling agents
(Bhatia et al., 1993). Reported on synthesis, characterization and antimicrobial studies of
salicylic acid complexes of some transition metals (II) Co (II), Mn (II) and Zn(II). The
preliminary investigation of antimicrobial activities of the metal complexes revealed that the
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inhibitory ability of the metal complexes is notably higher than the ligand, though less than
the control (Yiase et al., 2014),
MATERIALS AND METHODS
All the reagents used in this work were of analytical grade and used without further
purification. All glass wares used were washed with detergent, rinsed with distilled water and
dried in the oven at 110oC before used. The weighing was carried out on electrical Metler
balance Toledo B154. The infrared (IR) spectra were recorded using Fourier Transformed
Infrared Spectroscopy (FTIR CARY 630 Agilent technologist). The melting point and
decomposition temperature were determined using Gallekemp melting point apparatus.
Magnetic susceptibility was determined using Sharwood MK1 balance. The molar
conductance measurement was carried out using Jenway 4010 model conductivity meter. The
antimicrobial screening was conducted by disc diffusion method at Department of
Microbiology, Bayero University Kano.
PREPARATION OF THE SCHIFF BASE
The Schiff base was prepared according to the adopted method of (Patole et al.,2006). 4aminosalicyclic acid (1.531g, 0.01 mol) and 2-hydoxybenzylaldehyde (1.22g, 0.01mol)
solution in 50 cm3 methanol was refluxed for two hours. The reaction mixture was cooled for
24 hours, a yellow precipitate was obtained which was filtered, washed with cold ethanol and
dried in a desiccator week
O
OH
O
O

OH

H
OH
OH

REFLUX ( 2HRS)

+
NH2

2-hydroxybenzaldehyde

OH

CH3OH
N

OH

4-amino-2-hydroxybenzoic acid

Scheme1. Reaction pathway for preparation of Schiff base
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PREPARATION OF THE CO (II) COMPLEX
Complexes were prepared as described by (Yiase et al., 2014) Schiff base (5.14g, 0.02 mol)
and Cobalt (II) chloride (1.376g, 0.01mol) was dissolved in 50 cm3 of methanol and then
refluxed for 2 hours. The precipitate formed was filtered off, washed with ethanol and
petroleum ether and dried in a desiccator over anhydrous calcium chloride for one week. The
same procedure was adopted for the cobalt (II) complex
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Scheme2. Reaction pathway for preparation of metal (II) complexes
ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES TEST
The Schiff base and complexes were screened for their activity against clinically isolated
bacteria and fungi. The Schiff base and the complexes were dissolved separately in DMSO to
produced three different concentrations (15µg, 30 µg, and 60 µg) per disc. The prepared disc
of the ligand and complexes together with standard antibiotic disc were placed on to the
surface of the incubated media at an interval and incubated at 37oC for 24 hours. The diameter
of the zone of inhibition produced by the ligand and the complexes were measured and
compared with the standard antibiotics while DMSO wetted disc was used as negative control
(Yusha’u and Salisu, 2011).
RESULTS AND DISCUSSION
The results of the characterization, antibacterial and antifungal activities of the Schiff base
and its Co (II) complexes are presented in the tables below.
Table 1: Physical Properties of the ligand and its Metal (II) complexes
Compound
Colour
Melting point
Decomposition
Percentage yield
(oC)
Temperature(oC)
(%)
L
Yellow
185
76.3
[CoL2].2H2O Pale brown
285
88.6
L = C14H11NO4
Table 2: Solubility test of the compounds in water some common organic solvent
Compounds Water MeOH Ethanol Acetone Chloroform Benzene DMSO DMF
L
IS
S
IS
IS
SS
SS
S
S
[CoL2].2H2O
IS
SS
IS
S
SS
IS
S
S
L = C14H11NO4
Where; S = Soluble, SS = Slightly Soluble, IS = Insoluble
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Table 3: Conductivity Measurement of Complexes in (1 x 10-3) DMSO Solution
Complexes
Concentration (Mol
Specific conductance
Molar conductance
-3
-1
-1
dm )
(Ohm cm )
(Ohm-1cm-2mol-1)
[CoL2].2H2O
1 x 10-3
25.9 x 10-6
25.9
L = C14H11NO4
Table 4 Magnetic susceptibility value of the metal (II) complexes
Magnetics Susceptibility Molar Magnetics
Complexes
(cm-3 g-1)
Susceptibility (cm-3 mol -1)
-5
[CoL2].2H2O
1.5909x10
9.751x10-3
L = C14H11NO4
Table 5: Infrared Spectral data of the ligand its Metal (II) Complexes.
Compounds
V(C=N) cm-1
V(M-N) cm-1
L
1574
[CoL2].2H2O
1587
598
L = C14H11NO4

B.M (µeff)
4.82

V(M-O) cm-1
438

Table 6: Percentage composition by weight of metal in the complexes
Complexes
Percentage composition of metal in the complex
Calculated
Observed
[CoL2].2H2O
10.31
9.71
L = C14H11NO4
Table 7: Job’s Methods of Continuous Variation Results of the Metal (II) Complexes
Co (II) Complexes (λmax = 681nm)
S/N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0.083 0.167 0.250 0.333 0.417 0.500 0.583 0.667 0.750 0.833 0.917
XL
0.083 0.167 0.250 0.333 0.417 0.500 0.583 0.667 0.750 0.833 0.917
Abs
Table 8; Determination of Water of Crystallization in the Complexes
Initial Mass (g) Final Mass (g)
Loss Mass (g)
Complex
[CoL2].2H2O
0.2001
0.1844
0.0157
L = C14H11NO4
Table 9: Determination of Empirical Formulae of the Complexes
Sample
Co (II)
L
% by Mass
10.31
81.84
Moles
Mole ratio

H2O
7.85

0.1750

0.3184

0.4361

1

2

2

Empirical Formula
L = C14H11NO4
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Table 10: Result of antibacterial activities of Schiff base and metal (II) complexes
Test Organisms
Staphylococcus
Escherichia
Pseudomonas
aureus
coli
aeruginosa
Compounds/Conc.(µg/disc)
60
30
15
60 30 15
60
30
15
L
6
6
6
6
6
6
9
6
6
[CoL2].2H2O
15
13
10
15 13 12
15
13
11
Septrin
27
27
27
38 38 38
39
39
39
L = C14H11NO4

Table 11: Result of antifungal activities of Schiff base and metal (II) complexes
Test Organisms
Compounds/ Conc.(µg/disc)
L
[CoL2].2H2O
Nystatin
L = C14H11NO4

Mucor species
60
30
15
6
6
6
15
13
10
31
31
31

Aspergillus flavus
60
30
15
6
6
6
15
13
12
39
39
39

DISCUSSION
The Schiff base appeared yellow crystalline solids. The percentage yield recorded was 73.6%
with the melting point of 185 oC as shown in Table 1. The Co (II) complex was found to be
pale brown crystalline products with a yield of 88%. The decomposition temperature of Co
(II) complex obtained to be 285 oC, this suggests a good thermal stability and it is in
agreement with work of Asharaf, (2011). Solubility test carried out on Schiff base and
corresponding metal complexes were determined in different solvents showed that, the Schiff
base was found to be insoluble in water, ethanol and acetone but soluble in dimethylsulfoxide
(DMSO) and dimethylformamide (DMF). Likewise, the Co (II) complex was insoluble in
water but soluble in DMSO and DMF. Both Schiff base and the complex were found to
behave differently in other solvents as presented in Table 2. The molar conductance
measurement of the complexes was carried out in 10-3 M of DMSO and the values were found
to be 25.9 Ω-1cm2 Mol-1 (Table 3). The values obtained were low – suggesting that, the
complex are non-ionic, therefore non-electrolytes, and this agrees with work of Szafran et al.,
(1991). The bonding formation between the Schiff base and metal (II) ions were studied by
comparing the IR spectrum of free Schiff’s base with that of the complexes. The infrared
spectral result of the Schiff base showed vibrational peak at 1574 cm-1 in the spectrum of the
ligand which was absent in the spectrum of the starting aldehyde and amine materials. This
new band at 1574 cm -1 can be assigned to the azomethine band (-C=N-). However, it was
observed to shift in the spectra of the Co (II) complexes of 1587. The shift in the frequency
might suggest that azomethine nitrogen have been involved in the coordination with the metal
ion. The results are presented in Table 5. The magnetic moment values of the Co (II) complex
obtained was 4.82 BM, (Table 4). The values suggested that the complexes are paramagnetic
in nature. Metal ions in the complex exhibit paramagnetic (Housecraft and Sharp, 2018). The
percentage composition of the metal was found in the complex gravimetrically. The result
obtained was in good agreement with calculated values. The percentage of the ligand was
determined by difference and the results obtained were within the calculated values as
presented in Table 6. The percentage of water of crystallization in the complexes was
determined and the result showed that Co (II) complex contained 7.85% (Table 9) The
empirical formula of the metal (II) complex was determined from the % compositions of the
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metal (II) ions, water of crystallization and the ligand. The results obtained suggested the
general formula [ML2].nH2O. Where M = Co2+ as presented in Table 9 (Volgel, 1972).
Determination of metal: ligand ratio was done using Job’s method of continuous variations.
The result showed a metal: ligand ratio of 1:2 as presented in Table 7. The result is in
agreement with the work of Bharti et al., (2015). The biological screening of the Schiff base
and its metal (II) complexes were studied against three bacterial and two fungal isolates using
disc diffusion method. The bacteria isolated used were Staphylococcus aureus, Escherichia
coli and Pseudomonas anginosa while the fungi are Mucor indicus and Aspergillus Flavus.
Septrin and Nystatin were used as control for the bacteria and fungi respectively. The zones of
inhibition (mm) were measured for both the discs. The results of the antibacterial screening of
the Schiff base at a concentration of 60mg/ml against all bacteria isolatates studied indicated
that the Schiff bases showed significant activity against Staphylococcus aureus, Escherichia
coli and Pseudomonas aeruginosa while the complexes were found to be more active against
all tested bacterial strains. Antibacterial activity of these compounds increase with increase
concentration as presented in Table 10.
The antifungal activity studies of the compound showed that Co (II) have highest activity in
both Mucor indicus and Aspergillus flavus isolates. Schiff base has minimal activity against
the isolates (Table 11). The antimicrobial data reveals that the complexes and the ligand are
bioactive because of their activities against these tested microbes. The results of antimicrobial
activities were compared with standard drug as positive control their activities were found to
be lower than that of the control.
CONCLUSION
Schiff base derived from 4-amino-2-hydroxybenzoic acid with 2-hydrobenzaldehyde and its
Co (II) complex were synthesized. The molar conductance of the complexes values indicated
that, the complexes were non-electrolytes. Solubility test results showed that the ligand and
the complexes were soluble in DMF and DMSO, but insoluble in distilled water. The melting
point and the thermal decomposition temperatures of the Schiff base and complexes were
determined, the higher temperatures suggests stability. The magnetic moment values of the
complexes obtained suggests the complexes to be paramagnetic. Metal:ligand ratio of 1:2
were determined using Job’s method of continuous variations. The biological screening of the
Schiff base and its metal (II) complexes were studied and result revealed that the complexes
exhibit higher activities than the Schiff base, but lower than the control.
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TREATMENT OF INDUSTRIAL EFFLUENT WITH SAWDUST, GROUNDNUT
SHELL, Moringa Oleifera SEED POWDER BY COLUMN METHOD

Akoji James
B.Sc. Industrial Chemistry, Bayero University Kano, Nigeria
ABSTRACT
Groundnut shell, Moringa Oleifera seed powder and sawdust were used as adsorbents to treat
an industrial effluent. The analysis carried out on the industrial effluent showed that
groundnut shell is instantaneous which means effluent passes very fast in the groundnut shell
the conductivity is 2.29 (µs/ cm), turbidity 433 (NTU), pH 7.7, colour 6.8 (Hz), odour
potassium, heavy metal, chromium 0.3 mg/L, manganese 0.2mg/L. Sawdust allows effluent to
pass through it moderately its conductivity 2.16 (µs/cm), turbidity 278 NTU, pH 8.3, colour
6.8Hz, odour shocking smell, heavy metal, chromium 0.9 mg/L, manganese 0.018 mg/L and
its boiling point 790C. lastly Moringa Oleifera seed powder is very show and dense when
effluent in passing through, conductivity 2.35 ms/ cm, turbidity 1100 NTU, pH7.0 colour 6.8
Hz odour rotten egg, heavy metals, chromium 0.5mg/L, and manganese O.16 mg/L.
Keywords: Industrial Effluent Treatment using Low Cost Adsorbents
Introduction
There are many parameters that are used to access the quality of water the main concern in
this work is pH, conductivity, turbidity, boiling point, colour, odour and heavy metals. Then,
access to safe water is a fundamental need and basic human right (WHO, 2019). Water is an
indispensable component of the human body. Water also plays an important role in many
branches of industry (cosmetics, food, pharmaceutical) and science. The quality of water is
crucial, for example, in high performance liquid chromatography (Marbu et al., 2015).
The quality of water requires some distinction. A particular sample of water may or may not
be suitable for one purpose or another. The quality of water depends upon four sources and
mineral contents. The sources of water they includes boreholes well, tap-water, open wells,
rivers, lakes etc. It is also a good solvent and main transporter up wide variety of chemical
substances. Unfortunately, these properties heighten water's exposure to various kinds of
pollution. Consequently, it is important to constantly, protect and control the quality of water,
particularly in regions with a deficiency of fresh water; for example, fresh water quality is a
major concern in Africa (WHO, 2012; Mamba et al., 2019; Lobanga et al., 2019).
Water is unique in that it is the only natural substance that is found in all three states liquid,
solid (Ice) and gas (steam) at the temperature normally found one earths water is constantly
interacting, changing and in movement.
Water quality in general terms of physical chemical, thermal and or biological properties of
water. We usually define substances affecting water quality as coming from either point or
non-point sources. The point sources are associated with substances that can be treated to a
single source, such as a pipe or a ditch non-point substance are more diffuse and associated
with the landscape and its response to water movement and land use. Human and natural
activities contribute non-point substance to run off water thus affecting its quality. These
water quality parameters, often can be qualified using technique management plans to be
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formulated to reduce
movement of substances from water sheds to water bodies thus
reducing the effect of the pH on water quality, (Lobanga et al., 2019).
LITERATURE REVIEW
Physical, chemical and biological analysis of industrial effluent are aspect of analytical
studies our environment and studies like these may be made to evaluate nuisance effect and
economic factor associate with corrosion, staining and damage to plant and animal lives. It is
lower, important to note that many element that may be regarded as pollutant may be essential
in trace amount, (Ajayi and Adeleye, 1977)
As suggestion with facility by Reginald Rinold sanitation has its history, technology,
literature and science, must religious concern themselves with sociology include it within it's
sphere and its study is imperative to social ethics. Although cities had for centuries been
provided with drainage system and water channels to provide the free flow of industrial
effluent to the rivers. They had builds centuries been danctine only, (Rebhum, et al., 1975).
Men who prodded the social conscience and aroused the sanitary include doctors, lawyers,
engineers and statement. Notable among them was Sir Edusin Deadwicle, by training a
lawyer, by ruling a crusader for health community are indebted to him for his general
contribution to the advancement of the public health.
Engineering for his specific interest in sanitary work separation he epitomized in the slogan,
the rain to the river and the sewage to the soil. Among engineer James Simpson in 1829, built
sizable filters for the Chadsea water company to improve its supply from than river.
In 1953 there was an outbreak of mysterious inflectional neutrological illness among
inhabitant of minamate Japan who are mainly fishermen. A patient who consumes fish from
that region suffered from wakening cerebral functions and eventually paralysis which in
normal cases resulted in come and death.
In 1959 it was revealed that this disease result from consumption of fish and food stuff
contaminated with methyl memory pollution was traced to effluents from various plants of
the chemical industry Chisco company manufactures of plastics.
In 1960 accidents of long cancer were reported from Kinjuma factory on the island of
Hokkaida and this was found to result from pollution which chromium in high oxidation state
and Flourine gas. In December 1984, the worst industrial accident in history took place in
India as a result of air pollution. A poisonous gas which leaved from the union carbide factory
killed more than 2,500 people and left about 1,000,000 people with permanent describilities.
This poisonous gas was said to be methyl is cyanide (mic), (Ci, 1969).
Industrial effluents
Contamination of drinking water supplies from industrial waste is a result of various types of
industrial processes and disposal practices. Industries that use large amounts of water for
processing have the potential to pollute water ways through the discharge of their waste into
streams and rivers, or by run-off and seepage of stored wastes into nearby water sources.
Other disposal practices which cause water contamination include deep well injection and
improper disposal of wastes in surface impoundments. Some industrial effluents are so
objective that they should not be admitted to the public sewage system. Some industrial
effluents adhere to sewers and dogthem; acids and hydrogen sulphide destroy cements,
concrete and metals. Poisonous chemicals, quite apart from their immediate danger to man,
interfere with biological treatment processes and kill the organisms that normally populate in
receiving waters. Industrial wastes become part of sanitary sewage when they are permitted
to enter the public system (Nsi E. W., 2007, Basic Environmental Chemistry).

www.izdas.org

226

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

Process Wastes
Each industry produces its own characteristics process wastes. These wastes result from
washing operations of the material, the intermediate product and final product as well as
washing the product containers. The wash waters usually contain a small quantity of the
process material, which imparts the characteristics to the process wastes. For the sake of
convenience the process wastes will be divided into two sections organic and in organic (Nsi
E. W. , 2007, Basic Environmental Chemistry).
Organic process wastes
The major problem from industrial wastes lies in the disposal of the organic process wastes.
The major sources of organic wastes are the food processing industries, the paper industries,
textile industries and the chemical industries.
Inorganic process wastes
This results primarily from the metallurgical industries, the inorganic chemical industries and
petroleum industry. For the most past, the inorganic wastes do not pose many biological
problems other than toxicity. When combined with organic wastes, they can accelerate the
problems of the disposal of the organic wastes. A high sulphate concentration with fatty acids
will stimulate the sulphate reducing bacteria and create a hydrogen sulphate problem.
Chemical wastes
These are evolved from plants manufacturing acids, bases, detergents cornstarch powder and
explosives. Others are insecticides, fungicides and herbicides and other substances. Which are
often used as raw materials for further manufacturing processes, chemical processes vary
greatly according to the nature of the substances being manufactured. These include processes
with or without catalysts and fluid, separation of liquids etc. some of the manufacturing
methods include sedimentation, floatation, evaporation, distillation, washing, filtering,
electrolysis, burning etc. Chemical wastes include acids, bases, toxic materials, colour and
inflammability and low suspended solids. Very often chemical wastes are of such nature that
they require neutralization as in the case in the manufacturing of silicons, smokeless powder,
TNI insecticides and herbicides which are acidic in character. The table below shows the
branches of industry whose effluent contains the largest amounts of impurities dangerous of
living things
Table 1: Toxic Impurities in Industrial Effluents
SOURCES OF EFFLUENTS
MAIN TOXIC IMPURITIES
Petroleum refining Industry
Naphthenic acids, petroleum products, phenols,
sulphides, chlorides, sulphates, surfactants and organic
syspensions.
Coal pyrolsis Industry
Phenols, hydrogen sulphide, tars, hydrocarbons,
thiocynates, ammonia, cyanides and organic
suspensions.
Synthetic
polymers
and
Etyrene, acrylonitrile, acrylates, phenols sulphides,
plastics Industry
aromatic
hydrocarbons,
aldehydes,
alcohols,
cychlohexane, organic acids and organic suspensions.
Synthetic rubber Industry
Butylenes, butadiene, acetone and their salts
acetonitrile, ammonia, aldehydes, alcohols and
hydrocarbons.
Phosphoric acid and phosphorous
Sulpheric, phosphoric and fluosiliec acids, compounds
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of fluorine hydrogen chloride
Mercury Chlorides

Pollution
Pollution is the introduction of a contaminant into the environment. It is created mostly by
human actions, but can also be as a result of natural disasters. Pollution has a detrimental
effect on any living organisms in an environment, making it virtually impossible to sustain
life.
This industrial pollution is difficult to characterize and detailed inventory of industrial wastes
on a national scale in practically nonexistent. These wastes generally contain traces of large
quantities of raw materials intermediate products, final products, co-products and by-products
and of any ancillary or processing chemical used. It is difficult to give a complete list which
may sum into thousands. They include: detergent solvents, cyanide heavy metals, minerals
and organic acid, nitrogenous substances, fats, salts, bleaching agents, dyes, pigments,
phenolic compounds and many of these are toxic (Ademoroti, 1996).
Environmental pollution by industrial wastes has become a threat to continued existence of
plant and animals and may ultimately threaten the quality of human life. It must be Bourne in
mind that the pollutants arising from a particular industry are different from those arising
from another industry. This is not surprising when we realize that the wastes produced differ
from industry to industry (Ademoroti, 1996).
The quality measurement of pH and conductivity of industrial effluent is depends on its
measured the physical characteristics of both pH and conductivity which every sample can be
measured and recording accordingly and
determined the exact amount of different
substances that are present.
pH
The degree of acidity or alkalinity is measured by pH. Actually it is the active (H+) ion or
hydrogen concentration measured in solution. It is therefore, an important variable in water
quality assessment as it influences many biological and treatment. Most bacteriological
activities occur within a pH range of 6-8 (NWRI, 2017).
Practically every phase of water supply and waste water treatment for example acid base
neutralization water softening precipitation coagulation, disinfection and control of corrosion
are pH dependent (Arnold et al., 1999).
pH of water pH of water is a measure of hydrogen ion concentration it is sometirnes
considered as the measure of the net alkalinity or acidity of solution (Brown, 2016). Natural
waters are generally slightly basic in nature with pH range of 7.6-8.6, this is because
carbonates are prevalent in nature measurement of pH is important in water supply and waste
water treatment. For instance, coagulation softening precipitation, disinfection and corrosion
control are pH dependent. It is also important in industries because extremes of pH are not
tolerable by many of them. Likewise pH is also important in agriculture in determine the
acidity and alkalinity of the soil before planting (Eugene and Skongstard 1967 Method of
Collections and analysis of water sample for dissolved mineral and gases.
pH measurement
The difference between the pH of solution and pH of standard solution depends only on the
difference between two measured potentials. Thus, pH is obtained from a potential measured
with an electrode calibrated against one or more pH standards. A pH meter setting is adjusted
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such that the meter
reading for a solution of standard is equal to the value pH (s)
(International Organisation For Standardization, 1992).
Odour
Odour in water is generally caused by the presence of extremely small concentration of
volatile compound, some of which are produced when organic matter decomposed. Other
types of odours may because by the pollution from industrial wastes, and chlorination in the
case of treated water. Water with bad odour is generally undesirable and objectionable for
domestic and industrial uses. (Szentes, 2016).
Colour
Color in water is generally caused by the presence of colloidal organic matter in solution or in
suspension. Natural metallic ions such as iron and manganese also caused colour in water,
other substance that can cause colour in water include human Lunktans, weeds, protozoan's
and industrial wastes. Colour in water is undesirable because coloured water may stain clothes
and foods.
Suspended solid
Suspended solid are solids present in water which can be retained by the membrane filter.
These solid consist of undissolved mineral matter, dead vegetable matter, dead animal matter,
living animal organism etc. Their presence in water causes colour and turbidity, these are
undesirable and objectionable as they give rise to doubts about the purity of the water.
Conductivity
Conductivity is a qualitative measure of the ability of water to pass electric current, this
ability depends on the movement of water, the valency and concentration of Ions and
temperature of measurement. It is also used to estimate the total amount of dissolved salts or
solids in water, generally the number of a given ion in water, the greater will be it's
conductivity. It is expressed as the reciprocal of Siemens per centimeter, although practical
'units for water measurement are micro seimens per cent-meter (µs/ cm). The conductivity of
Fresh water range from 10-1000µs/cm but many exceeds 1000µs/cm in polluted water or
those receiving large quality at land run off. (APHA/WHO ISON, 2000).
Conductivity measurement
The conductance of solutions prepared in (us/ cm-1 ) were measured using them to
conductivity bridge meter. The conductivity meter was standardized or calibrated for about 10
minutes before it was clipped into the sample and the reading was recorded immediately. The
cell is cleaned with tissue paper and then rinsed with distilled water before the conductance of
other solution was taken.
Conductivity is the measure of the water to carry on electrical current; it depends upon the
presence of ions, their concentration, mobility and temperature of the measurement. The
determination of the conductivity tells us nothing about the nature of the solids in water but it
they increase or decrease in amount so does the conductivity. This indicated that is the
conductivity of the water is known (RM., 2015).
Measurement of Electrical Conductivity
The conductivity of meter was switched on and left for about 10 minutes to standardize. The
cell of the conductivity meter was rinsed with the sample. The temperature was measured
with thermometer. The selector x 1000, the on key depressed and the conductivity was
recorded (S.D., 2009).

www.izdas.org

229

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

MATERIALS AND METHODS
Apparatus used
Beakers (250, 500cm3 ), Burette (50cm3), Conical flask, Measuring cylinder, Funnel, Retort
stand, Heating mantle, pH meter (Jenway model 3320),Conductivity meter, Turbidity metre,
Tintometer ang Small polymer rubber container.
Adsorbents
Saw dust, Groundnut shell, Moringa Oleifera seeds powder and Industrial effluent
Procedure
Sample Collection
The saw dust, ground shell and Moringa Oleifera seed powder was collected around area of
Kabuga in Kano state.
A 10 liter plastic container and four sample bottles where washed with detergent and tap
water and rinsed with distilled water before use.
The 10 litre plastic from the main waste water out put under the bridge in Tamburawa,
Kumbotso local government Kano State. The container was dipped in to the water and the
sample was gathered to filled of the gallon.
The effluent water was then separated in to four containers, one of the containers was used for
the industrial effluent, and the second containers was used for the treated effluent of saw dust,
the third container was used for the treated effluent of groundnut shell and the fourth
containers was used for the treated effluent of Moringa Oleifera seed powder.
The four different containers were labeled as ABCD according to the industrial effluent and
the treated sample it contained.
Label

Sample

A

Effluent

B

Effluent + Saw dust

C

Effluent + groundnut shell

D

Effluent + Moringa Oleifera seeds powder

Filtration of industrial effluent
The effluent collected under the bridge in Tamburawa, Kumbotso Local • government, was
filtered in the laboratory using 250cm3 conical flask in order to obtained pure sample, which
will give a good result.
Treatment of effluent with sawdust in column
The sawdust was packed into the column. Added the industrial effluent into the column
containing the sawdust and finally allow the effluent to drip slowly into another conical flask
and label the treated effluent with sawdust as B.
Treatment of effluent with Moringa Oleifera seed powder in column
The Moringa Oleifera was packed into the column. Added the industrial effluent into the
column containing the Moringa Oleifera seed powder and finally allow the water to drip
slowly into another conical flask and label the treated effluent with Moringa Oleifera as C.
Treatment of effluent with groundnut shell in column
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The groundnut shell was packed into the column. Added the industrial effluent into the
column containing the groundnut shell and finally allow the water to drip slowly into another
conical flask and label the treated effluent with groundnut shell as D.
Turbidity Measurement
The sample was thoroughly shake so that visible particle and invisible particles are mixed and
will settle down. The sample was then poured in to the turbidity metre tube and immersed in
an ultrasonic bath for 1-2 seconds causing complete bubbles to release. The turbidity reading
from the instrument scale (HACH/Ratio) was recorded by taking the value from digital
reading (Sub, 2016).
Determination of Heavy Metal concentration with the effluent
The determination of heavy metal like chromium and manganese in the sample was carry out
using the atomic absorption spectrophotometer (AAS). The metal to be determined are
chromium and manganese. The effluent sample were digested before the determination of the
metal and the procedure for the chromium and manganese are as follows.
Determination of Chromium
The round tube was filled to the 10ml mark.
Added one chromicol No. 1 tablet crushed and mixed to dissolved. Then Stand it for 10
minutes without disturbing the solution to allow full colour development and to enable any
un-dissolved particle to settle.
Select wavelength 520nm on the photometer
Take the photometer reading in the usual manner
Determination of Manganese
Fill test tube with sample to the 10ml mark. Add one manganese No. 1 tablet, crushed and
mixed to dissolved. Add one manganese No. 2 tablet crushed and mixed to dissolved then cap
the tube.
Stand for 20 minutes to allow colour development. Select wavelength 640 nm on photometer.
Take photometer reading in usual manner.
Result and Discussion
Result
Table 2
The pH value obtained from effluent, saw dust, groundnut shell and seed powder
S/N
SAMPLES
pH
1.
Effluent
8.2
2.
Treated Effluent with Saw dust
8.3
3.
Treated Effluent with Groundnut shell
7.7
4.
Treated Effluent with Seed powder
7.0
The colour value obtained from effluent saw dust, ground shell and seed powder
S/N
SAMPLES
COLOR (HAZEN)
1.
Effluent
6.8
2.
Treated Effluent with Saw dust
6.8
3.
Treated Effluent with Groundnut shell
6.8
4.
Treated Effluent with Seed powder
6.8
The conductivity value obtained from effluent, saw dust, groundnut nut shell and seed
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powder
S/N
SAMPLES
CONDUCTIVITY (us/cm)
1.
Effluent
1680
2.
Treated Effluent with Saw dust
2.16
3.
Treated Effluent with Groundnut shell
2.29
4.
Treated Effluent with Seed powder
2.35
The turbidity value obtained from effluent saw dust, groundnut shell and seed powder
S/N
SAMPLES
TURBIDITY (NTU)
1.
Effluent
120
2.
Treated Effluent with Saw dust
278
3.
Treated Effluent with Groundnut shell
433
4.
Treated Effluent with Seed powder
1100
S/N
1.
2.
3.
4.

SAMPLES
Effluent
Treated Effluent with Saw dust
Treated Effluent with Groundnut shell
Treated Effluent with Seed powder

CHROMIUM (mg/L)
0.42
0.90
0.30
0.5

S/N
1.
2.
3.
4.

SAMPLES
Effluent
Treated Effluent with Saw dust
Treated Effluent with Groundnut shell
Treated Effluent with Seed powder

MANGANESE (mg/L)
0.009
0.018
0.20
0.16

S/N
1.
2.
3.
4.

SAMPLES
Effluent
Treated Effluent with Saw dust
Treated Effluent with Groundnut shell
Treated Effluent with Seed powder

ODOURS
Decay smell
Shocking smell
Potassium smell
Rotten egg smell

Discussion
Conductivity, turbidity, pH, boiling point, colour, odour and concentration of chromium and
manganese have been determined readings.
The result obtained from the analysis showed that, the conductivity, turbidity, pH, Boiling
Point, Heavy Metal using Chromium and Manganese, the value varies from samples to
sample, excluding the colour which has the value of 6.8Hazen, when the effluent and the
treated saw dust ground nut shell and seed powder are viewed.
For the test done on the effluent waste water which is conductivity (1680 µscm-l ), colour
(6.8Hz), pH (8.2) turbidity (120NTU), chromium (0.42mg/L) and manganese (0.009 mg/L).
From the result obtained it shows that, the effluent has a high pH value when compared with
that of pure water, the arnount of hydrogen ions (OH-) in the effluent shows that the effluent
is under a poor environmental conditions. Hence it is slightly basic.
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The conductivity value obtained from the effluent (1680us/cm) when compared with that of
normal conductivity value of pure water (250µs/cm) it is notice to be high, and this is caused
by high presence of dissolved ions in the effluent.
Turbidity standard measurement of drinking water must not be higher than I.ONTU. The
effluent was found to be 120 NTU in turbidity value. This showed that the effluent has a high
turbidity value which is due to the presence of wide variety of suspended materials presence
of certain industrials and domestic waste which add organic and inorganic substance to the
effluent water.
The chromium value obtained in table has the concentration of 0.42 mg/L. this result is found
to be slightly high the maximum limit (0.05mg/L) set by the world health organisation (WHO,
1993) and the European standard (EU standard, 1998).
From the result in table, the manganese value obtained has the concentration 0.009mg/L. this
result is found to be lower, the set maximum limit (0.05 mg/L) by the World Health
Organization (WHO, 1993).
For the test done on the seed powder, conductivity
2.35us/cm, turbidity (1100 NTU), pH (7.0). boiling point (730C), colour (6.8Hz), manganese
(0. 16 mg/L) chromium (3.5 mg/L) the treated seed powder has the pH (7.0) equal to the pH
(7.0) of natural pure water, the result obtained show that, the seed powder has the ability to
purity the contaminated industrial effluent for human and domestic use, since it has "WHO"
standard for natural pure water. Hence the treated seed powder is neutral.
Conductivity value obtained from the treated seed powder (2.35µs/cm) when compared with
the normal conductivity value of pure water (250µs/cm) its notice to be lower, this is because
of the presence of the dissolved ions in the treated seed powder.
Conclusion
From the result or analysis carried out in the determination of the industrial effluent quality
(conductivity, pH, turbidity, boiling point, odour, colour) and the concentration of some heavy
metals (chromium, manganese) under bridge in Tamburawa, Kumbotso industrial passage
effluent.
It can be concluded that the effluent is polluted, also acts as a pollutant to the environment, it
has a high conductivity value and is slightly basic. Also the presence of manganese and
chromium above it's set maximum standards and chromium slightly above and slightly below
it's set standard. The odour of the effluent in a given above is unbearable for human being. In
view of all these, it’s therefore recommend that, the the effluent should be treated and the
concentration
of some or all of the hazardous substance should be reduced before the effluent are discharged
into the environment and water bodies also federal environmental protection Agency should
take a serious note of such effluent coming from the tannem.
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PHYTOCHEMICAL SCREENING AND ANTIOXIDANT POTENTIAL OF OIL
EXTRACT FROM Citrullus lanatus (WATERMELON) SEED
Sani Ibrahim*
Bello Fatima
Fakai Isah Musa
Abdulhamid Abubakar
Yelwa A'isha Umar
Department of Biochemistry, Faculty of Life Sciences, Kebbi State University of Science and
Technology, Aliero, Nigeria
ABSTRACT
Oxidative stress and tissue oxidative damage are common consequences of some chronic
human diseases, like diabetes mellitu. Persistent hyperglycaemia causes increased production
of free radicals as a result of glucose auto-oxidation and protein glycosylation. Therefore,
consumption of some plant originated substances with antioxidant potentiality may help in the
management of those chronic illnesses. Hence, this research was aimed at evaluating the
phytochemical composition as well as in vitro antioxidant activity of oil extract from Citrullus
lanatus seed. The oil was extracted using soxhlet extracting method. Phytochemical screening
was conducted according to some standard methods, while antioxidant potential was assayed
using ferric reducing antioxidant power assay (FRAP). The qualitative phytochemical
screening revealed the presence of alkaloids, flavonoids, steroids, saponin and phenols while
quantities of alkaloids, flavonoids, tannins, saponins and steroids were 3.21, 1.64, 0.08, 12.93
and 0.35 %w/w respectively. The ferric reducing antioxidant power (FRAP) of Citrullus
lanatus oil extract and that of the vitamin E (standard control) were estimated to be 210.62
and 0.35 respectively. Hence, these findings suggest that, Citrullus lanatus seed oil extract
can be recommended to patients with some chronic conditions like DM due to the presence of
potent antioxidant phytochemicals in it as well as its antioxidant capability.
Keywords: Watermelon, Seed, Oil, Phytochemical, Antioxidant
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Cu2SnS3 NANOLAYER
DECORATED TiO2 NANOTUBES VIA SPRAY PYROLYSIS METHOD FOR
ENHANCED PHOTOCATALYTIC ACTIVITY
Abdlrahem ALWAJEDİ
MSc student, Erzincan Binali Yıldırım University Graduate School of Natural and Applied
Sciences, Erzincan, Türkiye
Çağrı ÇIRAK
Prof.Dr. Department of Physics, Art & Science Faculty, Erzincan University, Erzincan,
Türkiye
ABSTRACT
Wastewaters from various industries, factories, labs, and other sources have become a severe
environmental issue. Dye-containing wastes released into the environment are harmful to
microorganisms, aquatic life, and humans. A lot of work is performed to create enhanced
physicochemical methods for removing dangerous chemical compositions from the air, soil,
and water. In this present research describes the production of Cu2SnS3/TiO2 nanotubes
(CTS/TNT) nanocomposite films for prospective use as photocatalysts in the heterogeneous
photodegradation of Rhodamine B under UVA irradiation and visible light. Cu2SnS3 coated
TiO2 nanotubes were effectively produced in a two-step process. First, anodic oxidation was
used to grow TiO2 nanotube arrays. After that, Cu2SnS3 layer-shaped nanostructures were
relatively filled and coated on the top of tubes via spray pyrolysis method in different coating
time 3,5 and 7 minute. CTS/TNT were characterized using by FESEM, XRD. The
characterization results showed that the crystal structure, morphology, elemental composition
and density of Cu2SnS3 nanolayer on the surface of TiO2 nanotubes are affected to Cu2SnS3
precursor coating time. The Photodegradation results demonstrated that the photocatalytic
activity of CTS/TNT films increased gradually with increasing Cu2SnS3 coating duration,
with the best performance observed for a 5 minute coated film. RhB photodegradation
efficiency was determined to be 70% for bare TiO2 and 98 % for CTS/TNT 5 minute coated
film under UV source.
Keywords: anodic oxidation, spray pyrolysis, photocatalytic activity, TiO2 nanotubes
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L-SHELL CROSS SECTIONS OF LOW-Z TARGETS INDUCED BY LOW ENERGY
PROTONS

Adedamola D. Aladese
Address: Department of Physics and Engineering Physics, Obafemi Awolowo University,
Ile Ife, 220005, Nigeria
ABSTRACT
Although a wide range of experimental cross sections for several targets induced by protons
has been reported, there is a data gap for low Z targets that are relevant in important studies.
This is because these elements have very low x-ray energies hence making experimental
measurement of their cross sections nearly impossible. In this study, the L-shell ionisation
cross sections for low-Z elements (12Mg, 13Al, 14Si, 15P, 16S, 17Cl, 19K, 20Ca, 21Sc, 22Ti and 23V)
induced by protons of energies 0.10 – 1.00 MeV have been calculated in the formalism of the
Plane Wave Born Approximation using a relativistic hydrogenic wave function by employing
computer codes. This is with a view to providing cross section for reliable Particle Induced Xray Emission (PIXE) spectroscopy analysis for these elements. The calculated ionisation cross
sections were then compared with an existing model and experimental data to validate their
certainty. This is aimed at determining the theory that best describes the ion-atom collision
process for these targets at the defined energy range.
Keywords: Low proton energy, light targets, PIXE, computer codes
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KORONA BOŞALMASININ ÖN İŞLEM TEKNİĞİ OLARAK FISTIK KABUĞUNA
UYGULANMASI ve BİYOGAZ ÜRETİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
APPLICATION OF CORONA DISCHARGE AS A PRE-TREATMENT TECHNIQUE TO
PISTACHIO SHELL AND INVESTIGATION OF ITS EFFECT ON BIOGAS
PRODUCTION
İbrahim Halil İLÇİN*
Arş. Gör. Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Fevzi HANSU
Doç. Dr. Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü
MR. ATELGE
Arş. Gör. Dr. Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

ÖZET
Dünyada artan nüfusa bağlı olarak enerji ihtiyacı da her geçen gün daha da artmaktadır.
Enerjiye olan talep artışı insanları alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmektedir. Son
zamanlarda özellikle tarımsal atıkların (lignoselülozik hammaddelerin), biyoenerjiye
dönüştürülmesi üzerine farklı çalışmalar yapılmaktadır. Bu dönüşüm yollarından en
etkililerinden birisi anaerobik parçalama ile biyogaz üretimidir. Ancak, lignoselülozik
hammaddelerin karşılaşılan en temel sorunu yapısındaki lignin içeriği nedeniyle tam olarak
biyolojik yöntemler ile parçalanamamasıdır. Bu zorluğun ortadan kaldırılması için literatürde
ön işlem olarak adlandırılan farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu çalışmada, fosil yakıtlara
alternatif olabilecek ve ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen
fıstığın en dış kabuğundan biyogaz üretim potansiyeli incelenmiştir. 2021 Yılı’nda 119.355 ton
fıstık mahsulü alındığı hesaba katıldığında, fıstık kabuğunun biyogaz üretimi için büyük bir
potansiyele sahip olduğu görülür. Çalışmada, korona boşalması ilk olarak bir ön işlem tekniği
olarak kullanılmış ve biyogaz üretimi üzerine etkisi incelenmiştir. Korona boşalması belirli bir
gaz ortamında ve iki elektrot arasında gerçekleşen yüksek yoğunluklu iyon/elektron
bombardımanı şeklindeki elektriksel boşalmadır.
Ön işlem için hazırlanan numuneler, 1’er gram olarak iki bakır levha arasında ince bir tabaka
oluşturacak şekilde serildikten sonra gerilim (3 kV, 5 kV, 10 kV), zaman (180 sn, 300 sn, 600
sn) ve frekans (50 Hz, 250 Hz, 500 Hz) olmak üzere 3 parametrede farklı değerler
uygulanmıştır. Uygulanan ön işlemin etkisini belirlemek için her bir numuneye biyometan
üretim potansiyeli (BMP) testi uygulanmıştır. Fıstığın en dış kabuğundan ön işlem
uygulanmadan 231,3 mL biyogaz elde edilirken, ön işlem görmüş numunelerden en iyi biyogaz
üretimi 279 mL olarak 3kV gerilim, 180sn süre ve 500Hz frekansta bulunmuştur. Biyogaz
içerisindeki metan miktarı biyoproses kontrol yöntemiyle belirlenmiştir. Bu yöntemde, üretilen
biyogaz alkali bir çözeltiden (%3 NaOH) geçirilerek CO2 içeriğinin tutulması sağlanmış ve
kalan kısım metan olarak kabul edilmiştir. Ön işlem uygulanmayan hammaddeden 109 mL CH4
elde edilirken, ön işlem uygulanmışlardan en iyi metan üretimi, 155,3 mL olarak 3kV gerilim,
300sn süre ve 500Hz frekansta bulunmuştur.

www.izdas.org

238

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

Anahtar Kelimeler: Korona Boşalması, Fıstık Kabuğu, BMP, Yenilenebilir Enerji,
Sürdürülebilir Çevre
ABSTRACT
Due to the increasing population in the world, the need for energy is increasing day by day. The
increase in demand for energy directs people to alternative energy sources. Recently, different
studies have been carried out on the conversion of agricultural wastes (lignocellulosic raw
materials) into bioenergy. One of the most effective of these conversion ways is biogas
production by anaerobic digestion. However, the main problem of lignocellulosic raw materials
is that they cannot be fully degraded by biological methods due to the lignin content in their
structure. In order to overcome this difficulty, different methods called pretreatment are applied
in the literature. In this study, the biogas production potential from the outer shell of the
pistachio, which can be an alternative to fossil fuels and grown in our country, especially in the
Southeastern Anatolia Region, was investigated. When 119,355 tons of peanut crops are taken
into account in 2021, it is seen that peanut shell has a great potential for biogas production. In
the study, corona discharge was first used as a pretreatment technique and its effect on biogas
production was investigated. Corona discharge is an electrical discharge in the form of highdensity ion/electron bombardment between two electrodes in a specific gas environment.
After the samples prepared for the pre-treatment were laid in a thin layer between two copper
plates of 1 gram each, different values were applied in 3 parameters: voltage (3kV, 5kV, 10kV),
time (180sec, 300sec, 600sec), and frequency (50Hz, 250Hz, 500Hz). The biomethane
production potential (BMP) test was applied to each sample to determine the effect of the
applied pretreatment. While 231.3 mL of biogas was obtained from the outermost shell of the
pistachio without pre-treatment, the highest biogas production from the pre-treated samples was
found as 279 mL at 3kV voltage, 180sec time and 500Hz frequency. The amount of methane in
the biogas was determined by the bioprocess control method. In this method, the produced
biogas was passed through an alkaline solution (3% NaOH) to keep the CO2 content and the
remainder was accepted as methane. While 109 mL of CH4 was obtained from the untreated
raw material, the highest methane production from the pretreated ones was found to be 155.3
mL at 3kV voltage, 300sec time and 500Hz frequency.
Keywords: Corona Discharge, Pistachio Shell, BMP, Renewable Energy, Sustainable
Environment

1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun her geçen gün artmasıyla birlikte insanoğlunun enerji ihtiyacı da nüfusla
doğru orantılı bir şekilde artmaktadır. Artan enerji talebiyle birlikte fosil yakıtların tüketimi
arttığından atmosfere yayılan sera gazlarının miktarı artmıştır. Dünya enerji ihtiyacının yaklaşık
%86’sını fosil kaynaklardan karşılamaktadır Sadece %14’ünü yenilenebilir enerji kaynaklardan
karşılamaktadır [1]. Bu yüzden uluslararası arenada sera gazı yayılımının önüne geçmek ve
çevre kirliliğini azaltmak için çeşitli protokollere imza atılmıştır. Konuyla ilgili ilk adım
Birleşmiş Milletler öncülüğünde 114 ülkenin katılımıyla Stockholm Konferansı’nda atılmıştır
[2]. Bir başka benzer organizasyon olan Kyoto Protokolü 11 Aralık 1997 Tarihi’nde
Japonya’nın Kyoto Kenti’nde BM tarafından düzenlenmiştir. Protokole Türkiye de daha sonra
taraf olmuştur [3]. 2015 Yılı’nda Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi’nde 195 ülke ortalama küresel sıcaklık artışını 2 ℃’nin altına düşürmek
için anlaşmaya vardı ancak bu değerin bile yeterli olmayacağı düşünülmektedir [4]. Her geçen
yıl artan enerji ihtiyacının yanı sıra özellikle sanayi devriminden sonra sanayiye bağlı
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makineleşmenin artması ve orman alanlarının tahrip edilmesiyle de atmosfere yayılan sera
gazlarının miktarı artmıştır. ABD’de 2020 Yılı verilerine göre sera gazları; %79 karbondioksit
(CO2), %11 metan (CH4), %7 azot oksitler (NOx) ve %3 diğer gazlardan (hidroflorokarbonlar,
florokarbonlar, sülfür hekzaflorür ve azot triflorür) oluşmaktadır [5]. Sera etkisine sebep olan
gazların başında benzin, kömür ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının kullanımından dolayı
ortaya çıkan CO2 gelmektedir. CO2’den sonra sera etkisinde en büyük yüzdeye sahip olan CH4
(Metan) gazı fosil yakıtların üretimi, taşınması ve belediyelerin organik atık depolama
alanlarındaki organik atıkların çürümesi, tarımsal üretimin üretimi esnasında veya hasat
edilmesinden sonra ortaya çıkan atıkların tarlada bırakılması sonucunda atmosfere
salınmaktadır [5, 6].
Enerji piyasalarının son dönemlerde kriz (2008 Küresel Finans Krizi), pandemi (2020 Covid19 Salgını), savaş (2022 Rusya – Ukrayna Savaşı) gibi sebeplerden dolayı çok volatil
seyretmesi ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yöneltmeyle birlikte tasarruf amacıyla bazı
tüketim alışkanlıklarından vaz geçirmek zorunda bırakmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarına
yönelen ülkeler, enerji gibi stratejik bir konuda dışa bağımlı olmanın önüne geçmeyi, enerji
ithalatını en aza indirerek cari açığı ve çevre kirliliğini azaltmayı hedeflemektedirler. Biyokütle,
sürdürülebilir ve çevreci olduğundan fosil yakıtlara alternatif olabilecek bir enerji seçeneğidir.
Türkiye tarımsal üretim geliri yüksek olduğundan üretim esnasında veya hasat sonrasında
ortaya çıkan yaklaşık 50 milyon ton atık (mısır, pamuk, domates, kahve, soya, fıstık, fındık vb.
sapları veya kılıfları) yakacak olarak kullanılarak veya tarlalarda bırakılarak çevre kirliliğine
sebep olmaktadır. Yakılarak değerlendirilen veya tarlada bekletilerek çevre kirliliğine sebep
olan atıkların geri dönüşüme kazandırılıp alternatif enerji kaynağı üretmek amacıyla
kullanılması hem atık yönetimini sağlamış olacak hem de atmosfere salınan CO2 miktarını
azaltacaktır [7].
Tarımsal atıklardan, gübre, belediye atıkları, kanalizasyon atıkları ve gıda atıkları gibi
hammaddelerden biyolojik yollar ile biyogaz üretilir [8]. Biyogaz içerisinde metan gazı
bulundurduğundan dolayı sürdürülebilir, çevrecidir ve fosil yakıtlara alternatif olabilecek en iyi
yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir. Biyogaz içeriğindeki metan, karbon zinciri
açısından daha hafif olduğundan yandıklarında fosil yakıtlara göre atmosfere çok daha az CO2
salınımına sebep olurlar [9]. Ayrıştırma sonucunda üretilen gazların yüzdelikleri %40-70
metan, %25-50 karbondioksit şeklinde olup çok düşük bir oranda da diğer gazlardan ortaya
çıkmaktadır [10]. 1 m3 biyogazın sağlamış olduğu ısı miktarı 4.700 – 5.700 kcal arasında
değişmektedir. Bu ısı miktarı 4,7 kWh elektrik enerjisi, 1,46 kg odun kömürü, 0,75 litre benzin
ile eşdeğerdedir [11]. Biyogaz diğer enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında eşdeğerinin bu
kadar yüksek olması son zamanlarda biyogazın popülaritesini arttırmıştır. Almanya 90’lı
yıllardan beri biyogaz üretimini teşvik ettiğinden Avrupa’da biyogaz üretiminde başı çeken
ülke konumunda bulunmaktadır [12]. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2040 Yılı’na kadar
biyogaz potansiyelinin bugünkü potansiyelin %50’si kadar artacağı tahmin edilmektedir.
Türkiye’nin yayınlamış olduğu 2023 enerji vizyon raporuna göre ülkenin 2023 Yılı’na kadar
toplam enerji tüketiminin %30’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağı
planlanmıştır [13, 14].
Yukarıda bahsedildiği üzere biyogaz birçok organik atık kaynağından üretilebilir. Literatürde
tarımsal atıklar üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Çelik ve arkadaşları ise fıstık kabuklarından
biyogaz üretim potansiyelini incelemişlerdir. Yazarlar ön işlem olarak fıstık kabuklarını
karıştırıcıdan geçirdikten sonra -20 ℃’de saklamışlardır. Ardından işleme tabi tutmadan önce
fıstık kabuklarını 4 ℃’lik dolaba almışlardır. Deneyler sonucunda en iyi metan üretimini 213,4
ml CH4 /g KOİ olarak gözlemlemişlerdir [15]. Biyogaz üretiminde özellikle lignoselülozik
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yapıya sahip hammaddeler kullanılırken bu hammaddelerin metan bakterileri tarafından
parçalanması zordur. Bu durum hem biyogaz üretimini düşürmekte hem de çevre kirliliğine
sebep olmaktadır. Bu yüzden hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de biyogaz üretimini
arttırmak amacıyla tarımsal atıklara ön işlem uygulanma verimi arttırma eğilimi göstermektedir
[16]. Biyogaz üretiminde kullanılan ön işlemler termal, kimyasal, fizikokimyasal ve biyolojik
olmak üzere 4’e ayrılırlar [17]. Ön işlem kullanarak biyogaz üretimi yapılan birçok çalışmada
biyogaz üretiminin arttığı ölçülmüştür. Örneğin; çimenden biyogaz üretiminde ön işlemin
biyogaz üretim miktarını yaklaşık %50 artırdığı tespit edilmiştir [18]. Siswo ve arkadaşları
mısır saplarına fiziksel ve biyolojik ön işlem uygulayarak üretilen biyogaz miktarını
incelemişlerdir. Yazarlar fiziksel ön işlem olarak numune boyutunu partikül seviyesine
düşürmüş ayrıca biyolojik ön işlem olarak da toplam hacmin %3, %5, %7’si olacak şekilde
efektif mikroorganizmalar eklemişlerdir. Yapılan işlemler sonucunda en iyi metan üretimi %7
mikroorganizma ekli 20 mesh’lik mısır saplarından ve 215,77 L/kg olarak üretilmiştir [19].
Demir ve arkadaşları atık su arıtma tesislerinde üretilen çamurdan biyogaz üretiminde ön işlem
olarak Fe3O4 manyetik nano partiküllerinin biyogaz üretimine etkisinin araştırmışlardır. Fe3O4
miktarının artmasıyla biyogaz üretiminde artış görülmüştür. Fe3O4 kullanılmayan
düzeneklerdeki biyogaz hacmi 428,9mL iken 0,3 g/L Fe3O4 ilavesinde 572,8mL biyogaz elde
edilmiştir [20].
Fıstık, yaz aylarının sıcak ve nemin düşük olduğu bölgelerde yetiştirilmektedir. Bu bölgelere
Orta Doğu, Akdeniz ülkeleri ve ABD’nin birkaç bölgesi örnek olarak verilebilir. Dünyada en
büyük üç fıstık üreticisi ise sırasıyla İran, ABD ve Türkiye olup 2014 Yılı’na ait üretim
miktarları 230.000, 197.699 ve 130.000 tondur. Atık potansiyeli bakımından fıstık
incelendiğinde 1 kg yaş fıstıktan kuru ağırlık olarak 127 – 130 gr (yumuşak kabuk) atık ortaya
çıkar. Türkiye’nin 2021 Yılı’na ait fıstık üretiminin 119.355 ton olduğu göz önüne alınınca
fıstık kabuğu kuru atık potansiyelinin 15.345 ton olduğu hesaplanmaktadır. Fıstık kabuğu hızlı
bozulduğundan ve biyolojik yollar ile metan ürettiğinden çevre kirliliğinin yanı sıra sağlık
sorunlarına da sebep olmaktadır. Bu yüzden fıstık kabuğu en kısa zamanda atık yönetim
politikalarına uygun bir şekilde yok edilmelidir. Fıstık kabuğundan üretilecek olan biyogaz
yakıt hücrelerinde, dizel motorlarda, gaz türbinlerinde kullanılabilmektedir [21, 22]. Bu
çalışmada fosil yakıtlara alternatif olabilecek antioksidan seviyesi bakımından ilk 50 gıda ürünü
arasında yer alan fıstığın en dış kabuğundan biyogaz üretim potansiyeli incelenmiştir. Ayrıca,
ön işlem olarak korona boşalması fıstık kabuğuna gerilim (3kV, 5kV, 10kV), zaman (180sn,
300sn, 600sn) ve frekans (50Hz, 250Hz, 500Hz) olmak üzere 3 parametre olarak uygulanmıştır.
Uygulanan ön işlem tekniğinin biyogaz ve metan üretimine etkisi araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Aşı ve Fıstık Kabuğu
Aşı, Diyarbakır’daki belediyenin atık su arıtma tesisinden alınmıştır. Aşının toplam katı (TS)
ve uçucu katı (VS) değerleri sırasıyla 1,55 (%) ve 1 (%) olarak bulundu. Tüm kesikli reaktörler,
VS karışım oranı 2 Aşı/Hammadde oranında (A/H) ayarlanmıştır.
Mevsiminde toplanmış fıstıkların kabukları soyulduktan sonra fıstık kabukları güneş
görmeyecek şekilde 24 saat oda sıcaklığında kurutuldu. Oda sıcaklığından kurutulan fıstık
kabukları bu sefer etüvde (elektro-mag M 420B Türkiye) (80 °C) 24 saat tutularak içerisindeki
su buharlaştırıldı. Fıstık kabuklarından çürümüş/kararmış olan kabuklar çıkarıldı. Daha sonra
fıstık kabukları metal havanda dövülerek toz haline getirildi.
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2.2. Analitik Metot
Toplam katı (TS) değerleri EN12280 standartlarına göre analiz edilmiştir. TS'yi belirlemek için,
fıstık kabukları EN12280 standartlarına göre sabit bir ağırlığa ulaşana kadar (yaklaşık 24 saat)
103-105°C'de fırına tutuldu [23]. Uçucu katı (VS) belirlenmesi için numuneler bir kül fırınında
(MagmaTherm, MTS-1100-3-Px, Türkiye) önce 220°C'de 30 dakika, sonra 550°C'de 2 saat
yakıldı. [40]. TS ve VS aşağıdaki formüllere göre hesaplandı. Denklemde, m1 numune
malzemesinin kurutmadan önceki ağırlığı, m2 numune malzemesinin 105 °C'de kurutulduktan
sonraki ağırlığı ve m3 numune malzemesinin 550 °C'de yanmadan sonraki ağırlığıdır.
𝑚2
𝑇𝑆 (%) =
∗ 100
𝑚1
𝑚2 − 𝑚3
𝑉𝑆 (%) =
∗ 100
𝑚1

(1)
(2)

2.3. Korona İşlemine Tabi Tutma
Toz haline getirilen fıstık kabukları elekten (0,56 mm) geçirildi. Böylece elekten geçirilen fıstık
kabuğu tozları ön işlem olarak uygulanacak korona boşalmasına hazır hale gelmiş oldular.
Fıstık kabuğu tozları yaklaşık 1’er gram olacak şekilde 15 numune hazırlandı. Bu numunelere
gerilim (3kV, 5kV, 10kV), zaman (180sn, 300sn, 600sn) ve frekans (50Hz, 250Hz, 500Hz)
olmak üzere 3 parametrede 15 farklı değer uygulandı.
Deney düzeneğinde kullanılan dahili gerilim trafosu 1kVA gücünde olup 1:150 dönüştürme
oranına sahiptir. Çıkış gerilimi 0 – 33kV olup topraklaması bina topraklamasından bağımsız
olarak çekilmiştir. Gerilim trafosunun beslemesi 0 – 220 V arası çıkış verebilen tek fazlı bir
varyakla sağlanmaktadır. Bununla birlikte gerilim trafosunun beslemesi 45 – 500Hz ve 0 –
300V aralığında çıkış gerilimi verebilen bir AC güç kaynağı (GW Instek APS-9301) ile de
yapılabilmektedir. Deney düzeneği ve parametrelere göre korona boşalmasına maruz kalınan
fıstık kabuğunun bakır plakalar arasındaki serili hali Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1
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2.4. Biyometan Potansiyeli (BMP) Testi
Daha sonra her bir numune 120mL hacme sahip reaktörlere 2/1 (Aşı/Hammadde) oranında
çalışma hacmi 90mL olacak şekilde hazırlandı.
Biyogaz üretim potansiyelleri 30 gün boyunca takip edildi. Bu süre zarfında numuneler 37
℃’de sıcaklığında Şekil 2’deki gibi muhafaza edildi. Gaz kaçağının olmaması için cam tüplerde
tıkaç olarak kullanılan silikonlara olabildiğince az zarar vermek için ince uçlu şırıngalarla
ölçüm alındı. 24 saatte bir her ölçüm alındıktan sonra numunelerin 90 dakika boyunca
karıştırılması sağlandı. 30 günün sonunda birçok numunenin biyogaz üretim miktarı sıfır
olduğu gözlenince ölçüm alma işlemi sona erdirildi.
Elde edilen biyogazın metan içeriğini belirlemek için 1., 3., 5., 10., 15., 21. ve 30. günlerde
biyogaz yıkama şişesi kullanılarak 10 molar NaOH içeren çözeltide 2 kez yıkandı. CO2 asidik
özellik gösterdiğinden dolayı bazik özelliğe sahip NaOH çözeltisi kullanıldı. İşlem sonucunda
geriye kalan gaz hacmi üretilen metan hacmi olarak kabul edildi [24].

Şekil 2
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3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Sekil 3’te 50Hz frekans değeri sabit tutulup gerilim ve zaman parametrelerinde farklı değerler
uygulandığında elde edilen biyogaz üretim sonuçları gösterilmektedir. En iyi biyogaz verimi
5kV, 300sn değerlerinde 250mL olarak tespit edilmiştir. Benzer deney düzeneği bu sefer 250Hz
frekans değeri sabit tutulup gerilim ve zaman parametrelerinde farklı değerler uygulanarak
yapılmıştır. Bu deneye ait sonuçlar Şekil 4’te gösterilmiştir. 250Hz frekans değerinde en iyi
biyogaz verimi 5kV, 300sn değerlerinde 248mL olarak ölçülmüştür. Şekil 5’te ise 500Hz
frekans değeri sabit tutulup gerilim ve zaman parametrelerinde farklı değerler uygulandığında
elde edilen biyogaz verimleri gösterilmektedir. 500Hz frekans değerinde en iyi biyogaz verimi
3kV, 300sn değerlerinde 279mL olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 500Hz, 3kV, 180sn değerleri
uygulandığında deneyin tamamında en iyi verim elde edilmiştir. Ön işlem uygulanmadan elde
edilen biyogaz üretim miktarı 227mL’dir

Şekil 3

Şekil 4
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Şekil 5

Üretilen biyogazın yıkanma işlemi yapıldıktan sonra elde edilen metan hacimleri Şekil 6, 7 ve
8’de gösterilmektedir. Şekil 6’da 50Hz frekans değeri sabit tutulup gerilim ve zaman
parametrelerinde farklı değerler uygulandığında elde edilen metan hacmi gösterilmektedir. En
iyi metan hacmi 5kV, 3000sn değerlerinde 120,7mL olarak tespit edilmiştir. Benzer deney
düzeneği bu sefer 250Hz frekans değeri sabit tutulup gerilim ve zaman parametrelerinde farklı
değerler uygulanarak yapılmıştır. Bu deneye ait sonuçlar şekil 7’de gösterilmektedir. 250Hz
frekans değerinde en iyi metan verimi 5kV, 300sn değerlerinde 125,6mL olarak ölçülmüştür.
Şekil 8’de ise 500Hz frekans değeri sabit tutulup gerilim ve zaman parametrelerinde farklı
değerler uygulandığında elde edilen metan verimleri gösterilmektedir. 500Hz frekans değerinde
en iyi metan verimi 5kV, 300sn değerlerinde 155,3mL olarak tespit edilmiştir. Ön işlem
uygulanmadan metan verimi 107,4mL olarak tespit edilmiştir.

Şekil 6
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Şekil 7

Şekil 8

4. SONUÇ
Bu çalışma, korona boşalmasının biyogaz üretiminde fıstık kabuğu üzerindeki etkisini
göstermiştir. Gerilim, zaman ve frekans parametrelerine bağlı olarak uygulanan 15 farklı
değerde, en iyi biyogaz üretimi 3kV, 300sn, 500Hz değerlerinde 279mL olarak ölçülmüştür.
Ön işlemsiz biyogaz üretim miktarı 227mL olarak ölçülmüştür. Bu değerler karşılaştırıldığında
ön işlemin biyogaz üretimini %22 arttırdığı görülmektedir. En iyi metan verimi ise 5kV, 300sn,
500Hz değerlerinde 155,3mL olarak tespit edilmiştir. Ön işlem olmadan metan üretim miktarı
ise 107,4mL’dir. Bu durumda ön işlemin metan verimini %45 arttırdığı gözlemlenmiştir.
Çalışmanın daha sonraki aşamalarında farklı tarımsal atıklara gerilim, frekans ve zaman
parametreleri daha hassas seçilerek biyogaz ve metan üretimine olan etkisi araştırılabilir.
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ABSTRACT
A critical analysis on nanofluid research is the content of the presentation. Nanofluid is
simply defined as the homogeneous distribution- suspension of nanoparticles in a base fluid.
Stability of nanofluid is defined as the prevention of aggregation and/or sedimentation of
nanoparticles preserving their suspension in base fluid. Therefore production- preparation
methodology and operational conditions have direct relevance to the stability of nanofluids.
The parameters of nanoparticle, base fluid and production as a function of operational
conditions are the major issues discussed. It is known that thermophysical properties of
nanofluids are completely different from the ones of base fluids. Therefore most of the
research are devoted to the determination of nanofluid characteristics . The enhancement
provided with the use of nanofluids over base fluids in particularly cooling , refrigeration and
lubrication is apparent. Due to energy considerations there exists an increasing number of
experimental and theoretical research on the relevant topics. However there is a severe need to
describe general functional relationships between nanofluid parameters, operational
conditions and stability of nanofluids. Furthermore stability determination of nanofluid has
still a lot of unknowns and ambiguities. In this paper current state of art is given in a concise
manner. The perspectives are listed with future research tendency as a contribution.
Keywords: Nanofluid,nanoparticle, basefluid, stability , perspective
INTRODUCTION
Nanometer- sized entities of various forms (particle, fiber, tube, rod, sheet, e.t.c. ) are
dispersed in a base fluid to form the so called nanofluid, nf. The size of nanoparticles,np as
a general wording is less than 100 nm. The concept was introduced by Choi at Argonne
National Laboratory during the development stages of a novel heat transfer fluid [1]. A great
range of nanoparticles and base fluids have been produced and used since 1995. In nanofluid
production one-step and two-step preparation methods are referred. A homogeneous stable
nanofluid
is defined with the situation of nanoparticle aggregation- agglomeration coagulation- sedimentation free case. The assessment has been done by a variety of methods
in preperation and operational stages. Ultrasonic treatment, stirring, adding surfactants and
adjusting pH are the applications used
to overcome stability problems . Therefore
determination of homogeneity-stability of a nanofluid is an important issue. Common
techniques (transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscope (SEM),
dynamic light scattering (DLS), x-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FT-IR)
spectroscopy, energy dispersive spectroscopy (EDS), ultra violet–visible (UV–Vis)
spectrophotometry, centrifugation, sediment photograph capturing, sedimentation balance
,zeta potential analysis e.t.c ) are utilized for the purpose [2]. It is obvious that presence of
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nanoparticles result in a considerable change in thermophysical properties of base fluids .
Thermal conductivity, viscosity, density and specific heat are the major properties referred
[3,4] Theoretical and/or experimental approaches on mainly preparation-production[5]
;sustainability-stability of nanofluids[6,7,8] ; thermophysical properties[9,10,11,12] and their
utility in a variety of technological fields [13,14,15,16,17,18,19,20 ] can be cited here as
informative samples of the literature. In this paper a criticism is provided on current state of
art describing the basic terminology, definitions of the parameters and concepts concerning
interactive effects of preparation - stability - thermophysical properties of nanofluids. The
perspectives underlining future research topics are listed.
RESULTS AND DISCUSSION
Basic terminology, definitions of governing parameters: A code system
There exists a variety of expressions and associated definitions - terminology. “Mixture” of
nanoparticles, np in a base fluid, bf and particle concentration are the common terms. Particle
concentration is the amount of np in bf can be given in terms of either % volumetric fraction ,
φ or % gravimetric fractions. However “nanofluid” is a better fitted term implying the
presence of np in bf and φ in volumetric fractions of np is preferred. In reference to its
primary application fields of refrigeration –cooling and lubrication definitions of
nanorefrigerant, nRF and nanolubricant, nLB can be used for the sake of simplicity. A
practical code system given in Table 1 can be used to describe type of nanoparticle, np and
base fluid,bf with the major and critical preparation parameters of particle size , d in nm
and φ in % . Chemical formulation of np is given with the short hand notation of bf. In case of
hybrid use of np and bf the equal size and volumetric fractions of np and bf are given without
a numerical information as can be seen from Table 1.
Table 1 Proposed code system
Code System

Sample Description

nRF: np-bf,
d+ φ

CuO-EG,
20+02

nLB: np-bf,
d+ φ

Al2O3 -EG30+W70,
40+10

Explanation
d=20nm, φ=2 %
np: CuO bf: EG
d=40nm, φ =10 %
np: Al2O3
bf: EG30 %+W70%
d=30nm, φ =2 %
np: % Al2O3 =% CuO
bf: EG50 %+W50%

Al2O3 + CuO – EG+W,
30+2

nRF: np-bf%+bf%
d,d + φ

Single np
Single bf
Single np
Hybrid bf: 30%EG 70%W
Hybrid np single size
Hybrid bf: 50%EG 50 %W

Al2O3 + CuO -EG+W
20, 10+2

d=20 nm, d=10 nm
φ=2%
np: % Al2O3 =% CuO
bf: EG50% + W50%

Hybrid np hybrid size
Hybrid bf: 50%EG 50%W

Al2O3 + CuO -EG+W
20, 10+2,3

d=20 nm, d=10 nm
φ=2%, 3 %
bf: EG50%+W50%

Hybrid np hybrid size
Hybrid volumetric fraction
Hybrid bf: 50%EG 50%W

The code system serves a considerable ease for nf expressions besides its being a matter of
standardization. The other possibilities for nf preparation schemes for different hybrid cases
can be derived.
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Nanofluid Characterization: Preperation-Stability- Thermophysical properties
Nanofluid characterization can be described by considering preparation and stability
parameters and thermophysical properties . In fact characterization is such that preparation
parameters are affecting stability and thermophysical properties of nf .
The material type and size of nano particles, type of base fluid, preparation conditions ,
temperature (T) and volumetric fraction (φ) are the governing preperation parameters. For a
selected material type of np and bf d and (φ) are the governing preparation parameters as
can be noticed from the proposed code system. However preparation and operational
conditions are critically important. Since the application of ultrasonic treatment with/without
stirring( and /or type of stirring) and addition of surfactants( type and amount ) usually
improve the stability associated with an increase in thermophysical properties .It is also
known that increased pH of nf can reduce the agglomeration of np with increasing
repulsive forces causing a stable nf.[2 ]
Table 2 outlines the physical concepts parameters and definitions of dimensionless numbers
used for stability of nanofluids.
Physical concepts can be given by mainly Brownian motion, hydraulic shearing, Van der
Waals potential energy and gravity sedimentation . In the current paper of Jiao et al [8] for
a magnified natural reservoir of water aggregation,settling characteristics and destabilization
mechanisms of nanoparticles are
discussed. Zeta potential measurement (UV–visspectrophotometer ) is mostly used for nanofluids stability by electrophoretic behavior. On
the other hand, the sedimentation phototography is a simple tool.The stability of the nanofluid
was checked with sedimentation photograph capturing method. Sedimentation time is visually
determined and expressed as the time period for a stable nf.
Table 2 Outline of stability
Physical
concepts
O ‘Melia [21]
Jiao et al[ 8]

Brownian Motion

Hydraulic Shearing

Multi point face to face
aggregation

Single point chain to
chain aggregation

Brownian Velocity

Van der Waal

18𝑘𝑏 𝑇
𝑢𝐵𝑟= √
𝜋𝜌𝑝 𝑑𝑝 3
Parameters

Total Potential energy

Sedimentation Velocity
𝑉𝑠 =

𝑘𝑏 : 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
= 1.3806𝑥10−23 (𝐽/𝐾)

Reynolds Number
𝜌𝑏𝑓 𝑢𝐵𝑟 𝑑𝑝
𝑅𝑒 =
𝜇𝑏𝑓
𝜌𝑏𝑓 ∶ base fluid density
𝑢𝐵𝑟 ∶ 𝐵𝑟𝑜𝑤𝑛𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦
𝑑𝑝 : 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝜇𝑏𝑓 : 𝐷ynamic viscosity

Zeta Potential

Sedimentation
Time

Prandtl Number

*Sedimentation
Reynolds
Number

2r 2(𝜌p − 𝜌𝑏f )g
g𝜇𝑏𝑓
r = 𝑑𝑝 /2

𝑟 ∶ 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠
𝜌𝑝 : 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝜌𝑏𝑓 : 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝜇𝑏𝑓 : 𝐷ynamic viscosity
g ∶ Gravitational constant

𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒
𝜌𝑝 : 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑑𝑝 ∶ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

Dimensionless
Numbers

Gravity sedimentation

Peclet Number [22] Li et
al
2𝜋𝛥ρg𝑟 4
𝑃𝑒 =
3𝑘𝑏 𝑇

pH

Pr =

𝑇 ∶ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒
𝛥ρ: density difference
g ∶ gravitational constant
=9.81N/kg
𝑘𝑏 : 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡

𝑐𝑝𝑏𝑓 𝜇𝑏𝑓
𝑘𝑏𝑓

𝑐𝑝𝑏𝑓 : 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 ℎ𝑒𝑎𝑡𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦
𝜇𝑏𝑓 ∶ 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡𝑦
𝑘𝑏𝑓 : 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦

𝝆𝒃𝒇 𝑽𝒔 𝒅𝒑
𝝁𝒃𝒇

However in terms of dimensionless numbers there is a need for a well defined description of
the stability of a nanofluid with critical magnitudes of Re , Pe , Pr , p H as a function of (T)
and (φ). Jiao et al [8] indicated that Pe > 1 was coupled with a dominant gravity
sedimentation while Pe< 1 Brownian motion was dominant. As can be seen from Table 2
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sedimentation velocity definition can be used to describe gravity sedimentation. However
sedimentation velocity is not given as a non-dimensional parameter likewise Reynolds
number founded on Brownian velocity. Therefore sedimentation velocity can be used in an
alternative Reynolds number definition, Re, s to determine stability. It is defined in Table 2 in
reference to Reynolds number definition changing Brownian velocity by sedimentation
velocity
. Table 3 outlines the
governing thermophysical properties of nanofluids
expressed as relative terms. [ 3,4 ] Dynamic viscosity, thermal conductivity density and
specific heat are the mostly used properties. As a contribution p H and thermal diffusivity, α
are proposed as important properties since p H is known as an indicator for stability and
thermal diffusivity, α = k / ρ Cp having interactive influence of common thermophysical
properties ( thermal conductivity, density and specific heat ) by itself. .
Table 3 Relative thermophysical properties
μr = μnf / μbf
Relative dynamic viscosity

μnf : nanofluid dynamic viscosity
μbf:basefluid dynamic viscosity
kr = knf / kbf

Relative thermal conductivity

knf :nanofluid thermal
conductivity
kbf : basefluid thermal
conductivity
ρr = ρnf /ρbf

Relative density

ρnf : nanofluid density
ρbf : basefluid density
Cpr = Cpnf/ Cpbf

Relative specific heat

Cpnf: nanofluid specific heat
Cpbf : basefluid specific heat
pHr=pHnf / pHbf

Relative pH

pHnf : acidity of nanofluid
pHbf : acidity of basefluid
αr= αnf /αbf

Relative thermal diffusivity

αnf : nanofluid thermal diffusivity
αbf : basefluid thermal diffusivity

Perspectives for future research tendency
The existence of enormous number of studies on nanofluids currently is due to the critical
importance of the topic in multidisciplinary science and technology.[23,24] As is denoted
above preparation –production of novel nanofluids and improvement of their stability is the
first research topic. The measurement –calculation of thermophysical properties of stable
nanofluids is the second topic. The novel application fields in line with the operational
ranges is the third research topic. There exists research on interactive influence of the
parameters discussed above [25]. However the exact functional relationships between the
governing parameters are still not complete.
Stability determination by visual observation needs further investigation by simple
measurements. Sedimentation velocity and Brownian velocity, sedimentation time should be

www.izdas.org

251

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

given in terms of nanofluid characterization and the relationship between them should be
determined . The critical magnitudes of governing parameters should be found.
Determination of the life time of a stable nanofluid offering an efficient utilization with
provided advantages is another challenging critical parameter in a variety of operational
ranges .
CONCLUSION
Future research tendency can be specified by searching the validity of a simple general
functional relationship between the governing non-dimensional parameters as follows :
Re s = Re s ( Re, Pr, Pe , Relative thermophysical properties, φ, T r )
T r is defined as relative temperature by expressing operational temperature of nanofluid with
respect to reference temperature used as 20 ° C .
Sedimentation Reynolds number , Re s describing the stability period of the nanofluid seems
to be the critical parameter. The relationship between Re and Res also needs further
treatment. In order to check the validity of the proposed functional relationship available
experimental data can be utilized . Further experimental verification and simple measurement
means are vital for stability determination of nanofluids. The dependence of operational
conditions on the utility of nanofluids is another research topic .
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ABSTRACT
A criticism on pulsatile flows offering a great variety of implementations in science engineering-technology is the content of the presentation. The basic definitions, utilized
equations and list of research topics describing the pulsatile flow dynamics are available in
the pevious papers of the author. The increasing and on-going attitude of researchers on the
manner and the varying nature of the research in terms of engineering and technological
utilizations with design, construction and implementation of novel devices, systems and
methodologies resemble the significance of physical and technological merits of this special
flow. In this paper based on a brief outline of the personal experience cited above, current
innovative implementations of pulsatile flow are criticized. As a challenging fact and for the
purpose of the conciseness selected sample research in a limited time period are discussed.
Pulsatile flow itself serves a good example of innovation since its specific scientific content is
converted into technology by engineering in a variety of disciplines.
Keywords: Pulsatile flow, science-engineering-technology, innovation
INTRODUCTION
Pulsatile flow is composed of a steady component and a superimposed periodical time varying
component called as oscillation. Oscillating flow is a sub- branch with a zero steady flow
̅𝑚,𝑜𝑠,1 |
component. The parameters of oscillation are frequency, f, and velocity amplitude, |𝑈
governed by the wave form of oscillation. Pulsatile flow may appear in one of three forms:
laminar, transitional and turbulent. The time dependence of the flow as a whole, the flow
pattern of each regime and the passage between them are rather complicated in comparison
with a steady flow[1,2,3 ]. The information of the review papers on pulsatile flow [1,2,3]
leaded to the design and construction of a massflow controller by a German research group in
Erlangen[4]. The device was later used in the experimental research of the author’s group
[5,6,7,8]. The experience on sinusoidal pulsatile pipe flow were published in the time period
2012-2020. Table 1 outlines the basics of sinusoidal pulsatile pipe flow from the point of view
of science – engineering with a simple technological background.
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Table1.Basics of sinusoidal pulsatile pipe flow [8]

GoverningEquation
Velocity *
Pressure Drop *
*Approximation by the
first harmonics of fitted
FFT transformation
Friction Factor

𝜌

̅𝑚 (𝑡) 4𝜏̅𝑤 (𝑡) Δ𝑃̅(𝑡)
𝑑𝑈
+
=
𝑑𝑡
𝐷
𝐿

̅
̅𝑚,𝑡𝑎 + |𝑈
̅𝑚,𝑜𝑠,1 |𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + ∠𝑈
̅𝑚,𝑜𝑠,1 )
𝑈𝑚 = 𝑈
Δ𝑃̅(𝑡) = Δ𝑃̅𝑡𝑎 + |Δ𝑃̅𝑜𝑠,1 |𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + ∠Δ𝑃̅𝑜𝑠,1 )

𝜆𝑢,𝑡𝑎 =

𝑇

8
̅𝑚,𝑡𝑎 )3 𝑇
𝜌(𝑈

̅𝑚 (𝑡)𝑑𝑡
∫ 𝜏̅𝑤 (𝑡)𝑈
0

T: Oscillation period

Governing Parameters

Time –average Reynolds Number 𝑅𝑒𝑡𝑎 =
Womersley number √

𝜔′

= 𝑅√

̅𝑚,𝑡𝑎 𝐷
𝑈
𝜈

𝜔
𝜈

𝜔 = 2𝜋𝑓
Amplitude 𝐴1 =

|𝑈𝑚,𝑜𝑠,1 |
𝑈𝑚,𝑡𝑎

Pipe diameter D = 2 R

As a measure of attitude of research community the sample citing papers [ 9,10,11,12,13,14]
of the critical review [3] paper of the author published in 2001 is considered. The presence of
review papers likewise the one by Xie et al [9] in 2022 indicates the need of review due to the
huge information added and thereby possibility of further research. As an overall analysis on
these papers following points can be determined:
i)The publication titles are Flow Measurement and Instrumentation [14] ,Experiments in
Fluids[13],Scientific Reports[12],Physics of Fluids ,[11] Soft Matter[10], Frontiers in Energy
Research[9].
ii) The covered contents are development of an unsteady flow meter [14] ,comparison of laser
doppler velocimetry with magnetic resonance for the estimation of wall shear stress with
numerical simulations [13] , nature of physiologic blood flow as turbulent [12], a new
criterion for coalescence induced microbubble detachment in a 3-D microfluidic channel
[11],clog mitigation in a microfluidic array[10] , development trend of printed circuit heat
exchanger[9].
iii) The content is of direct engineering and technology in terms of general flow
characteristics and measurement methodology of pulsatile flow [14,13]. A physiological case
of blood flow is discussed [12] in terms of use of scientific -engineering –technological- base
of pulsatile flow. The pulsatile flow application is in micro-level [9, 10,11] in a variety of
current technological fields of printed circuit heat exchangers and microfluidics.
It seems that pulsatile flow applications are of still scientific- engineering-technological
nature in a broad range of disciplines.
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In the criticism a web-based search of Science Direct [15] is used. The terms of search in
[15] are used as “Pulsatile flow applications” : PFA , “patent reports”:PR , “ news”:N and
“pulsatile flow novel devices”:ND.
RESULTS AND DISCUSSION
The search with PFA lists 18344 results. The article types are 2596 review, 10123 research,
210 encyclopedia, 2573 book chapter and so on for the referred time period 2023- 1999. In
terms of a limited time period between 2016-2023 the number of the articles listed with PFA
are given in Table 2. The search with PR listing 5 results and the search with N listing 2
results are given in Table 3. The search in relevancy with ND lists 4552 total results. The
selected sample results of 4552 total research are given in Table 4.
Table 2. Search with pulsatile flow applications, PFA between 2016-2023
Year
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016

Article Number
4
714
820
740
763
741
572

Table 3 . Search with patent reports , PR and news, N
PR
N
Definition
Explanation
About-Definition
[Reference]
Pulse oximeter
Device
[16]
Medical use

Processes for
development of
acceptance of
transplanted organs
and tissues
[17]
Immunotherapy for
AIDS patient
[18]

Process description
Medical use

Autotransfussion
apparatus
[19]

Device
Medical use

Classified patent
Abstracts
[20]

Biotechnology
Advances

www.izdas.org

New Product
Developments

Explanation

Pump Industry Analyst
2019

Therapy
Medical use

Syringe pump
offers increased
accuracy
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World Pumps
2009
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Table 4 . Search with pulsatile flow novel devices, ND
Title
Source
[Reference]
The Lavare Cycle: A novel
pulsatile feature of the HVAD Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 2019
continuous flow left ventricular
assist device
[21]
Design and simulation of Microelectronic Journal, 2019
pulsatile blood flow energy
harvester for powering medical
devices
[22]
Pulsatile vs Continuous Flow
Chapter 12 of
[23]
Mechanical Circulatory and Respiratory Support, 2018
Pulsatile vs. continuous flow in Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology,2012
ventricular assist device
therapy
[24]
Pulsatile Left Ventricular
Assist Devices: What is the
Role in Modern Era?
[25]
Injection-Molded Capsular
Device for Oral Pulsatile
Release: Development of a
Novel Mold
[26]
Blending with transition metals
improves bioresorbable zinc as
better medical implants
[27]

Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2010

Journal of Pharmaceutical Sciences ,2013

Bioactive Materials, 2023

As can be seen from Table 3 the patent reports are on devices and processes of medical use.
Classified patent abstracts in “Biotechnology Advances” confirms the application field. The
use of pulsatile flows in pump industry ( Table 3) is an expected fact. Furthermore Table 4
describes innovative implementations of pulsatile flow with the search term of novel devices.
The selected samples are between the time period of 2010-2023. The samples inform the use
of left ventricular assist devices, comparison between continuous flow and pulsatile flow as
an important base for novel devices in pharmaceutical sciences and cardiovascular surgery.
The publication-Journal titles and subject area of the 18344 publications are considered for
criticism. It seems that “Journal of Biomechanics” with 582 research article “Ultrasound in
Medicine and Biology” with 471 research article “ the Journal of Thoracic and
Cardiovascular Surgery “ with 468 research article are the first three. Subject area indicates
the first three as “Medicine and Dentistry” with 11297 research article , “Biochemistry
Genetics and Molecular Biology” with 2534 research article and “Engineering “ with 2511
research article. Table 5 gives the total information on number of articles with Journal title
and subject area.
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Table 5 . Journal title and subject area of Pulsatile Flow
Journal Title
Article Number
Subject Area
J.of Biomechanics
582
Medicine and Dentistry
Ultrasound in
471
Biochemistry Genetics
Medicine and Biology
and Molecular Biology
J.of Thoracic and
468
Engineering
Cardiovascular Surgery
The Annals of
418
Neuroscience
Thoracic Surgery
J.of American College 340
Pharmacology
of Cardiology
Toxicology
Pharmateutical Science
J.of Vascular Surgery
251
Physics Astronomy
Biomaterials
217
Chemical Engineering
Magnetic Resonance
156
Materials Science
Imaging
Microvascular
154
Computer Science
Research
Medical Engineering
145
Agricultural and
Physics
Biological Science
Int.J. of Heat and Mass 131
Transfer
Computers in Biology
110
and Medicine

4-5 August 2022

Article Number
11297
2534
2511
1414
1162

1107
958
944
570
540

CONCLUSION
As an overall criticism the existence of innovative implementations of pulsatile flow is
apparent due to its current use in Medicine, Biomechanics. The particular importance is by the
design and application of novel devices in relevance with Cardiology, Cardiovascular,
Vascular, Thoracic Surgery e.t.c. It seems that left- right and bi -ventricular assist devices,
mechanical, circulatory and respiratory support field, using pulsatile blood flow for powering
medical devices, variety of research and application for end organs –liver, lung and kidneytransplantation are some of the issues for medical sciences.
Micro and nanolevel flow and thermal characteristics in the field of energy - particularly for
cooling purposes can be called as the issues for engineering sciences.
Pulsatile flow medical applications are the samples linking science –engineering- technology.
Future applications of pulsatile flow may be in terms of novel technologies “wearable
devices – lab on a chip, e.t.c ” generated in reference to micro and nanolevel flow dynamics
founded and necessitating allied research of biology-engineering –medicine.
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AA5083 ve AA6061 LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞI ile
BİRLEŞTİRİLMESİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY
PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION of THE EFFECTS OF PROCESS PARAMETERS on SURFACE
ROUGHNESS IN JOINING AA5083 and AA6061 PLATES with FRICTION STIR
WELDING
Emre Can ÇAVUŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Öğrencisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
Oğuz KOÇAR
Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Engin KOCAMAN
Dr. Öğr. Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Bölümü
ÖZET
Katı hal birleştirme kaynak yöntemlerinden biri olan sürtünme karıştırma kaynağı, sahip
olduğu birçok avantajdan dolayı (füzyonu ve kalın bir intermetalik tabaka oluşumunu önleme)
benzer veya farklı malzemelerin kaynağında kullanılmaktadır. Yeterli kaynak kalitesi elde
etmek için sürtünme karıştırma kaynağında işlem parametreleri (ilerleme hızı ve dönüş hızı)
ve takım geometrisi (omuz ve pim) önemlidir. Yapılan çalışmada 5 mm kalınlığında AA5083
ve AA6061 levhaları sürtünme karıştırma kaynağı (SSK) kullanılarak birleştirilmiştir. Kaynak
parametresi olarak 3 farklı karıştırıcı uç geometrisi (üçgen, kare ve vida), üç farklı dönme hızı
(750, 1250 ve 1750 rpm) ve iki farklı ilerleme hızı (50 ve 100 mm/dk) kullanılmıştır.
Kullanılan kaynak parametrelerinin (dönme hızı, ilerleme hızı ve pin geometrisinin) SSK
bağlantılarının mekanik özellikleri, mikrosertlik ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisi
araştırıldı. Çekme testi kullanılarak SSK bağlantısının çekme gerilmesi ve akma gerilmesi
belirlenmiştir. Çekme ve akma gerilmesi için en yüksek değer üçgen pin geometrisinde 1250
rpm dönüş hızında ve 100 mm/dk ilerleme hızında elde edilmiştir. En düşük yüzey
pürüzlülüğü kare karıştırıcı uç, 1250 rpm dönüş hızı ve 50 mm/dk ilerleme hızında, en büyük
yüzey pürüzlülüğü üçgen karıştırıcı uç, 750 rpm dönüş hızı ve 100 mm/dk ilerlemede elde
edilmiştir. Ayrıca seçilen numunelerde ana metalden kaynak bölgesine doğru mikrosertlik
ölçümleri yapılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Karıştırma bölgesinde en fazla 62.4
HV sertliği elde edilmiştir. SSK sırasında maksimum çekme mukavemeti, mikrosertlik ve
minumum yüzey pürüzlülüğünün elde edilmesi kaynak kalitesinin arttırılması ve ek işlemlerin
azaltılması için arzu edilen bir durumdur.
Anahtar kelimeler: Sürtünme karıştırma kaynağı, AA5083/ AA6061, yüzey pürüzlülüğü,
mekanik özellikler
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ABSTRACT
Friction stir welding, which is one of the solid-state joining welding methods, is used for
welding similar or different materials due to its many advantages (preventing fusion and the
formation of a thick intermetallic layer). To obtain appropriate weld quality in friction stir
welding, process variables (feed rate and rotational speed) and tool shape (shoulder and pin)
are crucial. In the study, friction stir welding (FSW) was used to combine sheets of AA5083
and AA6061 that were each 5 mm thick. Three different pin geometries (triangle, square, and
screw), three different rotation speeds (750, 1250, and 1750 rpm), and two different feed rates
(50 and 100 mm/min) were used as FSW parameters. The effects of the welding parameters
(rotation speed, feed rate, and pin geometry) used on the mechanical properties,
microhardness, and surface roughness of FSW joints were investigated. The tensile/yield
stress of the FSW connection were determined using the tensile test. The highest value for
tensile and yield stress was obtained in triangular pin geometry at a rotation speed of 1250
rpm and a feed rate of 100 mm/min. The lowest surface roughness was obtained with a square
mixer tip, 1250 rpm rotation speed, and 50 mm/min feed rate, while the highest surface
roughness was obtained with a triangular mixer tip, 750 rpm rotation speed, and 100 mm/min
feed. In addition, evaluations were made by making microhardness measurements from the
base metal to the weld area on the selected samples. Maximum hardness of 62.4 HV was
obtained in the mixing zone. Achieving maximum tensile strength, microhardness, and
minimum surface roughness during FSW is desirable for increasing weld quality and reducing
additional work.
Keywords: Friction stir welding, AA5083/ AA6061, surface roughness, mechanical
properties
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KARŞIT AKIŞLI RANQUE – HILSCH VORTEKS TÜPÜNDE AZOT GAZI
KULLANILARAK LİNEER REGRESYON, AĞAÇ TOPLULUKLARI VE GAUSS
SÜREÇ REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE PERFORMANS ANALİZİ
PERFORMANCE ANALYSIS by COUNTERFLOW RANQUE – IN HILSCH VORTEX
TUBE USING NITROGEN with LINEAR REGRESSION, ENSEMBLES OF TREES and
GAUSS PROCESS REGRESSION METHODS
Ayhan DOĞAN
Dr, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik, Başkent OSB Teknik Bilimler MYO
Murat KORKMAZ
Dr, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik, Başkent OSB Teknik Bilimler MYO
Volkan KIRMACI
Doç. Dr, Bartın Üniversitesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Makine
Mühendisliği
ÖZET
Kontrol vanası dışında hareketli parçası bulunmayan Ranque-Hilsch Vorteks Tüp (RHVT),
ısıtma ve soğutma işlemini basınçlı akışkan kullanarak yapan basit bir borudur. Bu çalışmada,
iç çapı 7 mm ve gövde uzunluğu 100 mm olan karşıt akışlı RHVT kullanılmıştır. Karşıt akışlı
RHVT’de, polyamid ve pirinç malzemelerden yapılmış olan iki, üç, dört, beş ve altı orfisli
nozullar deneylerde kullanılmıştır. Karşıt akışlı RHVT’de giriş basıncı 150 kPa dan
başlayarak 50 kPa aralıklarla 700 kPa değerine kadar azot kullanılarak, RHVT’den çıkan
sıcak akış sıcaklığı (Tsck) ile çıkan soğuk akışın sıcaklığı (Tsgk) ölçülmüştür. RHVT’nün
performansının optimizasyonu için Tsck ile Tsgk arasındaki fark (ΔT) cinsinden hesaplanmıştır.
Makine öğrenimi yöntemlerinden Lineer Regresyon (LR), Ağaç Toplulukları (AT) ve Gauss
Süreç Regresyonu (GSR) performans optimizasyonunu belirlemek için uygulanmıştır. Makine
öğrenimi yöntemlerinden Lineer Regresyon, Ağaç Toplulukları ve Gauss Süreç Regresyonu
ile eğitim verisi tüm verinin %70’i, test verisi ise tüm verinin %30’u kullanılarak model
oluşturulmuştur. Eğitilen model kullanılarak test verisi ile tahminler karşılaştırılarak
performans optimizasyonu yapılmıştır. Makine öğrenme yöntemleri uygulanarak elde edilen
test tahmin sonuçlarının doğruluk değerlerinin ölçüsü olan determinasyon katsayısı R2
hesaplanarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ranque-Hilsch Vorteks Tüp, Lineer Regresyon, Ağaç Toplulukları,
Gauss Süreç Regresyonu, Makine Öğrenimi

ABSTRACT
Ranque-Hilsch Vortex Tube (RHVT), which has no moving parts other than the control valve,
is a simple pipe that performs the heating and cooling process using pressurized fluid. In this
study, a counterflow RHVT with an internal diameter of 7 mm and a body length of 100 mm
was used. In counter flow RHVT, two, three, four, five and six orifice nozzles made of
polyamide and brass materials were used in the experiments. The temperature of the hot flow
(Th) coming out of the RHVT and the temperature of the cold flow (Tc) were measured by
using nitrogen up to 700 kPa with 50 kPa intervals starting from 150 kPa inlet pressure in
counter flow RHVT. For the optimization of the performance of the RHVT, the difference
between Th and Tc (ΔT) was calculated. Linear Regression (LR), Ensembles of Trees (TE)
and Gauss Process Regression (GPR) from machine learning methods were applied to
determine performance optimization. With the machine learning methods Linear Regression,
Ensembles of Trees and Gauss Process Regression, the model was created using 70% of the
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training data and 30% of the test data. Performance optimization was made by comparing the
test data with the predictions using the trained model. The coefficient of determination R2,
which is the measure of the accuracy values of the test prediction results obtained by applying
machine learning methods, was examined by calculating.
Keywords: Ranque-Hilsch Vortex Tube, Linear Regression, Ensembles of Trees, Gauss
Process Regression, Machine Learning
1. GİRİŞ
Isıtma ve soğutma işlemini aynı anda gerçekleştiren, kontrol valfi hariç hareketli bir parçası
olmayan, vorteks tüpler 1931 yılında Ranque tarafından ilk kez icat edilmiş ve 1947 yılında
Hilsch tarafından geliştirilmiştir [1,2]. Vorteks tüp, icat eden ve geliştiren kişilerin
isimlerinden dolayı Ranque-Hilsch Vorteks Tüp (RHVT) olarak isimlendirilmiştir. RHVT’ün,
boyutlarının küçük, ağırlıklarının hafif olması, çok hızlı bir şekilde rejime ulaşması,
kloroflorokarbon kullanılmadığından çevresel açıdan zararlı olmaması, elektriksel ve
kimyasal güç ile bakım gerektirmediğinden günümüzde birçok soğutma ve ısıtma
işlemlerinde kullanılabilmektedirler [3,4]. Çalışmada da kullanılan karşıt akışlı RHVT ve
nozullar şekil 1’de (deneysel sistem) verilmiştir.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan karşıt akışlı RHVT ve nozullar (Deneysel sistem)
Karşıt akışlı RHVT çalışma prensibi Şekil 2’de verilmiştir. ωa ve ωb açısal hızlarıyla
rotasyonel hareket eden akışların arasında meydana gelen mekanik enerjinin transferi karşıt
akışlı RHVT’lerde sıcak ve soğuk akışkan elde etmenin prensibini açıklar. Giriş kısmında
bulunan nozule uygulanan basınçlı akışkan, karşıt akışlı RHVT’ye teğet olacak şekilde giriş
yapar. Basınçlı akışkan girişinde nozul kullanılarak basınç düşürülür ve buna bağlı olarak
akışkan hızı artar. Nozulün devamında, karşıt akışlı RHVT’nin silindirik yapısı nedeniyle
basınçlı hava dönme hareketine başlar. Yüksek bir açısal hızla hareket eden merkez akışı,
merkezkaç kuvveti nedeniyle tüp cidarı doğrultusunda hareket etmeye zorlanır. Tüp merkezi
ve tüp cidarı akışkanları arasında bir basınç farkı meydana gelir. Bu fark nedeniyle akış, tüp
merkezinden tüp cidarı istikametinde genişler.
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Açısal momentumun korunumu ilkesinin gereği olarak, merkezdeki akışa ait açısal hız, tüp
cidarına ait akışın açısal hızından yüksek değerlere çıkar. Bundan dolayı, tüpün içerisinde
farklı hızlarda dönen iki akış meydana gelir. Daha yüksek hızlardaki merkez akışı, cidar
akışını ivmelendirmeye zorlar. Böylelikle merkez akışından, cidar akışına enerji transferi
meydana gelir. Mekanik enerjisinde azalma meydana gelen merkez akışı soğuk akış, tüp
cidarındaki sürtünmenin etkisiyle ve merkez akıştan transfer edilen mekanik enerji nedeniyle
tüp cidarındaki akış sıcak akıştır [5–8].

Şekil 2. Karşıt akışlı RHVT içerisindeki olaylar (a) sıcak ve soğuk akışın hareketi (b) akış
Bovand v.d. (2014) vorteks tüpünde 7-11 mm orifis çapı aralığı değiştirerek değişik deneyler
yapmışlardır. Debi, basınç ve sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü deneysel sonuçlar ANOVA
yöntemi kullanılarak optimizasyon çalışması yapmışlardır [9]. Thakare ve Parekh (2014)
ANSYS Fluent programı ile yaptıkları nümerik hesaplamalarla sekiz farklı gazla ayrı ayrı
çalışarak ısıl yayılım, gaz sabiti, ısıl iletkenlik ve prandtl sayısı parametrelerinin vorteks tüpü
enerji ayrıştırma etkilerini incelemişlerdir [10]. Kaya ve Gökçe (2019), giriş basıncı 150 ile
650 kPa basınç değerinde 100 kPa aralıklarla oksijen gazı RHVT’den çıkan sıcak ile soğuk
akışın sıcaklığı arasındaki farkı cinsinden RHVT’nin performanslarının optimizasyonu
yapılmışlardır. Bu bağlamda, Taguchi L18 dikey dizini kullanılarak testler yapılmış. Testler
sonucunda elde edilen RHVT performansı, çıkan sıcak ile soğuk akışın sıcaklığı arasındaki
farkı (ΔT) olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, önem seviyelerini belirlemek için varyans analizi
(ANOVA) uygulanmıştır. Sinyal/Gürültü oranları kullanılarak elde edilen kontrol
faktörlerinin optimum değerleri ΔT için farklı seviyelerde bulunmuştur. ANOVA analizine
göre, ΔT için en önemli kontrol faktörleri sırasıyla giriş basıncı, nozul malzemesi ve nozul
sayısı olduğu belirlenmiştir [11].
Bu çalışmada, RHVT’de polyamid ve pirinç malzemeden üretilmiş iki, üç, dört, beş ve altı
orfisli nozullarda, giriş basıncı 50 kPa aralılarla 150 ile 700 kPa basınç değerinde azot gazı
kullanılmıştır. RHVT’de çıkan Tsck ile Tsgk arasındaki fark ΔT cinsinden RHVT’nin
performansının optimizasyonu çıkışlarını en doğru bir şekilde tahmin edebilmek amacıyla
Makine öğrenimi yöntemlerinden Lineer Regresyon (LR), Ağaç Toplulukları (AT) ve Gaus
Süreç Regresyonu (GSR) yöntemleri kullanılarak, elde edilen test tahmin sonuçlarının
doğruluk değerlerinin ölçüsü olan determinasyon katsayısı R2 hesaplanarak incelenmiştir.
2. MATERYAL ve METOT
RHVT’ler, bir girişe ve iki farklı akışa sahip açık sistemler olarak kabul edilirler. RHVT’den
çıkan soğuk akışın kütlesel debisinin girişteki akışın kütle debisine oranı  olarak
tanımlanmış ve Eşitlik 1 de verilmiştir.
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𝜉=

𝑠𝑜ğ𝑢𝑘 𝑎𝑘𝚤ş𝚤𝑛 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑠𝑖
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(1)

𝑔𝑖𝑟𝑖ş 𝑎𝑘𝚤ş𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑘ü𝑡𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑠𝑖

Girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile soğuk uçtaki akışkan sıcaklık (Tsog) farkı, soğuk akışkan
sıcaklık farkı Tsog olarak tanımlanmış ve Eşitlik 2 ile verilmiştir.
Tsog  Tsog  Tgir

(2)

Girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile sıcak uçtaki akışkan sıcaklık (Tsck) farkı, sıcak akışkan
sıcaklık farkı Tsck olarak verilmiş ve Eşitlik 3 ile verilmiştir .
Tsck  Tsck  Tgir

(3)
RHVT performansı, çıkan sıcak akış sıcaklığı ile çıkan soğuk akışın sıcaklığı arasındaki fark
olan cinsinden Eşitlik 4 ile verilmiştir [2,8].
T  Tsck  Tsog

(4)

Bu çalışmada karşıt akışlı RHVT değişik giriş basınçlarında performansları deneysel olarak
belirlenmiş ardından giriş ve çıkış değerleri arasındaki ilişkiyi olabildiğince iyi bir şekilde
belirleyebilmek ve test edilmek istenilen olası giriş değerlerinin çıkışlarını en doğru bir
şekilde tahmin edebilmek amacıyla makine öğrenimi yöntemlerinden lineer regresyon (LR),
ağaç toplulukları (AT) ve gauss süreç regresyonu (GSR) kullanılmıştır. Regresyon analizleri
ile yapılan tahminlerin doğruluğunun bir ölçüsü determinasyon katsayısı R2 ‘dir. Bu katsayı
ölçülen verilerle tahmin edilen verilerin birbiri ile ne kadar iyi uyuştuğunun bir ölçütüdür.
R2=1 olması arada tam uyum olduğunu gösterir. Veri sayısı arttıkça R2’nin güvenirliği de
artar. Ölçülen gerçek deney verileri daha sonra makine öğrenimi yöntemlerinden LR, AT ve
GSR yöntemi ile %70 eğitim verisi ve %30 test seti kullanılarak performans analizleri
yapılmıştır.
2.1 Lineer Regresyon
Lineer regresyon bağımlı bir değişken ile bağımsız değişken veya değişkenler arasındaki
neden-sonuç ilişkisini ortaya koyabilmek için kullanılan bir yöntemdir. Regresyon modeli, bir
fonksiyon aracılığıyla bağımlı değişkeni bağımsız değişken veya değişkenlerle ilişkilendirir
[12]. LR yönteminde tek bir bağımsız değişken kullanılabileceği gibi birden çok bağımsız
değişken de kullanılabilir. Birden çok bağımsız değişken kullanıldığında çoklu lineer
regresyon (ÇLR) adını alır [13,14]. LR yöntemi eşitlik (5) ile ifade edilebilir.
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑋 + 𝜀

(5)

Burada y bağımlı değişkeni, X bağımsız değişkeni, ε hata terimini ifade etmektedir. a0 sabit
terim olup, regresyon doğrusunun düşey eksendeki kesişimini, a1 ise regresyon doğrusunun
eğimini veren regresyon katsayısıdır. Burada a1 sabiti değişimin yönünü ve miktarını verir ve
a1’in pozitif olması artan bir değişimi, negatif olması ise azalan bir değişimi ifade eder [15].
ÇLR yöntemi için eşitlik (6) verilmektedir.
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑋1 + 𝑎2 𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑋𝑛 + 𝜀
(6)

www.izdas.org

266

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

Eşitlik (6) da birden çok regresyon katsayısı (a1, a2, …, an) ve birden çok bağımsız değişken
(X1, X2, …, Xn) bulunmaktadır. Genellikle en küçük kareler yaklaşımı kullanılarak
tahmindeki olası hata sıfıra yaklaştırılmaya çalışılır [16].
2.2 Ağaç Toplulukları
Ağaç toplulukları, birden çok ağaçtan gelen bilgileri büyüterek toplayan aşamalı bir süreçtir.
Her ağaç daha önce yetiştirilmiş ağaçlardan gelen bilgiler kullanılarak büyütülür. İşleyiş,
orijinal verilere bir regresyon ağacı sığdırarak başlar ve önceki modelin artıkları üzerine
regresyon ağaçları uydurarak sürekli günceller. Bir model verildiğinde, sonuç değişkeni
yerine modelin kalıntılarına bir ağaç yerleştirilir. Bu yeni ağaç daha sonra artıkları
güncellemek için takılan fonksiyona eklenir. Her bir ağacın yapısı, yetiştirilmiş olan ağaçlara
büyük ölçüde bağlıdır[17].
Ağaç toplulukları bir tür topluluk sınıflandırıcı sistemi olarak kullanılabilir. Çoklu
sınıflandırıcılar makine öğreniminde yaygın olarak araştırılan ve kullanılan bir yaklaşımdır.
Çok sayıda çalışma, birçok kararsız sınıflandırıcının tek bir toplu sınıflandırıcıda
birleştirilmesinin, tek bir kararsız sınıflandırıcı örneğine göre çok daha iyi bir performans
ortaya koyduğunu göstermektedir [18–21]. Karar ağaçları ve sinir ağları, kararsız
sınıflandırıcılara örnek olarak verilebilir [22]. Bu tür kararsız sınıflandırıcıların tahmin
yeteneği, eğitim setindeki küçük bir bozulmadan bile büyük ölçüde etkilenebilir. Bu nedenle
çeşitli stratejilere sahip karar ağaçları ve sinir ağları toplulukları önerilmiştir [18, 19, 23,24].
Rastgele orman bu tür topluluklara iyi bir örnektir [25]. Sınıflandırma ve regresyon
görevlerinde üstün performansa sahip torbalama ve rastgele alt-uzay yöntemleri kullanılarak
oluşturulan karar ağaçlarından oluşan bir komitedir [26].
Ağaç topluluklarında, sınıflandırma performansını iyileştirmek için gradyan artırma ve
rastgele orman gibi çeşitli topluluk yöntemleri yaygın olarak kullanılır. Karar ağaçları, sinir
ağı tabanlı sınıflandırıcılar ile karşılaştırıldığında eğitim ve sınıflandırmada çok daha hızlıdır
ve ayarlar için çok daha az parametreye ihtiyaç duyarlar. Kolayca paralelleştirilebilirler ve
gürültüyü etiketlemek için güçlü bir yöntemdir [27].
2.3 Gauss Süreç Regresyonu
Gauss süreç regresyonu (GSR), daha çok doğrusal olmayan regresyon problemlerini çözmek
için olasılıklı, parametrik olmayan problemlerin çözümünde tercih edilen etkin bir makine
öğrenme yöntemidir [28,29]. Bu yöntem temelde Bayesci bir yaklaşım sunar. GSR, küçük
veri kümelerinde başarılı sonuçlar üretebilir ve tahminlerde belirsizlik ölçümleri yapılabilecek
özelliklere sahiptir [30]. GSR ile olası en doğru seçeneğin belirlenebilmesine olanak sağlayan
farklı kovaryans fonksiyonları kullanılabilir [31]. Gauss süreç fonksiyonu f(x) denklem 7 de
verilmektedir [32].
𝑓(𝑥) = 𝐺𝑃(𝑚(𝑥), 𝑘(𝑥. 𝑥 ′ ))

(7)

Burada 𝑚(𝑥) ortalama fonksiyonu, 𝑘(𝑥. 𝑥 ′ ) kovaryans fonksiyonudur. Ortalama fonksiyonu
denklem 8 de, kovaryans fonksiyonu ise denklem 9 da verilmektedir.
𝑚(𝑥) = 𝐸[𝑓(𝑥)]

(8)

𝑘(𝑥, 𝑥 ′ ) = 𝐸[(𝑓(𝑥) − 𝑚(𝑥))(𝑓(𝑥 ′ ) − 𝑚(𝑥 ′ ))]

(9)

Gauss sürecinin hiperparametreleri ortalama fonksiyonu ve kovaryans fonksiyonudur.
Ortalama fonksiyonu, x girdisine sahip 𝑓(𝑥) fonksiyonunun beklenen değerini gösterir ve
genelde basitleştirme amacıyla sıfır olarak alınmaktadır. Ortalama fonksiyonu için güven
düzeyinin bir ölçüsü kovaryans fonksiyonudur [33].
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Şekil 3. LR yöntemi ile ölçülen ve tahmin edilen sıcaklık farkları (ΔT) grafiği

Şekil 4. AT yöntemi ile ölçülen ve tahmin edilen sıcaklık farkları (ΔT) grafiği
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Şekil 5. GSR yöntemi ile ölçülen ve tahmin edilen sıcaklık farkları (ΔT) grafiği
Tablo 1. Makine öğrenimi yöntemleri kullanılarak elde edilen test tahmin sonuçlarının
doğruluk/uyumluluk değerleri
LR yöntemi

AT yöntemi

GSR yöntemi

Determinasyon Katsayısı (R2)

0.99

0.95

1.00

Kök Ortalama Kare Hata (RMSE)

1.74

4.15

1.20

Ortalama Kare Hata (MSE)

3.03

17.25

1.43

Ortalama Mutlak Hata (MAE)

1.40

3.31

1.01

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, deney verileri kullanılarak makine öğrenimiyle gerçekleştirilen testler
sonucunda RHVT performansının sıcaklık farkının (ΔT) R2 değerleri; LR yönteminde 0.99,
AT yönteminde 0.95 ve GSR yönteminde 1.00 olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalarla
makine öğrenimi yöntemlerinden elde edilen değerler, gerçek deney setlerinde ölçülen
sıcaklık farkı değerlerine oldukça yakın sonuçlar vermiştir. Çalışmalar ışığında;




Makine öğrenimi yöntemlerinden GSR yönteminde RHVT performansının sıcaklık
farkının (ΔT) R2 değeri, diğer yöntemlerin sıcaklık farklarının (ΔT) R2 değerlerinden
daha yüksek doğruluk değeri vermiştir.
Makine öğrenimi yönteminin karşıt akışlı RHVT sistemlerinin deney setlerinin
kurulmasında maliyet ve zaman kaybını önlemek için önemli bir yardımcı yöntem
olduğu görülmektedir.
Makine öğrenimi yöntemi ile karşıt akışlı RHVT performans analizlerinin bu
çalışmadaki değer aralıklarında çalışıldığında, istenilen gerçek değerlere ulaşılmasının
tahmin edilmesinde yüksek doğruluğa sahip kullanılabilir bir yaklaşım olduğu
anlaşılmaktadır.
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Yapılan çalışma ile makine öğrenimi yöntemlerinden Lineer Regresyon (LR), Ağaç
Toplulukları (AT) ve Gauss Süreç Regresyonu (GSR) yöntemleri kullanıldığında
hassas sonuçlar elde edilebileceği ve yöntemin tüm deneysel çalışmalara
uyarlanabileceği ortaya konulmuştur.
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PARALEL BAĞLI KARŞIT AKIŞLI RANQUE – HILSCH VORTEKS TÜPÜNDE
LİNEER REGRESYON, REGRESYON AĞAÇLARI VE DESTEK VEKTÖR
MAKİNELERİ YÖNTEMLERİ İLE PERFORMANS ANALİZİ
PERFORMANCE ANALYSIS BY PARALLEL CONNECTED COUNTER FLOW
RANQUE – IN HILSCH VORTEX TUBE WITH THE METHODS OF LINEAR
REGRESSION, REGRESSION TREES AND SUPPORT VECTOR MACHINES
Volkan KIRMACI
Doç. Dr, Bartın Üniversitesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Makine
Mühendisliği
Ayhan DOĞAN
Dr., Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik, Başkent OSB Teknik Bilimler MYO
Murat KORKMAZ
Dr., Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik, Başkent OSB Teknik Bilimler MYO
ÖZET
Bu çalışamada, kontrol vanası dışında hareketli parçası bulunmayan, iç çapı 7 mm ve gövde
uzunluğu 100 mm olan iki adet karşıt akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüp (RHVT) birbirine
paralel olarak birbirine bağlanarak deneysel sistem oluşturulmuştur. Karşıt akışlı RHVT’de,
çelik ve prinç malzemelerden yapılan iki, üç, dört, beş ve altı orfisli nozullar kullanılmıştır.
Paralel bağlı karşıt akışlı RHVT’de basınçlı akışkan olarak hava kullanmış ve sıcak akışkan
tarafında bulunan çıkış kontrol vanası deneyler esnasında tam açık konuma getirilmiştir.
Deneysel sistemde, giriş basıncı 150 kPa dan başlayarak 50 kPa aralıklarla 700 kPa kadar
basınçlı hava ayarlanarak veriler alınmıştır. RHVT’nün performansının optimizasyonu için
çıkan sıcak akış sıcaklığı (Tsck) ile çıkan soğuk akışın sıcaklığı (Tsgk) arasındaki fark (ΔT)
cinsinden hesaplanmıştır. Makine öğrenimi yöntemlerinden Lineer Regresyon (LR),
Regresyon Ağaçları (RA) ve Destek Vektör Makineleri (DVM) ayrı ayrı uygulanarak
performans optimizasyonu yapılmıştır. Modelde Lineer Regresyon, Regresyon Ağaçları ve
Destek Vektör Makineleri yöntemlerinde eğitim verisi tüm verinin %70’ni, test verisi ise tüm
verinin %30’u kullanılarak makine öğrenimi gerçekleştirilmiştir. Performans optimizasyonu
yapılırken eğitilen model kullanılarak test verisi ile tahminler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra
çalışmada kullanılan makine öğrenme yöntemlerinden elde edilen test tahmin sonuçları
doğruluğun bir ölçüsü olan determinasyon katsayısı R2 hesaplanarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ranque-Hilsch Vorteks Tüp, Lineer Regresyon, Regresyon Ağaçları,
Destek Vektör Makineleri, Makine Öğrenimi

ABSTRACT
In this study, an experimental system was created by connecting two counter-flow RanqueHilsch Vortex Tubes (RHVT) with an inner diameter of 7 mm and a body length of 100 mm,
which have no moving parts other than the control valve, in parallel. In counterflow RHVT,
two, three, four, five and six orifice nozzles made of steel and brass materials were used. Air
was used as the pressurized fluid in the parallel counter flow RHVT and the outlet control
valve on the hot fluid side was set to fully open during the experiments. In the experimental
system, data were obtained by adjusting the inlet pressure from 150 kPa to 700 kPa at 50 kPa
intervals. For the optimization of the performance of the RHVT, the difference (ΔT) between
the outgoing hot flow temperature (Th) and the leaving cold flow temperature (Tc) was
calculated. Performance optimization was made by applying Linear Regression (LR),
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Regression Trees (RT) and Support Vector Machines (SVM) separately from machine
learning methods. In the model, machine learning was performed by using 70% of the training
data and 30% of the test data in Linear Regression, Regression Trees and Support Vector
Machines methods. While performing the performance optimization, predictions were made
with the test data using the trained model. Then, the test prediction results obtained from the
machine learning methods used in the study were evaluated by calculating the coefficient of
determination R2, which is a measure of accuracy.
Keywords: Ranque-Hilsch Vortex Tube, Linear Regression, Regression Trees, Support
Vector Machines, Machine Learning
1. GİRİŞ
Kontrol valfi hariç hareketli bir parçası olmayan, soğutma-ısıtma işlemini aynı anda
gerçekleştirebilen, vorteks tüpler ilk kez 1931 yılında Ranque tarafından icat edilmiş ve daha
sonra Hilsch tarafından 1947 yılında geliştirilmiştir [1,2]. İcat eden ve geliştiren kişilerin
isimlerinden dolayı vorteks tüp Ranque-Hilsch Vorteks Tüp (RHVT) olarak
isimlendirilmiştir. RHVT’ün, ağırlıklarının hafif olması, boyutlarının küçük, çok hızlı bir
şekilde rejime ulaşması, kloroflorokarbon kullanılmadığından çevresel açıdan zararlı
olmaması, elektriksel ve kimyasal güç ile bakım gerektirmediğinden günümüzde birçok
soğutma ve ısıtma işlemlerinde kullanılabilmektedirler [3–5]. Çalışmada da kullanılan iki adet
karşıt akışlı RHVT şekil 1’deki gibi birbirine paralel bağlanarak, genişliği 50 cm, boyu 100
cm, kalınlığı 1.5 mm olan bir sac levha üzerine yatay konumda sabitlenerek deneysel sistem
oluşturulmuştur. İki adet karşıt akışlı RHVT’de deneylerde kullanılan nozullar şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan paralel bağlı karşıt akışlı RHVT ve nozullar (Deneysel sistem)
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RHVT çalışma prensibi, giriş kısmında bulunan nozula uygulanan basınçlı akışkan, tüpe teğet
olacak şekilde giriş yapar. Girişinde nozul ile basınçlı akışkan basıncı düşürülerek, akışkan
hızı arttırır. Hızı artan akış merkezkaç kuvvetinden dolayı tüp cidarına yönünde genişlemeye
başlar. Bunun sonucu, tüp merkezindeki akışkan ile cidardaki akışkan arasında basınç farkı
oluşur. Bu basınç farkı ile akış radyal yönde merkeze doğru genişler. Merkezdeki akışın açısal
hızı, açısal momentumun korunumu ilkesinden dolayı tüp cidarındaki akışının açısal hızından
daha yüksektir. Merkezdeki akışkan yüksek hıza sahip olduğundan dolayı merkezdeki akıştan
cidardaki akışkana mekanik enerji transferi meydana gelir (Şekil 2). Mekanik enerjisi azalan
merkezdeki akışkan soğuk akışı, tüp cidardaki sürtünme etkisi ve merkezdeki akışkandan
aldığı mekanik enerjiden dolayı tüp cidarındaki akış sıcak akıştır. Şekil 1’de gösterildiği gibi,
RHVT’de nozulların bulunduğu kısımdan soğuk akış, kontrol vanasının bulunduğu kısımdan
ise sıcak akış elde edilir [6–8].

Şekil 2. Karşıt akışlı RHVT içerisindeki olaylar (a) sıcak ve soğuk akışın hareketi (b) akış
Pınar vd., yaptıkları teorik çalışmada vorteks tüpleri için optimum çalışma koşullarını ve
parametrelerin sistem üzerindeki etkinlik oranlarını belirlemek için Taguchi Metod’u
kullanarak giriş basıncı, nozul sayısı ve akışkan cinsi etkilerini bu metoda göre
hesaplamışlardır [9]. Bovand v.d. (2014) vorteks tüpünde 7-11 mm orifis çapı aralığı
değiştirerek değişik deneyler yapmışlardır. Debi, basınç ve sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü
deneysel sonuçlar ANOVA yöntemi kullanılarak optimizasyon çalışması yapmışlardır [10].
Thakare ve Parekh (2014) ANSYS Fluent programı ile yaptıkları nümerik hesaplamalarla
sekiz farklı gazla ayrı ayrı çalışarak ısıl yayılım, gaz sabiti, ısıl iletkenlik ve prandtl sayısı
parametrelerinin vorteks tüpü enerji ayrıştırma etkilerini incelemişlerdir [11]. Kırmacı
(2017), yaptığı deneysel çalışmada, gövde uzunluğu 10 cm, iç çapı 7 mm ebatlarındaki iki
adet karşıt akışlı RHVT’ler paralel ve seri bağlamıştır. RHVT’de altı orfisli Alüminyum,
Pirinç ve Polyamid Plastik malzemeli nozullar kullanmıştır. RHVT’de giriş basıncı olarak 2.0
bar ile 6.0 bar değerine arasında 0.5 bar aralıklarla hava kullanılarak soğutma ve ısıtma
sıcaklık performansları incelenmiştir. Deneyler sonucunda, en düşük Tsğk sıcaklığı 6.0 bar
giriş basıncında paralel bağlı RHVT’de alüminyumun malzemedeki nozulda -19.6 0C, en
yüksek Tsck sıcaklığı ise 6.0 bar giriş basıncında Paralel bağlı RHVT’de pirinç malzemedeki
nozulda 41.6 0C olduğunu ölçmüştür [4]. Gökçe v.d. (2019), giriş basıncı 300, 400 ve 500 kPa
basınç değerinde hava kullanılarak karşıt akışlı RHVT’de çıkan sıcak akış ile çıkan soğuk
akışın sıcaklıkları arasındaki farkı cinsinden RHVT’nin performansının optimizasyonu
yapmışlardır. Optimizasyon için Taguchi L9 dikey dizini kullanılarak testler yapılmışlardır.
Testler sonucunda elde edilen RHVT performansı için kalite karakteristiği, çıkan sıcak ile
soğuk akışın sıcaklığı arasındaki fark (ΔT) olarak belirlemişler ve önem seviyelerini
belirlemek için varyans analizi (ANOVA) uygulanmışlardır. Yaptıkları ANOVA analizine
göre, ΔT için en önemli kontrol faktörleri sırasıyla giriş basıncı, nozul orfis sayısı ve nozul
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malzemesi olduğu belirlemişlerdir [12]. Gokce (2020) tarafından iç çapı 10 mm gövde
uzunluğu 100 mm olan karşıt akışlı RHVT’nü paralel ve seri bağlantı bağlayarak oluşturduğu
deneysel sistemde 200 ile 550 kPa arasında 50 kPa artışlarla hava kullanmıştır. RHVT’de
pirinç ve polyamid malzemeden ürettiği 4 ve 6 nozul sayısında Taguchi yöntemi kullanılarak
deneysel sistemin performansını etkileyen faktörleri incelemiştir. Yaptığı optimizasyonda
Taguchi L16 mix tipi deney seti kullanılmıştır. Performans göstergesi olan ΔT değeri için
yapılan ANOVA uygulaması sonucunda, ΔT değerinin en çok giriş basıncı değerinden
etkilendiği bu değeri etkileyen diğer parametreler bağlantı türü, nozul sayısı ve malzeme türü
olarak sıralandığı tespit edilmiştir[13].
Bu çalışmada, iki karşıt akışlı RHVT’de çelik ve pirinç malzemeden üretilmiş iki, üç, dört,
beş ve altı orfisli nozullarda, giriş basıncı 50 kPa aralılarla 150 ile 700 kPa basınç değerinde
hava kullanılmıştır. RHVT’de çıkan Tsck ile Tsgk arasındaki fark ΔT cinsinden RHVT’nin
performansının optimizasyonu çıkışlarını en doğru bir şekilde tahmin edebilmek amacıyla
Makine öğrenimi yöntemlerinden Lineer Regresyon (LR), Regresyon Ağaçları (RA) ve
Destek Vektör Makineleri (DVM) ayrı ayrı kullanılarak karşılaştırılmış ve makine öğrenme
yöntemleri uygulanarak elde edilen test tahmin sonuçlarının doğruluk değerlerinin ölçüsü olan
determinasyon katsayısı R2 hesaplanarak incelenmiştir.
2. MATERYAL ve METOT
RHVT’ler, bir girişe ve iki farklı akışa sahip açık sistemler olarak kabul edilirler. RHVT’den
çıkan soğuk akışın kütlesel debisinin girişteki akışın kütle debisine oranı  olarak
tanımlanmış ve Eşitlik 1 de verilmiştir.
𝜉=

𝑠𝑜ğ𝑢𝑘 𝑎𝑘𝚤ş𝚤𝑛 𝑘ü𝑡𝑙𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑠𝑖

(1)

𝑔𝑖𝑟𝑖ş 𝑎𝑘𝚤ş𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑘ü𝑡𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑠𝑖

Girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile soğuk uçtaki akışkan sıcaklık (Tsog) farkı, soğuk akışkan
sıcaklık farkı Tsog olarak tanımlanmış ve Eşitlik 2 ile verilmiştir.
Tsog  Tsog  Tgir

(2)

Girişteki akışkan sıcaklığı (Tgir) ile sıcak uçtaki akışkan sıcaklık (Tsck) farkı, sıcak akışkan
sıcaklık farkı Tsck olarak verilmiş ve Eşitlik 3 ile verilmiştir.
Tsck  Tsck  Tgir

(3)
RHVT performansı, çıkan sıcak akış sıcaklığı ile çıkan soğuk akışın sıcaklığı arasındaki fark
olan cinsinden Eşitlik 4 ile verilmiştir [1,3,8].
T  Tsck  Tsog

(4)

Bu çalışmada karşıt akışlı RHVT değişik giriş basınçlarında performansları deneysel olarak
belirlenmiş ardından giriş ve çıkış değerleri arasındaki ilişkiyi olabildiğince iyi bir şekilde
belirleyebilmek ve test edilmek istenilen olası giriş değerlerinin çıkışlarını en doğru bir
şekilde tahmin edebilmek amacıyla makine öğrenimi yöntemlerinden lineer regresyon (LR),
regresyon ağaçları (RA) ve destek vektör makineleri (DVM) kullanılmıştır. Regresyon
analizleri ile yapılan tahminlerin doğruluğunun bir ölçüsü determinasyon katsayısı R 2 ‘dir. Bu
katsayı ölçülen verilerle tahmin edilen verilerin birbiri ile ne kadar iyi uyuştuğunun bir
ölçütüdür. R2=1 olması arada tam uyum olduğunu gösterir. Veri sayısı arttıkça R2’nin
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güvenirliği de artar. Ölçülen gerçek deney verileri daha sonra makine öğrenimi
yöntemlerinden LR, RA ve DVM yöntemi ile %70 eğitim verisi ve %30 test seti kullanılarak
performans analizleri yapılmıştır.
2.1 Lineer regresyon
Lineer regresyon bir bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki
neden-sonuç ilişkisini ortaya koyabilmek amacıyla kullanılan temelinde istatistik bilimine
dayalı bir yöntemdir. Regresyon modeli, bir fonksiyon aracılığıyla bağımlı değişkeni
bağımsız değişken veya değişkenlerle ilişkilendirir [14]. LR yönteminde tek bir bağımsız
değişken kullanılabileceği gibi birden çok bağımsız değişken de kullanılabilir. Birden çok
bağımsız değişken kullanıldığında çoklu lineer regresyon (ÇLR) adını alır [15,16]. LR
yöntemi eşitlik (5) ile ifade edilebilir.
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑋 + 𝜀

(5)

Burada y bağımlı değişkeni, X bağımsız değişkeni, ε hata terimini ifade etmektedir. a0 sabit
terim olup, regresyon doğrusunun düşey eksendeki kesişimini, a1 ise regresyon doğrusunun
eğimini veren regresyon katsayısıdır. Burada a1 sabiti değişimin yönünü ve miktarını verir ve
a1’in pozitif olması artan bir değişimi, negatif olması ise azalan bir değişimi ifade eder [17].
ÇLR yöntemi için eşitlik (6) verilmektedir.
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑋1 + 𝑎2 𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑋𝑛 + 𝜀

(6)

Eşitlik (6) da birden çok regresyon katsayısı (a1, a2, …, an) ve birden çok bağımsız değişken
(X1, X2, …, Xn) bulunmaktadır. Genellikle en küçük kareler yaklaşımı kullanılarak
tahmindeki olası hata sıfıra yaklaştırılmaya çalışılır [18].
2.2 Regresyon ağaçları
Regresyon ağaçları (RA), bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkisini
belirlemeyi amaçlayan, topluluk üyelerini homojen alt sınıflara ayıran bir yöntemdir. Bu
yöntem parametrik değildir. Bu yöntemde önce kök düğüm oluşturulur, ardından dallara
ayırma işlemi gerçekleştirilir. Bu ayırma işlemi düğümdeki bireyler için belirlenen bağımsız
değişkenler aynı değeri aldığında durdurulur. RA yöntemi, benzerlik gösteren bireylerin aynı
ağaç düğümünde toplanması esasına dayalıdır. RA yönteminde, ağacın oluşumu, budama ve
en uygun ağaç yapısının seçilmesi işlemleri gerçekleştirilir [19]. Yüksek hataya sahip olan ve
tahminlere düşük katkıda bulunan düğümler veya dalların atılması işlemi, budama olarak
bilinmektedir [20].
RA yönteminde tahmin edilen öznitelik değerleri süreklilik gösteren gerçek sayılardır. Bu
yöntemde tahmin değerlerlerinin karesel ortalama hatasını en aza indirgeyecek bölünmeler
hesaplanarak ağacın büyümesi ve dallara ayrılması işlemleri gerçekleştirilir. Yapraklarda elde
edilen tahminler düğüm için hesaplanan ağırlıklı ortalamalara bağlıdır [21].
Regresyon ağaçlarında üç ayırma kuralı uygulanır. Bunlar; Least Squares (LS),
Clark&Pregibon (CP), Least Absolute Deviaton (LAD). Genel olarak amaç, düğümleri
olabildiğince homojen yapıya kavuşturmaktır [22].
RA yöntemi, bağımsız değişkenleri aralıklara ayırır ve bu nedenle sürekli değil kesiklidir.
Bundan dolayı belirli aralıklarda istenen tahminlerin sonuçları aynı çıkabilir.
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2.3 Destek vektör makineleri
Destek vektör makineleri (DVM), 1990’lı yıllarda Vapnik tarafından ortaya konulmuştur [23].
DVM algoritması, veriyle ilgili birleşik dağılım fonksiyonu bilgisine ihtiyaç duymadığından
dağılımdan bağımsız çalışabilen bir öğrenme algoritmasıdır [24]. DVM’nin amacı sınıfların
birbirinden ayrılması için optimum ayırma düzleminin (hiperdüzlem) bulunmasıdır. Burada
amaç farklı sınıfların destek vektörleri arasındaki uzaklığı en büyük olmasıdır [25]. Destek
vektör makinesi, verileri en uygun şekilde iki gruba ayıran n-boyutlu bir hiperdüzlem
oluşturur. DVM’ler istatistik ve makine öğrenimi yöntemlerinden sinir ağlarının çeşitli
tekniklerini birlikte kullanırlar [26,27]. DVM, yüksek genelleme yeteneğine sahip olduğundan
birçok farklı alanda (ses tanıma, yüz tanıma, metin sınıflandırma vb.) kullanılmaktadır
[28,29].
DVM yöntemi ilk önceleri doğrusal verilerin iki sınıfa ayrılması için tasarlanmış olsa da
günümüzde doğrusal olmayan ve çok sınıflı veriler üzerinde tahminler üretmek için de
kullanılmaktadır. Doğrusal ayrılabilen veriler için genellikle iki sınıfa ayrılabilen örnek veriler
kullanılarak yapılan eğitimler sonucu elde edilen karar fonksiyonu sayesinde verilerin
birbirinden ayrılması amaçlanır [30]. Optimum hiperdüzleme ait denklem 7 ve 8 de
verilmektedir.
w.xi+b ≥ +1, y= +1

(7)

w.xi+b ≤ +1, y= -1

(8)

Burada 𝑥 ∈ 𝑅 𝑁 N-boyutlu uzayı, 𝑦 ∈ {−1, +1} sınıf etiketlerini, w ağırlık vektörünü, b
eğilim değerini gösterir [31,32].
Bazı durumlarda verileri doğrusal olarak ayırmak mümkün olmayabilir. Bu durumda doğrusal
ayrılamayan verilerin yanlış sınıflandırılmaması için düzenleme parametresi ve yapay
değişken kullanılarak optimizasyon problemi çözülmeye çalışılır [30].
3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Şekil 3. LR yöntemi ile ölçülen ve tahmin edilen sıcaklık farkları (ΔT) grafiği
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Şekil 4. RA yöntemi ile ölçülen ve tahmin edilen sıcaklık farkları (ΔT) grafiği

Şekil 5. DVM yöntemi ile ölçülen ve tahmin edilen sıcaklık farkları (ΔT) grafiği
Tablo 1. Makine öğrenimi yöntemleri kullanılarak elde edilen test tahmin sonuçlarının
doğruluk/uyumluluk değerleri
LR yöntemi

RA yöntemi

DVM yöntemi

Determinasyon Katsayısı (R2)

0.91

0.94

1.00

Kök Ortalama Kare Hata (RMSE)

4.70

3.89

1.07

Ortalama Kare Hata (MSE)

22.06

15.10

1.14

Ortalama Mutlak Hata (MAE)

3.96

3.21

0.92
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, deney verileri kullanılarak makine öğrenimi yöntemleriyle eğitim
gerçekleştirilmiş ve eğitime bağlı olarak gerçekleştirilen testlerden elde edilen sonuçlarda
RHVT performansının sıcaklık farkının (ΔT) R2 değerleri; LR yönteminde 0.91, RA
yönteminde 0.94 ve DVM yönteminde 1.00 olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar
sonucunda makine öğrenme yöntemi ile yapılan çalışmaların gerçek deney setlerinde ölçülen
sıcaklık farkı değerlerine çok yakın sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Çalışmalar ışığında;
 Makine öğrenimi yöntemlerinden DVM yönteminde RHVT performansının sıcaklık
farkının (ΔT) R2 değeri, diğer yöntemlerin sıcaklık farklarının (ΔT) R2 değerlerinden
daha yüksek doğruluk değeri vermiştir.
 Makine öğrenimi yönteminin karşıt akışlı RHVT sistemlerinin deney setlerinin
kurulmasında maliyet ve zaman kaybını önlemek için önemli bir yardımcı yöntem
olduğu görülmektedir.
 Makine öğrenimi yöntemi ile karşıt akışlı RHVT performans analizlerinin bu
çalışmadaki değer aralıklarında çalışıldığında, istenilen gerçek değerlere ulaşılmasının
tahmin edilmesinde yüksek doğruluğa sahip kullanılabilir bir yaklaşım olduğu
anlaşılmaktadır.
 Yapılan çalışma ile makine öğrenimi yöntemlerinden Lineer Regresyon (LR),
Regresyon Ağaçları (RA) ve Destek Vektör Makineleri (DVM) yöntemleri
kullanıldığında hassas sonuçlar elde edilebileceği ve yöntemin tüm deneysel
çalışmalara uyarlanabileceği ortaya konulmuştur.
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MAGMATİK KAYAÇLARIN TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMININ GEN İFADE
PROGRAMLAMA KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN MATEMATİKSEL MODEL
İLE TAHMİNİ
ESTIMATION OF UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH OF IGNEOUS ROCKS
WITH A MATEMATICAL MODEL DEVELOPED BY GENE EXPRESSION
PROGRAMMING
Şerife İNCE
Uzman öğretmen, Konya Meram İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Mehmet Can BALCI
Dr. Öğr. Üyesi, Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
İsmail İNCE
Doç. Dr., Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
ÖZET
Kayaçlar sahip oldukları dayanıklılık, sertlik ve dekoratif görünümleri sebebiyle insanlık
tarihi boyunca mühendislik projelerinde, önemli yapılarda ve mimari eserlerde yapı
malzemesi olarak kullanılmıştır. Bu tür yapılarda yaygın olarak tercih edilen doğal yapı
malzemeleri magmatik kayaçlardır. Kayaçların bir mühendislik ve yapı malzemesi olarak
kullanılabilirliğini etkileyen bazı parametreler vardır. Mühendislik tasarımlarında kayaçların
basınç dayanımı oldukça önemli bir girdi parametresi olarak göze çarpmaktadır. Bu parametre
deneysel olarak doğrudan laboratuvarda tek eksenli basınç dayanımı (UCS) testi vasıtasıyla
veya dolaylı olarak basit testler (nokta yük dayanım indeksi, Schmidt çekiç geri tepme, Leeb
sertlik testi vb.) aracılığıyla belirlenebilmektedir. Ayrıca, tek eksenli basınç dayanımı (UCS)
testi için örnek hazırlama sürecindeki olumsuz bazı durumlar göz önüne alınarak farklı birçok
araştırmacı tarafından tek eksenli basınç dayanımı (UCS) değerinin tahmini için matematiksel
modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen bu matematiksel modellerde, örneklem kitlesi kaya
gruplarına göre sınıflandırılmadıkça korelasyon katsayısının düşük olduğu belirlenmiştir. Bu
amaçla çalışmada 46 farklı magmatik kayacın (plütonik, volkanik ve piroklastik) tek eksenli
basınç dayanımı (UCS) değerleri, kayaçların fiziksel özelliklere (kuru yoğunluk, porozite ve
P-dalga hızı) ait veriler kullanılarak gen ifade programlama (GEP) aracılığıyla matematiksel
modeller geliştirilerek tahmin edilmiştir. Gen ifade programlamada (GEP) matematiksel
fonksiyonlar kromozom olarak tanımlanır ve genetik ifade ağacı aslında matematiksel
fonksiyonların bütünü olarak değerlendirilir. Gen ifade programlama (GEP) ile geliştirilen
yaklaşımlar arasında en iyi sonucu veren matematiksel modelin eğitim ve test setlerinin
korelasyon katsayısı (R2) değerlerinin sırasıyla 0.959 ve 0.996 olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Magmatik Kayaçlar, Tek Eksenli Basınç Dayanımı (UCS), Gen İfade
Programlama (GEP), Sayısal Tahmin
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ABSTRACT
Rocks have been employed as building materials throughout human history due to their
durability, hardness, and aesthetic look. They have also been used in engineering projects,
significant structures, and architectural works. The natural building materials that are widely
preferred in such structures are igneous rocks. There are some parameters that affect the
usability of rocks as an engineering and building material. The compressive strength of rocks
is an important input parameter in engineering designs. This parameter is determined directly
in the laboratory by uniaxial compressive strength (UCS) test or indirectly by simple tests
(point load strength index, Schmidt hammer rebound, Leeb hardness test etc.). Moreover,
considering the negative aspects of the sample preparation process for the uniaxial
compressive strength (UCS) test, mathematical models have been developed by many
researchers to estimate the uniaxial compressive strength (UCS) value. In these developed
models, it was determined that the correlation coefficient was low unless the sample
population was classified according to rock groups. For this purpose, the uniaxial compressive
strength (UCS) values of 46 different igneous rocks (plutonic, volcanic and pyroclastic) were
estimated with mathematical models produced by using the data of the physical properties
(dry density, porosity and P-wave velocity) of the rocks in gene expression programming
(GEP). The genetic expression tree is actually evaluated as a set of mathematical functions in
the genetic expression programming (GEP), where mathematical functions are defined as
chromosomes. It was observed that the correlation coefficient (R2) values of the training and
test sets of the mathematical model that gave the best results among the developed approaches
were 0.959 and 0.996, respectively.
Keywords: Igneous Rock, Uniaxial Compressive Strength (UCS), Gene Expression
Programming (GEP), Estimation
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ALADAĞ (KONYA) YÜKSELTİSİNİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
THE GEOLOGICAL FEATURES OF THE ALADAĞ MOUNTAINS (KONYA)
Berkant COŞKUNER
Arş. Grv., Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü, KONYA
Yaşar EREN
Prof. Dr., Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü, KONYA

ÖZET
Bu çalışmada Aladağ (Konya) çevresinde yüzeyleyen Geç Paleozoyik - Mezozoyik yaşlı
kayaçların jeolojik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İnceleme alanında Permiyen’
den günümüze kadar oluşmuş değişik kökenli kayaçlar yüzeylemektedir. Orta - Geç Permiyen
yaşlı düşük dereceli metamorfizmaya uğramış mermer – dolomit mermer, fillit, grafit fillit ve
beyaz renkli metakuvarsit ardalanmasından oluşan Derbent Formasyonu inceleme alanı
içerisindeki en yaşlı birimi oluşturmaktadır. Birim üzerine uyumlu olarak Triyas yaşlı düşük
dereceli metamorfizmaya uğramış kireçtaşı, şeyl, kuvarsit ve kumtaşı ardalanmasından oluşan
Aladağ Formasyonu gelmektedir. Aladağ Formasyonu üstte, koyu gri renkli düşük dereceli
metamorfizmaya uğramış dolomit, dolomitik kireçtaşından oluşan Geç Triyas - Erken Jura
yaşlı Kızılören Formasyonu tarafından uyumlu bir şekilde örtülmektedir. Kızılören
Fromasyonu gri, açık gri, beyaz renkli kristalize kireçtaşından oluşan Triyas – Kretase yaşlı
Lorasdağ Formasyonu ile yanal düşey geçişe sahiptir. Yukarıda değinilen tüm birimler
Miyosen yaşlı birimler ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlar tarafından uyumsuz olarak
örtülmektedir. İnceleme alanındaki Paleozoyik - Mezozoyik yaşlı kayaçlar Miyosen
öncesindeki orojenik hareketlerle deformasyona uğrayarak kıvrımlı ve klivajlı yapılar
kazanmışlardır. Ayrıntılı mesoskopik yapısal analizlere dayanan incelemelerde Paleozoyik –
Mezozoyik yaşlı bririmlerin çokevreli deformasyona uğrayarak Tip 1 ve Tip 3 türü
kıvrımlanmış kıvrım yapıları kazandıkları tespit edilmiştir. Yine Alpin olaylarla, bölgesel
ölçekli klivajlar gelişmiş ve inceleme alanındaki birimler düşük dereceli metamorfizmaya
uğramıştır.
Anahtar Kelimler: Derbent, Aladağ, Çok Evreli Deformasyon, Alpin Orojenezi.

ABSTRACT
This study aimed to explain the geological features of late Paleozoic–Mesozoic aged rocks
around the Aladağ (Konya) area. In the study area, rocks of different origin, ranging in age
from Permian to the present, crop out. The oldest rock outcropping in the area is the middle –
late Permian Derbent Formation that is low-grade metamorphosed marble-dolomite marble,
phyllite, graphite phyllite, and quartzite intercalation. The Derbent Formation is
unconformably overlain by Triassic Aladağ Formation consisting of low grade
metamorphosed limestone, shale, quartzite and sandstone. The late Triassic, early Jurassic low
grade metamorphosed dark grey coloured dolomite and dolomitic limestone of the Kızılören
Formation conformably overlies Aladağ Formation. The Kızılören Formation has a lateral and
vertical transition with the Triassic – Cretaceous Lorasdağ Formation consisting of gray, light
gray and white colored crystallized limestone and marble. The above mentioned units are
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overlain unconformably by the Miocen units and Quaternary alluvium. Upper PaleozoicMesozoic rocks of the study area have experienced deformation by pre-Miocene Alpine
Orogenic movements. These orogenic events gave rise to folds and cleavage structures. The
detailed mesoscopic structural analyzes show that both Paleozoic and Mesozoic aged units
underwent polyphase deformation and acquired Type 1 and Type 3 superposed fold structure.
These Alpine Orogenic events caused regional scale cleavage formation and low grade
metamorphism in the region.
Keywords: Derbent, Aladağ, Polyphase Deformation. Alpine Orogeny.

1. INTRODUCTION
Study area is located about 40 km northwest of the Konya (Figure 1.1.). According to the
tectonic classification of Turkey, the studied area is located in, “Anatolides” (Ketin, 1966),
“Bolkardağı” unit in “Taurides” (Özgül, 1976), “Afyon-Bolkardağı zone” (Okay, 1986), and
“Kütahya-Bolkardağı Belt” (Özcan et. al., 1988). Numerous regional and local studies have
been carried out by many researchers (Brennich, 1954; Wiesner, 1968; Göğer and Kıral,
1969; Görmüş, 1984; Özcan et. al., 1988; Eren 1993, 1996) in the study area since 1950. This
study, aim to determine the stratigraphic and structural features of the units in the region.
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Şekil 1.1. Location map of the study area.
2. STRATIGRAPHY
The oldest rock outcropping in the area is the middle – late Permian aged Derbent Formation
that is low-grade metamorphosed limestone, phyllite, graphite phyllite, and white quartzite
alternation. The Derbent Formation is unconformably overlain by Triassic aged Aladağ
Formation which is consisting of low grade metamorphosed limestone, shale, quartzite and
sandstone. The Aladağ Formation divided into two members namely the Mekeçal and
Kırankaya. The Kırankaya member forms the lower part of the Aladağ Formation which is
consisting of low grade metamorphic massive limestone while Mekeçal member is located in
upper part of the formation and contain low grade metamorphic limestone and sandstone
alternation. The late Triassic - early Jurassic low grade metamorphosed dark grey coloured
dolomite and dolomitic limestone of the Kızılören Formation conformably overlie Aladağ
Formation. The Kızılören Formation has a lateral and vertical transition with the overlying
Triassic – Cretaceous Lorasdağ Formation consisting of gray, light gray and white colored
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crystallized limestone and marble. The above mentioned units are overlain unconformably by
the Miocene units and Quaternary alluvium. Description of these stratigraphic units and their
characteristics will be given below.

Şekil 2.1. The stratigraphic columnar section of the study area (not scale).
2.1. DERBENT FORMATION (Pd)
Derbent Formation was named by Göğer and Kıral (1969). It consist of low grade
metamorphic, medium – thick bedded fossiliferous limestone, thick beddied to massive,
mostly deformed quartzite, phyllite and graphite phyllite alternation. The bottom of the
Derbent Formation is not exposed in the area. It is unconformably overlain by the Triassic age
Aladağ Formation. According to the microfossils identified in previous studies (Eren, 1993),
the age of the unit was determined as middle - late Permian.
2.2.ALADAĞ FORMATION (TRa)
Aladağ Formasyonu was named by Göğer and Kıral (1969). It clearly distinguished from the
surrounding units due to its typically purple and red colours. The Aladağ Formation
represented by purple, red and pink coloured, thin - medium bedded, phyllite, red, yellow and
brown coloured metasandstone, deformed metaconglomerate, medium - thick bedded, grey
and dark grey coloured metacarbonate and medium thick bedded, brown, dark brown and
white coloured quartzite alternation. Aladağ Formation divided into two members. The
Mekeçal member (Eren, 1993) consist of low grade metamorphic limestone and sandstone
alternation and the Kırankaya member (Eren, 1993) consist of massive metacarbonate. The
base of the formation is discondart with the Derbent Formation while at the top is concordant
with the late Triassic – early Jurasic Kızılören and Triassic – Cretaceous Lorasdağ formations.
According to the identified microfossils in previous studies (Eren, 1993), the age of the unit
was determined as Triassic.
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2.2.1. KIRANKAYA MEMBER (TRak)
The name of the member was firts used by Eren., (1993). Kırankaya member is composed of
low grade metamorphic, medium - thick beddied to massive, grey and light grey coloured
limestone and dolomite which is located in lower part of the Aladağ Formation. The most
distinctive feature of the Kırankaya member is that it contains oolitic surfaces (Eren 1993).
According to the microfossils identified by Eren, (1993), the age of the unit was determined
as Triassic.
2.2.2. MEKEÇAL MEMBER (TRam)
Mekeçal member was named by Eren, (1993). Mekeçal member consist of low grade
metamorphic, medium – thick bedded, light grey and white coloured limestone, medium
bedded, light yellow, and brown coloured sandstone alternation. The Mekeçal member is
clearly separated from the Kırankaya Member due to this alternation. No fossils were found in
the unit. However, considering the stratigraphic position of the unit, Triassic age is accepted.
2.3.KIZILÖREN FORMASYONU (TRJk)
Kızılören Formation was named by Göğer and Kıral, (1969). It is distinguished from the
surrounding units with its typically black and grey colours. The Kızılören formation
represented by low grade metamorphic thick beddied to massive dolomite and dolomitic
limestone. The base of the formation is concordant with the Triassic Aladağ Formation while
the top is transitional laterally and vertically with the Triassic – Cretaceous Lorasdağ
Formation. According to the algs and foraminifers fossils identified by Görmüş, (1984), the
age of the unit was determined as late Triassic – early Jurassic.
2.4.LORASDAĞI FORMATION (TRKl)
The name of Lorasdağ Formation was first used from Göğer and Kıral, (1969). It consist of
low grade metamorphic white, grey and light grey, beddied to massive, limestone, dolomitic
limestone and brown, dark brown coloured chert nodules. The base of the formation lateral
and vertical transition with the late Triassic – early Jurassic age Kızılören formation while the
top is uncomformably overlein by Miocene, Quaternary aged sediments. According to the
identified microfossils in previous studies (Eren, 1993; Turan et. al., 1997), the age of the unit
was determined as Triassic - Cretaceous.
2.5. MİOCENE - QUATERNARY UNITS
The basement units which are mentioned above is unconformably overlie from Miocene aged
lacustrine sediments and Quaternary aged alluvium which is contain unconsolidated gravels,
sands, silts and clays.
3.STRUCTURAL GEOLOGY
Late Paleozoic-Mesozoic rocks of the study area have experienced polyphase deformation by
pre-Miocene orogenic movements. These orogenic events gave rise to folds, cleavages,
nappe-thrust structures and low grade metamophesed. The different aged basins and wide
spread normal faults produced by the block faultings in the neotectonic period during upper
Miocene - Quaternary time.
In the studied area wide spread and various types folds are observed in the region (Figure
3.1.). These folds are mostly found in Permian Derbent and Triassic Aladağ formations. Due
to regional-scale deformation, cleaved structures developed throughout the study area. At the
outcrop scales the cleavage planes cut the beedings at an angle. These cleavages defined as
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axial plane cleavages which developed parallel to the fold axial planes (Figure 3.2.). The
cleavages planes have different spacing according to the lithological variations of the units.

Figure 3.1. Different type of folds in the study area.

Figure 3.2. Cleavage structures in the metamorphosed rocks of the study area.
In the study area, bedding, cleavage and fold axis data were measured from the Permian Cretaceous aged units. In order to interpret these data more accurately, stereographic
projection used and contour diagrams prepared. According to 600 bedding data measured in
the region, it seems that the attitude of the bedding planes differ greatly in orientation. This
pattern shows that the study area has a dome-fold structure and has undergone polyphase

www.izdas.org

289

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

deformation. The density of bedding at point - contour diagram show that the main fold hinge
is N200W/230SE in the study area (Figure 3.3).

Figure 3.3. Point-contour diagram of bedding data in the study area, the mean oriantation of
the fold hinge is N200W/230SE.
In order to interpret the cleavages in the Derbent region, 131 cleavage data measured and
evaluated in the stereonet diagram. According to this diagram, the dominant cleavage attitude
in the study area is N650W/350SE . Also the diagram indicate that the cleavage planes are
folded in (B2) N200E/250SW and (B3) N880E/200SW directions (Figure 3.4.). This diagram
shows us the basement units in the study area underwent polyphase deformation.
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Figure 3.4. Point-contour diagram of 131 cleavage planes. The mean cleavage oriantation is
N650E/350SE. The cleavages are twice folded with the N200E/250SW and N880E/200SW fold
axes.
The mesoscopic folds which are measured in the field were plotted on the stereonet diagrams.
According to the diagram the mesoscopic fold axes don’t have a homogeneous distribution.
They show NE - SW, NW - SE and E - W orientations (Figure 3.5.).
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Figure 3.5. Point diagram of mesoscopic fold axes in the study area.
4. CONCLUSIONS
In the study, it was determined that the oldest unit outcropping in the region is the Permian
aged Derbent Formation. The Derbent Formation is unconformably overlain by Triassic aged
Aladağ Formation. Jurassic and Cretaceous Kızılören and Lorasdağ formations conformably
overlie Aladağ Formation The above mentioned basement units are unconformably overlain
by the Miocen lacustrine sediments and Quaternary alluvium.
The evaluation of the point - contour diagrams of beddig planes demostrate that upper
Paleozoic – Mesozoic rock units have a dome – fold structure. The cleavages, which
developed due to pre Miocene deformation were folded later. The mesoscopic scale fold axes
which are measured in the field show a wide variation in oriantation. All these results show us
that the region has a polyphase deformation history.
5. REFERENCES
1. Brennich, G., 1954, 1/100 000 ölçekli genel jeolojik harita izahnamesi. Akşehir (90-1, 2,
3, 4) ve Ilgın (91/1 ve 91/3) paftaları, MTA Derleme Rapor, 2515.
2. Eren, Y., 1993, Konya kuzeybatısında Bozdağlar masifinin otokton ve örtü birimlerinin
stratigrafisi, Türkiye Jeol. Kur. Bült, 36, 7-23.
3. Eren, Y., 1996 a, Ilgın-Sarayönü (Konya) güneyinde Bozdağlar masifinin stratigrafisi ve
jeoloji evrimi, 30. Yıl Sempozyumu, Trabzon, 694-707.
4. Göğer, E., Kıral, K., 1969, Kızılören dolayının jeolojisi. MTA rapor, 5204.
5. Görmüş, M., 1984, Kızılören (Konya) dolayının jeoloji incelemesi, SÜ Fen Bil. Enst.,
Yüksek Lisans Tezi, Konya.

www.izdas.org

292

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

6. Ketin, I., 1966, Turkiyenin tektonik birlikleri, Bulletin of MTA, 66, 23-4.
7. Okay, A., 1986, High-pressure/low-temperature metamorphic rocks of Turkey. In:
Blueschists and eclogites, Eds: Geological Society of America Memoir, 164, 333-48.
8. Özcan, A., Göncüoğlu, M., Turhan, N., Uysal, S., Şentürk, K., Işık, A., 1988, Late
Paleozoic evolution of the Kütahya-Bolkardağ belt, METU Journal of Pure and Applied
Science, 21 (1/3), 211-20.
9. Özcan, A., Göncüoğlu, M., Turhan, N., Uysal, S., Şentürk, K., Işık, A., 1988, Late
Paleozoic evolution of the Kütahya-Bolkardağ belt, METU Journal of Pure and Applied
Science, 21 (1/3), 211-20.
10. Özgül, N., 1976, Toroslar'm bazı temel jeoloji özellikleri, Bulletin of the Geological
Society of Turkey, 19, 65-78.
11. Turan, A., Küpeli, Ş. ve Karakoç, İ., 1997, “Lorasdağı–Çaldağı ile Hatunsaray (Konya
batısı) Arasında Kalan Bölgenin Stratigrafisi Ve Bazı Tektonik Özellikleri”, Geosound
Yerbilimleri Derg., 30, 305–318
12. Wiesner, K., 1968, Konya civa yatakları ve bunlar üzerindeki etüdler, Maden Tetkik ve
Arama Dergisi, 70, 178-213.

www.izdas.org

293

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

PLASMID DNA SEQUENCING OF Bt SY62.1A REVEALS GENES ENCODING
ANTIBIOTIC RESISTANCE, TOXINS, AND VIRULENCE FACTORS
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ABSTRACT
The entomopathogenic bacterium, Bacillus thuringiensis (Bt), is a ubiquitous Gram-positive
bacterium that produces insecticidal toxins such as Cry, Cyt and Vip toxins, which have
effective activity against different orders of pest insects. Bt carries genes, often located on
large plasmids, that encode antibiotic resistance, toxins, and virulence peptides. In this study,
we extracted plasmid from Bt SY62.1A and sequenced them using Illumina NovaSeq 6000
platform. Functional annotation of plasmid sequences was performed using NCBI Prokaryotic
Genome Annotation Pipeline. Protein coding regions were examined for the presence of
antibiotic resistance, toxins, and virulence peptides.
It was found that Bt SY62.1A carried 4 extrachromosomal plasmids of sizes, ranging from
14,519 bp to 64,433 bp, with G+C contents ranging from 34.7 to 38.7%. Two antibacterial
compounds, one antibiotics resistance gene, and two genes coding for heavy metal resistance
were identified in these plasmids. In addition, Bt SY62.1A was found to carry a gene
encoding the insecticidal delta-endotoxin Cry8Ea1 family protein. Also, virulence factor
proteins including hemolysin XhlA family protein, type IV secretion system DNA-binding
domain-containing protein, non-ribosomal peptide synthetase, and AHH domain-containing
protein were detected. Additional virulence genes coding for proteins associated with
bacterial host colonization and immune evasion were identified.
Plasmids carried by Bt SY62.1A was found to carry genes that contribute to its virulence and
pathogenicity. Whole genome sequencing is recommended to fully disclose the pathogenic
potential of this bacterium.
Keywords: Bacillus thuringiensis, Plasmid, Antibiotic resistance genes, protein toxins,
virulence factors
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HUMAN HEALTH BENEFITS OF ARONIA
(ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOTT)

Hayat TOPÇU
Assis Prof., Tekirdag Namık Kemal University
ABSTRACT
Aronia (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) is a perennial, deciduous, perennial berry type
of berry from the Rosaceae family that grows in North America and the southeast of Canada.
Aronia has three types: Aronia arbutifolia (Ell.) Pers. (Red chokeberry), Aronia melanocarpa
(Black chokeberry), Aronia prunifolia (Marsh.) (Purple chokeberry). Aronia melanocarpa has
attracted attention with its high phenolic compounds and carotenoid content, especially in its
fruits, as well as being rich in dietary fibers, proteins, vitamins, organic acids such as
chlorogenic, neochlorogenic, malic, tartaric, citric acid, and minerals. Aronia (Aronia
melanocarpa) is an important fruit for medicinal and nutritional purposes. Its fruits are highly
nutritious and rich in vitamins and antioxidants. In studies with the Aronia melanocarpa
plant, it has been determined that this plant has an important effect on human health. Aronia is
accepted as a medicinal plant in some countries due to its biochemical properties. It has been
revealed that the fruits of aronia have the highest value in terms of antioxidant capacity and
amount of anthocyanins compared to other berry fruits. Many studies have been conducted on
the composition, pharmacological properties and nutritional evaluation of aronia fruit, and its
benefits have been revealed day by day. It is a plant preferred in many treatments such as
colds, stomach diseases, pain relief properties, cancer, many diseases including the digestive
system, heart, liver, and gall bladder, and radiation poisoning. It has been determined that
aronia is preventive and therapeutic due to its high antioxidant capacity. The introduction of
this plant, which is very little known and less common in our country today, and the increase
in its cultivation will also make a great contribution to adding this plant to our lives in human
nutrition.
Keyword: Aronia, medicinal plant, nutritional value, health.
ÖZET
Aronya (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), Kuzey Amerika ve Kanada'nın
güneydoğusunda yetişen Rosaceae familyasından çok yıllık, yaprak döken, çalımsı bir bitki
türüdür. Aronia'nın üç türü vardır: Aronia arbutifolia (El.) Pers. (Kırmızı chokeberry), Aronia
melanocarpa (Black chokeberry), Aronia prunifolia (Marsh.) (Mor chokeberry). Aronia
melanocarpa, özellikle meyvelerindeki yüksek fenolik bileşikler ve karotenoid içeriğinin yanı
sıra diyet lifleri, proteinler, vitaminler, klorojenik, neoklorojenik, malik asit, tartarik asit,
sitrik asit ve mineraller gibi organik asitler açısından zengin olması ile dikkatleri üzerine
çekmiştir. Aronya (Aronia melanocarpa), tıbbi ve besinsel açıdan önemli bir meyvedir.
Meyveleri son derece besleyicidir ve vitaminler ve antioksidanlar açısından zengindir. Aronia
melanocarpa bitkisi ile yapılan çalışmalarda bu bitkinin insan sağlığı üzerinde önemli bir
etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Aronya, biyokimyasal özelliklerinden dolayı bazı ülkelerde
tıbbi bitki olarak kabul edilmektedir. Aronya meyvelerinin diğer üzümsü meyvelere göre
antioksidan kapasitesi ve antosiyanin miktarı açısından en yüksek değere sahip olduğu ortaya
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konmuştur. Aronya meyvesinin bileşimi, farmakolojik özellikleri ve besinsel değerlendirmesi
üzerine birçok çalışma yapılmış ve faydaları gün geçtikçe ortaya çıkmıştır. Aronya soğuk
algınlığı, mide hastalıkları, ağrı kesici özelliği, kanser, sindirim sistemi, kalp, karaciğer, safra
kesesi gibi birçok hastalık, radyasyon zehirlenmesi gibi birçok tedavide tercih edilen bir
bitkidir. Aronyanın yüksek antioksidan kapasitesi nedeniyle koruyucu ve tedavi edici olduğu
belirlenmiştir. Günümüzde, ülkemizde çok az bilinen ve yaygınlığı az olan bu bitkinin
tanıtılması ve yetiştiriciliğinin artması, bu bitkinin insan beslenmesinde de hayatımıza büyük
katkı sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Aronya, Şifalı bitki, Besinsel değer, Sağlık
INTRODUCTİON
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott, known as the black chokeberry, is a species of bushs in
the rosasaea family. This plant is broadly grown in Europe, inclusive Poland (Bannasch,
2012) Black chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott) fruits are a precious products
for the output of juices because of its too extracte of biologically effectve components
(Oszmiański and Lachowicz, 2016). Black chokeberry fruits are defined by important
qualntity ingredient of vitamin C and polyphenolic combinations, particularlly anthocyanins
(Govers et al. 2018), polyphenols are likelly the verry significant combinations of black
chokeberry fruits and are liable for very of their important health features (Kulling and Rawel,
2008). These components show powerful antioxidant features and can diminish the hazard of
emergence of particular lifestyle sicknesses and obstruct aging phasses (Bonarska-Kujawa et
al. 2012; Oszmiański J, Wojdyło, 2005; Handeland et al. 2014). Black chokeberry fruits
includes almost 0.3% of tannins, comprises catechins and their dimers, quercetin, and tannins
liable for the keen, lightly bitter flavour of the fruits. Because of its typical taste flavour,
newly harvested black chokeberry is seldom eats, and receivers almost all frequently choose
its processed formats candied fruits packed or fruits water. Tannins have a balanced impact on
anthocyanin pigments liable for the black purple color of the berries. These tannins affect the
specific color of the peel of aronia fruits with various colors depending on their acidity
(Andrzejewska et al. 2015).
Aronia fruits can be utilization for the output of functional nutritionist, on condition that, their
bioactive elements are not missing pending processing (Korotkiewicz et al. 2010; ParedesLopez et al. 2010; Saluk-Juszczak and Antocyjany, 2010). The sum quantity of anthocyanins
in fresh fruits of A. melanocarpa changes among 357 and 461 mg/100g fresh weight (FW)
(Benvenuti, Pellati, Melegari, & Bertelli, 2004; Jakobek et al., 2007a, 2007b). When looking
at other plants (Cesoniene, Jasutiene, & Sarkinas, 2009; Kalt, Mcdonald, Ricker, & Lu, 1999;
Kivi, Khavarinejad, Dehgan, Najafi, & Hajilo, 2013; Toromanovic et al., 2008; Wang et al.,
2016), the total value of anthocyanins for blueberries is between 83 and 370 mg/100 g (FW),
for raspberries also is among 35 and 45 mg/100 g (FW), the mean anthocyanin ingredient of 4
types of blue honeysuckle is among 400 and 458 mg/ 100 g (FW), while the total anthocyanin
substrance for cranberry ranges from 41 to 207 mg/100g (FW).Comparison with another
fruits, the anthocyanin view of A. melanocarpa is easy, nearly wholly constituted of cyanidin
glycosides, which obtaines it basic to get loud naivety anthocyanins and diverce anthocyanin
monomer.
One of the very significant indicators in the duration of juice subtraction on an industrial
measure is the success of the maximum feaseble enjection performance. For the receiver, the
most major grade indexes of the buying juice are the health-benefical features and pleasanttast properties. Antioxidant features of phytochemicals are gaining more and more importance
in terms of their benefits to human health. Studies have indicated that free radicals play an
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signiificant role in very important health causes such as slowing aging, cancer, cardiovascular
problems and degenerative sicknesses. Polyphenols are important antioxidants, especially
because of their high redox potential (Kähkönen et al. 1999; Govers et al. 2018).
Due to the high anthocyanin, flavonol and phenolic acid content of aronia berries, they are
used not only in nutrition but also in conventional medicine. (Schreckinger et al. 2010;
Kokotkiewicz et al. 2010; Kulling et al. 2008). In addition, a number of studies (Gawryś,
Zawada, & Wawer, 2012; Hwang, Yoon, Lee, Cha, & Kim, 2014; Xu & Mojsoska, 2013)
have demonstrated that A melanocarpa is useful in the amelioration of oxidative stress-related
disorders or diseases as based on proof off in vitro studies and animal tests (Chrubasik, Li and
Chrubasik, 2010). This is why dark aronia berry has been utilization as a conventional
medicine and healthfull nutrient for years in a number of European and North American
territory (Białek, Rutkowska, & Hallmann, 2012).
A scientific opinion was applied to of the novel research editions concerning the health profits
of A.melanocarpa and its yields. These detections may be necessary in coming search with
relation to A.melanocarpa support nutrient yields.
RESEARCH ON HUMAN HEALTH
Health-supporting activities
Aronia fruits and yields have large health-support possible as they diminish the risk elements
of metabolic symptoms. In vitro and in vivo research indicated the helpfull impacts of aronia
berry in dense co-sickness such as cancer, hypertension, diabetes, cholesterol, Cardiovascular
disorders, obesity, Chronic Diseases and Inflammation.
Cancer
Like many berry species, aronia is a too well origin of polyphenols that define antitumor
activity in cell lines and animals. In the examinations made with tumor cells, it have data
concerning some protection mechanisms that prevent cancer improving. A. melanocarpa was
determined to have the possible to hinder the progress of breast cancer, bowel cancer and
leukemia. It is existed also results regarding the choosing impact of A. melanocarpa over
cancer stem cells. Cancer and it cures include rised descent of superoxide anion radicals
(Kędzierska et al., 2012).
Aronia extract was tested in vitro in a group of women and it was observed that it reduced the
condensation of superoxide anion radicals in platelets. It was observed that aronia extract
scavenges radicals in blood platelets at a rate of 8.7–35.0% in sick women and up to 60.7% in
healthy women. It has been stated that the technics of action of aronia extract is due to its
antioxidant efficiency and the effect of polyphenols onto platelets is intervened by their
capability to clean free radicals (Kędzierska et al., 2012). Aronia extract, invasive breast
cancer sicks 3 stages; Much study has been done on the effect on changes in blood thiol
content surgery ago, later surgery, and pending drug therapy Glutathione (GSH), cysteine
(CSH), and cysteinyl glycine (CGSH) levels in blood plasma were higher in wholesome
women than in cancer sicks. The extract remarkably rised the CGSH condensation in patterns
from women ago and later surgery. Aronia extract had a positive impact on thiol in the course
of chemotherapy (Kędzierska, Głowacki, Czernek et al., 2013).
Gill et al., (2020) stated that aronia is rich in phytochemicals that can act as potent anticancer
agents. The growth inhibitory activities of extract HT-29 from Aronia arbutifolia (red),
Aronia prunifolia (purple) and Aronia melanocarpa (black) species were compared in human
colon cancer cells. As a result, it was determined that Aronia melanocarpa (black chokeberry)
extract had the greatest effect in reducing the proliferation of cancer cells. In addition, the
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extracts used in the research were characterized in terms of total phenols (Folin-Ciocalteu
test), total antioxidant activity (oxygen radical absorbance capacity test) and bioactive
phenolic acid levels (high performance liquid chromatography). In terms of its health benefits,
research on its importance in human nutrition and biochemical studies has increased the
importance of aronia (Patzl-Fischerleitner et al. 2021; Vahapoğlu et al. 2022).
All this, given the chemoprotection and medicinal possible properties of aronia extract during
apoptosis, cell multiplication and angiogenesis, encourages this herb to be utilization in
cancer treatments (Lavefve et al. 2020; Bishayee et al.2015; Izquierdo-Vega et al. 2017;
Kristo et al. 2016; Alessandra-Perini et al. 2018).
Hypertension
Hypertension is a disease that is a risk factor for blood pressure-related cardiovascular
diseases that can result in heart attack and stroke (WHO, 2013). Hellstrom et al. (2010)
examined the blood pressure lowering effect of chokeberry in his in vivo study. In a study
with a control group and 40 rats, they divided rats fed aronia polyphenolic extract and
lyophilized aronia juice and enalapril (Angiotensin-converting-enzyme) into four groups. It
was determined that everday expenditure of 50 mg of aronia polyphenolic substance and
aronia juice per kilogram of organism weight a reduce in blood pressure of rats. It was stated
that aronia fruit juice showed a significant ACE inhibitory effect, when aronia polyphenol
fractions showed inferior activity. In another search, Sikora et al. (2014) poor in vitro ACE
stopper actions was observed for aronia extract. However, in clinical study by metabolic
syndrome sicks, a 30% reduction in ACE enzyme activity was sighted later two months of
ingestion of aronia extract. In another study, aronia juice was applied in a daily dosge of 200
ml at four weeks without pharmacological cure for adults and the old with hypertension. Juice
consumption importantly decreased systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood
pressure (DBP).Recognizable alters were obtained in the avarage pressure of 24 hours
(Kardum et al., 2015). In other research, a team of 38 people by hypertension took a daily
supplement of 300 ml of aronia fruit juice and 3 g of aronia fruit dust during eight weeks. As
a result, diasystolic blood pressure was decrease by orderly eating and drinking of aronia
crops (Loo et al., 2016).
Yamane et al. (2017) fed hypertensive rats a regime containing 10% lyophilized aronia berries
and showed a reduction in blood pressure later three days, with a statistically important
decrease in SBP later 28 days of the research. Hellstrom et al. (2010) sighted mild hindrance
of ACE without reaction with a medley of aronia polyphenols. The researchers in the examine
determined that aronia polyphenols can affect NO production unattached of ACE. This
research approves the thoughts performed by Varela et al. (2016) that aronia extract is an
effective inducer of NO synthesis. Aronia extract has been determined to abolish
histopathological alterations and stabilize heart and kidney tissue constractions (Ciocoiu et al.
2013; Moroşanu et al. 2011). Angiotensin II, the hormone responsible for the rise in blood
compression, performs a harmful impact on human endothelial predeccasor cells (EPC). EPC
are significant for appropriate effect of the cardiovascular macanism. Ang II is the hormone
liable for the rise into blood compression and applies a detrimental affect on human
endothelial prodeccesor cells (EPC). EPC is significant due to the right missioning of the
heart structure. Aronia extract decreased the detrimental affect of Ang II on the EPC task
(Parzonko et al. 2015).
Diabetes
In a study conducted in Merino sheep, it was seen that aronia pulp inhibited the hypoglycemic
impact. While the glucose grade of the control group in sheep was 3.38 mmol/l, 150 and 300
g aronia/kg nourish doses outcomes in glucose grades of 2.42 and 1.55 mmol/l (Lipińska &
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Jóźwik, 2017). Another study determined that a high fructose regime caused metabolic
irregularity in rats. Aronia extract applied at dosages of 100 and 200 mg/kg system organism
reduced glucose in blood grades and normalized lipid views of rats (Qin and Anderson, 2012).
A study by giving aronia pulp at condensations of 100 and 200 μg/kg to laboratory animals
for 8 weeks indicated that aronia substance diminish glucose grades in insulin-robust rats
(Park & Park, 2011). The aronia substance reduced glucose grades in mause by stimulated
hyperglycaemia, overweight and a too-oil regime. It was over influential than the bilberry
substance, which decreased sugar to 0.97 and 0.70 mmol/dl (Takahashi et al., 2015). Aronia
greatly decreased sugar grades in respond to the hormone insulin KKAy mouses, yet it had
any impact over C57BL/6JmsSlc mouses (Yamane, et al., 2016). The impact of aronia over
alloxan-stimulated levels of glucose in the bloods (130 mg/kg) was examinated. The
outcomes indicated that aronia extract applied for forty-five days (10ml/kg) reduced blood
sugar grades with 42.83% (Oprea et al. 2014).
A number of researchers investigated aronia fruits and crops for their capability to embarras
di-peptidyl peptidase 4 (DPP-4) efficiency to evaluate their utilization like antidiabetes
medicaments (Kozuka et al., 2015; Yamane, et al. 2016). DPP-4 stoppers are frequently
utilization in the cure of diabetes. Aronia fruits at an quantity of 20 and 40 ml hinderred DPP4 by nearly 22% and 35% (Yamane et al., 2017). Kozuka et al. (2015) noticed hinder of the
DPP-4 efficiency by approximately 27%.
He was stated that aronia can have a useful impact onto β cells and guard β cells from the
detrimental impacts of oxidative stress. On the other hand, Rugina et al. (2011) determined
that the anthocyanin effect of aronia restrained the detrimental impact of glucose onto
pancreatic β cells (TC-3) of mice, and anthocyanins rised β cell lifespan. A potential operation
of activity was the decrease of oxidative stress in β cells. Anthocyanins reduction the number
of occurring within a cell reactive oxygen species with 64% and rised the GSH condencation
in fact foregoing the grades located in cells unimpacted with glucose.
Other antidiabetic effect operation is the prevention of nutritive enzymes. α-amylase and αglucosidase are liable for the the acceleration of a chemical reaction of carbohydrates.
Prevention of these enzymes can postponement the rise of glucose grades in serum. It is
common as berries like bilberry (Ji et al. 2021), rowanber (Muceniece et al. 2019), and
Andean elderberries (Porras-Mija et al. 2020) have an restrictive action on carbohydrate the
acceleration of a chemical reactions enzymes. The operation astern this effect relies on
protein-phenolic interplay. Phenolic combinations in aronia connect carbohydrate the
acceleration of a chemical reaction enzymes in a like or identical way with inhibitor. So,
carbohydrates can't act by catalysis enzymes. Because of this feature, berries have an
significant site in the organizing of blood sugar in diabetics and wholesome peoples (Sidor et
al. 2019).
Cholesterol
Cholesterol is a fsimilar to oil matter that has two kinds, fallen-indensity lipoprotein (LDL)
and upper-indensity lipoprotein (HDL) (NHLBI, 2021). Aronia using up influences lipid and
cholesterol chemical processes and due to reduces LDL and rises HDL cholesterol.
Additionally, the biosyntes of berries may vary relying on berry species. Parallel outcomes of
downword cholesterol grades were noticed for berries in clinical examined (Liu et al. 2018a;
Kim et al. 2013).
For instance, in a research, wholesome but obese grown persons eat 100 g of two different
berries with a upper-oil eaten in the morning: 4 h later breakfast, 6% and 32% reduce in
aggregate cholesterol, 7% and 24% reduce in LDL, and 13 and 23% diminish in HDL
cholesterol were showed for two different berries, while matched with a upper-oil regime
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which did not add berry (Furlan et al. 2019). Declining cardiovascular jeopardise elements is
the clue to hindering cardiovascular illness (WHO, 2021). Searces too a long way have
monitored that berry fruit, beverage, and essence using up remarkably decreases
cardiovascular hazard agents in healthy grown persons. But, decrease this agent is significant
for illness with cardiovascular illness.
In a research made by Naruszewicz et al (2007), illness who alived heart offensives were
sepeerated in 2 category. When first category eat 3 × 85 mg/day of containing many
flavonoids substance of aronia merged by cholesterol-step-down medicament, second
category people eat maltodextrin capsules in place of fruit substance. Later 6 weeks, it was
noticed that aronia substance addition did not sremarkably influence cholesterol grades in
forbearings. But, the researchers aforementioned that fruit eddition can be utilization for the
avoiding of ischemic heart illness because of its declicing impact on swelling (Naruszewicz et
al. 2007). In a resemble research, patients having light boost blood compression eat aronia
juice and extract for eight weeks. Resemble to the before research, no important alter by berry
eat in cholesterol grades was noticed when a important reduce of inflammation was
determined (Loo et al. 2016; Vahapoğlu et al. 2022)
Cardiovascular disorders
Aronia is a precious resource of biologically effective combined that have been broadly
examined for their act in curative advantages and cardiovascular illness protection. In control
of diseases and clinical research, black chokeberry and its polyphenolic components have
been related toimproved cardiovascular danger view (Kasprzak-Drozd et al. 2021).
Cardiovascular illness are the main reason of kill global (WHO (CVDs), 2021). An
deleterious regime, deficit of bodily efficiency, smoking, fatness, diabetes, anomalous blood
fats, and abnormally high blood pressure are the principle causes for cardiovascular illness
(WHO, 2021).
Cardiovascular threat is usually defined by cholesterol and abnormally high blood pressure
values. Aronia by their loud phenolic component become the possible to reduce blood
pressure illness with decline they threat agents. For instance, in a meta-examination on aronia,
it was emphasized that written works information indicate eat of aronia berry has a important
impact on decline cardiovascular illness agents like cholesterol and hypertansion (Hawkins et
al. 2021).
Kardum et al. (2014)investigated the proportions of the human body parameters of 29 female
in associated with mark of lipid peroxidation, ago and later twelve weeks of organized aronia
berry juice eat. They discovered a evident relation among the orderly eating and sign of lipid
peroxidation, anymore before, organsim body indicator, belly circumference and organism oil
percent. In the research of Skoczyñska et al. (2007) the positive impact of aronia berry eating
onto oil numerical measurable was indicate: the decrease of the entire cholesterol grade, LDL
and fat percentage in blood and rised HDL in male with light excess of cholesterol in the
blood without drugs process. Additionally, Kowalczyk et al. (2005) examined the effect of
black chokeberry anthocyanins off fruits onto choosed factors of oxidative stress in teen male
with excess of cholesterol that have ay hold of ejected anthocyanins of 240 mg everday for
one month. Outcomess indicated that black chokeberry anthocyanins application reason an
rise of glutathione peroxidase and catalase effect in red blood cells. Anthocyanins from black
chokeberry can be think by potential stopper of LDL cholesterol oxidation as a main
mechanism of diseases of the arteries. After the treatment term, there was an important reduce
of systolic tension, LDL cholesterol, total cholesterol, triglycerides and enzyme activity and a
important rise of enzyme.
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Chronic Diseases
The used to reduce inflammation properties of aronia berry are associated with the inhibition
of the progress of chronic illness, like diabetes (Broncel et al. 2010) cardiovascular diseases
(Xu et al. 2013) and chronic troubles with the immune system (Appel et al. 2015). Recently,
the aronia fruits is draws attentioned in associated with reinforcement the people immune
mecanism. It can be discovered with diverse systems of effect, like prevention of leave of
cytokine IL-6, IL-8 and TNF-α in the people monocytes and actuation of NF-κB and PGE2.
(Appel et al. 2015). Aronia fruits have an immunomodulation acting. Xu and Mojsoska
(2013) determined the immunomodulation feature in LPS-incited mankind monocytes-monomac 6. The divided aronia berry anthocyanin part of 6 varied anthocyanidins displayed
powerful antioxidant capability. But, this acting isn’t related to berry anthocyanins; fruits had
just a light impact onto reduction IL-10. However, therein are another of black chokeberry
biological effect combines liable for that charecter. Martin et al. (2014) described the
inflammation inhibitor actings of chokeberries and their phenolic hydroxyl groups utilization
main C57/BL6 rat splenocytes. The fruits of trading black chokeberry variety ‘Viking’ and
substances hinderred LPS-induced IL-6. chokeberry substances obstructed IL-6 mostly in
CD4-lymphocytes.
Inflammation
Inflammation is first of the principle reason of disease of the arteries. It is so visible in other
disorders occurring in metabolic symtome, such as diabetes. Aronia essence extra in illness
after muscular tissue of the heart embolism cured with act to reduce levels of fat reason alters
in the rate of inflammatory signs. In the One study an rised condensation of adiponectin, an
used to reduce inflammation cytokine, was also sighted (Naruszewicz et al.2007). Resembly,
alters in the grades of a reaction to injury or infection signs did not happen later twelve weeks
of a everday taken into of 500 mg of the substance by past smokers (Xie et al., 2017). Here
were more ratios of organsm purulent matter sign in mauses by metabolic symptome
stimulated with a more hexose sugar regime. The outcomes indicated that a regime including
aronia berry decreased the TNFα and IL-6. Nevertheless, a regime with 100 and 200 mg of
aronia fruits per kg rised adiponectin rates off an first rate of 19.8 μg/ml to 27.3 μg/ml and
29.8 μg/ml. Alters in the ratios of mRNA TNFα, IL-6 and IL-1β were connected to vary in the
intensity of proinflammatory cytokines (Qin & Anderson, 2012). Reduces in the intensity of
TNFa and IL-6 below the in effect of aronia berry fruits were also indicated in the blood
plasma of rats with unnatural stimulated high blood pressure (Cebova et al. 2017). Sikora et
al. (2014a) and Sikora et al. (2014b) examined the impact of aronia fruits on sicks by
metabolic syndrome. The CRP rate was lightly rised, however, it was not remarkably
decreased later 2 months of aronia eat. The intake of aronia fruits did not decrease the plasma
intensity of fibrinogen, a proinflammatory protein, which is significant for continue
haemostasis. (Broncel et al., 2010).
Antibacterial Activity
For a long time the flavonoids are familiar to be synthetize in plants in reply to microbic
infection, it can not be amazing that we have in vitro to be influential antimicrobial materials
opposite broad range of microscopic organisms (Jurikova et al. 2017). Polyphenols are much
influential antimicrobial ingredients in aronia products (Jurikova et al. 2017), and the aronia
products have an stopper impact on biofilm creation (Kim and Shin, 2020). Aronia fruits
displayed bacteriostatic action in vitro opposed to Staphylococcus aureus and Escherichia coli
(Kim and Shin, 2020). The microbial effect experiment opposite 10 distinct pathogens
indicated that proanthocyanidins were the very strong antimicrobial factors (Pavlovic et al.
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2015). By (Kim and Shin, 2020) the leaf contents been indicated an restrictive impact on the
outgrow of Bacillus cereus.
Antiviral Activity
İnvestigator (Park et al. 2013) statemented the effective against viruses acting of aronia fruits.
It was showed that aronia juice hinderred the propagation of the influenza agent in its first
phase in this way the emergence of complicate compositions among the infective form of a
virus and polyphenol hinderred the suction of the influenza infective form of a virus on the
cell. Research (Chojnacka et al. 2020) indicated that black chokeberry have in vitro and in
vivo action opposite distinct subordinate type of influenza viruses. It is pressumed that
antiinfluenza features were based on 2 polyphenolic constitutives, ellagic acid and myricetin.
Latelly, showed a broad diversity of berry type include organism effective materials,
particularlly polyphenols, which in interdependent compounds are active into struggle diverse
illness and are innate stoppers of viral enzymes. Quercetin and ellagic acid, futhermore
different phytochemicals, united together the virus proteins indicated possible effective
against viruse action toward SARS-CoV-2 (Zhang et al. 2020).
Antimutagenic effects
Phenolic combinaations insulated from chokeberries also apply an antimutagenic effect as
recorded in (Gasiorowski et al. 1997; Atanasova-Goranova et al. 1997). Anthocyanins
seperated from chokeberry noticeably hinderred the mutagenic effects of benzo[a]pyrene and
2-aminofluorene in the Ames study additionally in the sibling chromatid swap triaal with
cobtaining human white blood cell. In addition, Aronia fruits eat was indicate to hinder the
internal cause of N-nitrosamines in rats cured with aminopyrin plus sodium ni- trite. In
outcomes, histopathological alters showed in livers of rats fed together nitrosamine pioners
were intercepted by co-use fruits juice (Atanasova-Goranova et al. 1997).
Other Health Problems
Study (Sonoda et al. 2013) noticed that chokeberry fruits eat adjusts thermogene- sis in
healthfull female together a cool structure. It was enounced that chokeberry fruits developes
the conservation of body heat thanks to the organising of noradrenalin and oxidative stress
ratios. The leaf essences indicated an acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase
prevention ratio of approximately 60–70%, which could be significant in the improving of
native substances as a cure for neurodegenerative distruptes like Alzheimer’s disease,
Parkinson’s illness and mental disease (Kim and Shin, 2020). A lot in vitro and in vivo studies
show that substance and fruits juice off aronia and aronia leaves can preserve from toxic
impacts attached with pro-oxidative and pro-inflammatory features of several medicaments,
tobacco smoke and its ingredients, radiation and distinct synthetic chemicals (Borowska and
Brzóska 2016).
CONCLUSIONS
Aronia is a resource of very having a biological effect combines with a broad spectrum of
curative-promoter features. Latelly examination showed countless impacts of using up of
aronia crops. These protectes are acquisition lately very fame between users, owing to aronia
is a wellresource of polyphenols, mostlly anthocyanins. Lately, these combined have charmed
remerkable get attention due to their fames antioxidant effect and possible in curative
increasing and illness protection. Their curative increasing effects was recorded in
cardiovascular, high lipidaemia, high cholesterol, high tension and elevated levels of glucose
in the blood.. Except that, investigations approved the reduce inflammation and antimutagenic
effect of aronia additionally its possible to strength the toxic actions of external factors
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materials in the living thing. Aronia has also the potency to hinderred the growth of different
kinds of cancers.
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BRASSİCA OLERACEA L. BİTKİ EKSTRAKTINDAN GÜMÜŞ
NANOPARTİKÜLLERİN BASINÇLI AKIŞKAN EKSTRAKSİYONU YÖNTEMİYLE
ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF SILVER NANOPARTICLES DERIVED
FROM BRASSİCA OLERACEA L. PLANT EXTRACT BY PRESSURIZED FLUID
EXTRACTION METHOD
Abdulkadir GÜL
Araştırma Görevlisi, Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü
Esra GÜL
Araştırma Görevlisi, Turgut Özal Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,
Biyomühendislik Bölümü
ÖZET
Artan salgın hastalıklar nedeniyle son yıllarda biyolojik ve farmasötik nitelikleri zengin olan
doğal ürünlerin gıda, ilaç ve tarım gibi birçok endüstride uygulama alanlarının önemi
artmıştır. Bu doğal ürünlerden bir tanesi de karalahana (KL) bitkisidir. KL, Brassicaceae
(Cruciferous) familyasına ait Brassica cinsi sebzelerden biridir. Antikanserojenik ve
antioksidan aktiviteye sahip olan KL'deki ana fitokimyasallar glukozinolatlar, karotenoidler,
antosiyaninler ve fenilpropanoidlerdir. Bu bileşiklerin miktarını kullanılan ekstraksiyon
yöntemi önemli ölçüde etkilemektedir. Birçok ekstraksiyon yönteminde etil alkol, metil alkol
ve aseton gibi çözücüler kullanılmaktadır fakat organik çözücülerin pahalı olması, insan
sağlığı ve çevre açısından toksik etkilerinin olması birer dezavantajdır. Bu durumu elimine
etmek için geliştirilen alternatif ekstraksiyon yöntemlerinden birisi de basınçlı akışkan
ekstraksiyonu (BAE)’dur. BAE son zamanlarda çözücü olarak su (100-374 °C) kullanımıyla
geliştirilen ‘yeşil’ bir ekstraksiyon yöntemidir. Başka metaller ile karşılaştırıldığında gümüş,
insanlar için toksik etkisi en düşük olan elementlerden birisidir. Gümüş nanopartikül (AgNP)
sentezlemede, diğer metotlara alternatif olarak ucuz, verimli ve çevresel olarak güvenli
“yeşil” üretim olarak bilinen sentez yöntemleri ön plana çıkmaktadır. Yeşil sentezlerde
bitkilerden elde edilen maddelerin kullanılmasının avantajı, kolayca temin edilebilir, güvenli,
çok daha az toksik ve metal iyonlarının indirgenmesine katkıda bulunabilecek bol miktarda
metabolite sahip olmalarıdır.
Çalışmanın amacı, KL yaprağının BAE yöntemiyle elde edilen ekstraktının kullanımıyla
düşük partikül boyutlu AgNP’leri sentezlemek ve boyutunu karakterize etmektir. Çalışma
çerçevesinde BAE yöntemiyle üretilen belirli hacimdeki ekstraktlara damla damla olmak
koşuluyla 10 ml 1 mM gümüş nitrat çözeltisi eklenerek AgNP’lerin sentezi
gerçekleştirilmiştir. AgNP’lerin sentezini doğrulamak amacıyla 200-800 nm aralığında UVvis spektrofotometrede analizler gerçekleştirilmiş ve 465 nm'de maksimum pik verdiği
görülmüştür. Dinamik Işık Saçılımı ile AgNP’lerin boyut aralığı ayrıntılı olarak
gözlemlenmiştir. Analiz sonucunda sentezlenen AgNP’lerin boyutlarının 10-500 nm arasında
olduğu belirlenmiştir. AgNP’lerin maksimum 55 nm dalga boyunda sentezlendiği
görülmüştür. BAE yöntemiyle elde edilen bitkisel ekstraktlardan sentezlenen AgNP’lerin
boyutunun biyoloji, tıp, fizik elektronik ve kimya gibi geniş bir uygulama alanında
kullanılabilecek özelliklerde olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Gümüş nanopartikül, karalahana, basınçlı akışkan ekstraksiyonu.
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ABSTRACT
Due to the increasing epidemic diseases, the importance of application areas of natural
products, which have rich biological and pharmaceutical qualities, in many industries such as
food, medicine and agriculture has increased. One of these natural products is the kale (KL)
plant. KL is one of the Brassica genus vegetables belonging to the Brassicaceae (Cruciferous)
family. The main phytochemicals in KL with anticarcinogenic and antioxidant activity are
glucosinolates, carotenoids, anthocyanins and phenylpropanoids. The amount of these
compounds is significantly affected by the extraction method used. Solvents such as ethyl
alcohol, methyl alcohol and acetone are used in many extraction methods, but the
expensiveness of organic solvents and their toxic effects on human health and the
environment are disadvantages. One of the alternative extraction methods developed to
eliminate this situation is pressurized fluid extraction (BAE). BAE is a 'green' extraction
method developed recently using water (100-374 °C) as solvent. Compared to other metals,
silver is one of the elements with the lowest toxic effect for humans. In the synthesis of silver
nanoparticles (AgNP), synthesis methods known as cheap, efficient and environmentally safe
"green" production come to the fore as an alternative to other methods. The advantage of
using plant-derived substances in green syntheses is that they are readily available, safe, much
less toxic, and have an abundance of metabolites that can contribute to the reduction of metal
ions.
The aim of the study is to synthesize low particle size AgNPs and characterize their size using
the BAE extract of KL leaf. Within the framework of the study, the synthesis of AgNPs was
carried out by adding 10 ml of 1 mM silver nitrate solution to the extracts of a certain volume
produced by the BAE method. In order to confirm the synthesis of AgNPs, analyzes were
carried out in the UV-vis spectrophotometer in the range of 200-800 nm and it was observed
that the maximum peak was at 465 nm. The size range of AgNPs was observed in detail by
Dynamic Light Scattering. As a result of the analysis, the sizes of the synthesized AgNPs
were determined to be between 10-500 nm. It was observed that AgNPs were synthesized at a
maximum wavelength of 55 nm. It was concluded that the size of AgNPs synthesized from
herbal extracts obtained by BAE method can be used in a wide range of applications such as
biology, medicine, physics, electronics and chemistry.
Keywords: Silver nanoparticle, kale, pressurized fluid extraction.
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BAYAT GÖLETİ (ANKARA, TÜRKİYE)’NDE YAŞAYAN SAZAN (Cyprinus carpio
L., 1758) BALIKLARININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
SOME BIOLOGICAL FEATURES OF CARP (Cyprinus carpio L., 1758) FISH LIVING IN
BAYAT POND (ANKARA, TURKEY)

Ramazan YAZICI
Dr. Öğr. Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu,
Veterinerlik Bölümü
ÖZET
Balıkların biyolojik özelliklerinin tespiti sürdürülebilir balıkçılık politikaları için oldukça
önemlidir. Balıkların yaşamlarına ait bilgiler türlerin gelecekleri hakkında tahmin yürütme,
mevcut durumu değerlendirme ve risk durumlarını belirlemede etkili bir şekilde
kullanılmaktadır. Balık biyolojisi kapsamında değerlendirilen boy-ağırlık ilişkileri ve
kondisyon faktörü gibi veriler oldukça pratik bir şekilde elde edilmekte ve popülasyonlar
hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu çalışmada Bayat Göleti’ndeki Cyprinus carpio
türünün boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörü değerleri ve boy dönüşümleri tespit
edilmiştir.
2017 yılında Bayat Göleti’nden toplamda 44 adet örnek temin edilmiştir. Total boyları 17.5061.50 cm ağırlıkları 80.00-3192.00 g arasında dağılım göstermiştir. W = 0.0158*TL2.9821
şeklinde tespit edilmiş olup R2 değeri 0.99 olarak belirlenmiştir. b değerinin isometrik
büyümeyi temsil eden 3’ten farklı olmadığı saptanmıştır (t test: p>0.5). Bu sonuca göre tür
isometrik büyüme göstermektedir. Cyprinus carpio’nun ortalama kondisyon faktörü 1.4964
olarak tespit edilmiştir. Türün boy-boy ilişkileri doğrusal regresyona tabi tutulmuş olup elde
edilen veriler boy tipleri arasında kuvvetli ilişkiler olduğuna işaret etmektedir. En güçlü ilişki
total boy ile standart boy arasında tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bayat Göleti, Boy-ağırlık ilişkisi, Kondisyon, Sazan Balığı.

ABSTRACT
Determination of the biological characteristics of fish is very important for sustainable
fisheries policies. Information about the life of fish is used effectively to make predictions
about the future of the species, to evaluate the current situation and to determine the risk
situations. Data such as length-weight relationships and condition factor, which are evaluated
within the scope of fish biology, are obtained in a very practical way and provide important
information about populations. In this study, length-weight relationships, condition factor
values and length conversions of Cyprinus carpio species in Bayat Pond were determined.
A total of 44 samples were obtained from Bayat Pond in 2017. Their total length was 17.5061.50 cm and their weight ranged between 80.00-3192.00 g. The length-weight relationship
equation was determined as W = 0.0158*TL2.9821 and the R2 value was 0.99. It was
determined that the b value was not different from 3, which represents isometric growth (t
test: p>0.5). According to this result, the species shows isometric growth. The average
condition factor of Cyprinus carpio was found to be 1.4964. The length-length relations of the
species were subjected to linear regression and the data obtained indicate that there are strong
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relations between the length types. The strongest relationship was found between total height
and standard height.
Keywords: Bayat Pond, Common carp, Condition, Length-weight relationship.

GİRİŞ
Cyprinidae familyası üyesi olan Sazan balığı (Cyprinus carpio, L., 1758) anavatanı GüneyDoğu Asya ve Çin’dir. Buradan Norveç kıyıları hariç tüm Avrupa’ya, Türkiye’nin tamamına,
Asya ve Kuzey Amerika’ya yayılmıştır (Polat ve Uğurlu, 2011). Sazan balıkları bitki örtüsü
ile kaplı zeminler, kumlu, çamurlu sıcak, durgun veya yavaş akan sularda yaşarlar. Oksijence
fakir olan kirli sularda da yaşayabilmektedirler. Eşeysel olgunluğa erişme yaşı erkeklerde 3,
dişilerde 3 ile 4’tür. Yumurtlama mevsimleri habitattan habitata değişmekle beraber genellikle
Nisan ayından başlamakta ve Haziran ayının sonuna kadar devam etmektedir. C. Carpio
omnivor beslenme özelliği göstermektedir. Daha çok su pireleri, kurtlar, mollusklar, dipter
larvaları, bitkisel ürünler ve agler ile beslenmektedirler (Geldiay ve Balık, 2007; Polat ve
Uğurlu, 2011).
Balıkların boy-ağırlık ilişkilerinin tespit edilmesi balıkçılık yönetimi için oldukça önemlidir
(Bolger ve Conoly, 1989). Boy ağırlık ilişkileri kondisyon indekslerinin hesaplanması, farklı
iklimlerde veya habitatlarda yaşayan balıkların büyümelerinin kıyaslanması ve balık türlerinin
korunması açısından oldukça önemlidir (Froese, 2006; Kamaruddin ve ark., 2011). Kondisyon
katsayısı veya boy-ağırlık faktörü olarak da bilinen kondisyon faktörü, bir balığın göreceli
besililik derecesini gösteren bir parametredir. Kondisyon faktörlerindeki değişiklikler
özellikle cinsel olgunluğu ve beslenme düzeyini yansıtır ve balıkçılık biyolojisi
araştırmalarında sıklıkla kullanılır (Le Cren, 1951; Froese, 2006; Williams, 2000). Boy-boy
ilişkileri farklı habitatlarda yapılan ve farklı boy tipleri kullanılan araştırmalarının
sonuçlarının kıyaslanması için oldukça kullanışlı bir veri olup birçok araştırmada
verilmektedir.
C. carpio türünün boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörü ve boy-boy ilişkileri birçok
çalışmada tespit edilmiştir. Ancak balıkların biyolojik özellikleri habitattan habitata değişim
göstermektedir. Bu araştırmada Ankara ili Bayat Göleti’nde tür hakkında herhangi bir çalışma
bulunmadığından bu araştırmada türün bazı biyolojik özelliklerini tespit etmek amaçlanmıştır.
MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışma alanını oluşturan Bayat Göleti, Ankara ilinin Ayaş ilçesi sınırları içerisinde yer
almakta ve Bayat köyünün sulama ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur (Bayar, 2019).
2017 yılında Bayat Göleti’nde ticari faaliyet yürüten balıkçılardan toplamda 44 adet örnek
temin edilmiştir. Numunelerin Total (TB), Çatal (ÇB) ve Standart (SB) boyları 0.1 cm
hassasiyetle ölçülmüş olup ağırlıkları 0.1g hassasiyetle tartılmıştır. Eşey tayini gonadların
makroskobik incelemesi ile yapılmıştır. Eşey oranı dengesiz dağıldığı ve cinsiyeti belirsin
örneklerin mevcudiyeti tüm hesaplamaların popülasyonun geneli üzerinden yapılmasına
sebebiyet vermiştir.
Boy-ağırlık ve kondisyon faktörü hesabında, Ricker (1975)’in önerdiği eşitlikler
kullanılmıştır. Boy-ağırlık ilişkisinin a ve b parametreleri, denklemin Log W = Log a + b Log
L formunun lineer regresyonuna dönüştürülmesiyle tahmin edildi. Elde edilen b değerinin,
izometrik büyümeyi temsil eden ‘‘3’’ değerinden farklı olup olmadığı t-testi ile belirlendi
(Zar, 1999). b değerinin 3’ten küçük olması durumunda balığın büyüme tipi negatif allometri
(A-), büyük olması durumunda pozitif allometri (A+) ve eşit olması durumunda ise izometri
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olarak tanımlanır (Bagenal ve Tesch, 1978). Boy-boy ilişkileri doğrusal regresyon
dönüşümleri kullanılarak tespit edilmiştir.
BULGULAR
Bayat Göleti’nden toplamda 44 adet C. carpio örneği elde edilmiştir. Örneklerin boy ve
ağırlık değerlerine ait tanımlayıcı istatiksel değerleri Tablo 1’de sunulmuştur. Örneklemde
balıkların ağırlıkları 80-3192 g arasında dağılım göstermiş olup ortalama ağırlık değeri 664g
olarak tespit edilmiştir. Ortalama TB, ÇB ve SB değerleri sırasıyla 31.20 cm, 27.98 cm ve
25.78 cm olarak tespit edilmiştir.
Tablo 1. Bayat Göleti’nde yaşayan Cyprinus carpio’nun boy ve ağırlıklarının tanımlayıcı
istatistikleri.
Değişken
N
Ortalama
Min
Mak
Sh
Ss
Ağırlık (g)
664.00
80.00 3.192.00 114.00
754.00
TB-Total Boy (cm)
31.20
17.50
61.50
1.83
12.11
44
ÇB-Çatal Boy (cm)
27.98
14.80
55.00
1.64
10.86
SB-Standart Boy (cm)
25.78
14.00
52.00
1.56
10.34
N: Örnek Sayısı, Min: Minimum, Mak: Maksimum, Sh: Standar Hata, Ss: Standart
Sapma.
Boy ağırlık ilişkisi denklemi W = 0.0158*TL2.9821 şeklinde tespit edilmiş olup R2 değeri 0.99
olarak belirlenmiştir. b değerinin isometric büyümeyi temsil eden 3’ten farklı olmadığı
saptanmıştır (t test: P>0. 5, b değerinin %95 güven aralığı 2.9018 - 3.0624). Bu sonuca göre
tür isometric büyümektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Cyprinus carpio’nun boy-ağırlık ilişkisi.
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Cyprinus carpio’nun ortalama kondisyon faktörü 1.4964 (Min: 1.1664, Mak: 1.8572, Sh:
0.0216, Ss: 0.1435) olarak tespit edilmiştir. Türün boy-boy ilişkileri doğrusal regresyona tabi
tutulmuş ve elde edilen denklem ve değerler tablo 2’de sunulmuştur. En güçlü ilişki total boy
ile standart boy arasında tespit edilmiştir. Tüm ilişkilerin yüksek korelasyona sahip olduğu
görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 2. Cyprinus carpio türünün Bayat Göleti’ndeki boy dönüşümleri.
Eşitlik
TB= a + bÇB
TB= a + bSB
ÇB= a + bSB

a
0.1576
1.068
0.966

b
1.109
1.169
1.048

r2
0.991
0.996
0.994

TARTIŞMA ve SONUÇ
Bayat Göleti’nde yaşayan C. carpio türünün boy ağırlık ilişkisi denkleminde; a değeri 0.0158
ve b değeri 2.9821 olarak tespit edilmiştir. Türün Bayat Göleti’nde izometrik büyüme
sergilediği görülmektedir. Tür hakkında farklı birçok habitatta yapılan araştırmaların
sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. C. carpio hakkında farklı habitatlarda yapılmış çalışmalar.
Referans
Kırankaya ve ark., 2014
Saç ve Okgerman, 2016
Birecikligil ve ark., 2016
Karataş ve ark., 2007
Yılmaz et al., 2010a
Yılmaz et al., 2010b

a
-1.66
0.009
0.001
0.0049
0.022
0.026
0.0298
0.0210
0.0197

b
2.896
3.185
3.138
3.191
2.967
2.825
2.802
2.894
2.895

K
1.55
1.65
1.52
1.34
1.97

Habitat
Hirfanlı Barajı
Büyükçekmece Barajı
Kızılırmak, Nevşehir
Almus Barajı
Hirfanlı Barajı
Altınkaya Barajı
Bafra Balık Gölleri
Derbent Barajı
Karaboğaz Gölü

Araştırmanın bulguları özellikle Yılmaz ve ark. (2010a) tarafından Hirfanlı Baraj’ında yapılan
çalışma ile çok benzerdir. Özellikle hemen hemen aynı iklim kuşağına sahip olmaları söz
konusu benzerliği açıklayabilir. Öte yandan habitatların tür kompozisyonu, fiziko-kimyasal
parametreleri ve avcılık baskısı da dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur. Hirfanlı
Barajı’nda da türün izometrik büyüme gösterdiği araştırmacılar tarafından rapor edilmiştir.
Ayrıca diğer birçok araştırma ile bulgular farklı çıkmıştır. Farklılıkların temel sebepleri
arasında kullanılan boy tipi, iklim, besin rekabeti, tür kompozisyonu, habitatın su kalite
değerleri ve avcılık baskılarını farklı olması sayılabilir (Tablo 3).
Cyprinus carpio’nun Bayat Göleti’nde ortalama kondisyon faktörü 1.4964 olarak tespit
edilmiştir. Kondisyon faktörü değerlerinde türün birçok habitatta iyi denilebilecek bir
besililiğe sahip olduğu söylenebilir. Kırankaya ve ark. (2014) tarafından yapılan araştırmada
elde edilen kondisyon değerleri bu çalışma ile uyuşmaktadır. Diğer habitatlarla olan
farklılıklara kullanılan boy tipi, ortamdaki besin tipleri ve bollukları, habitatların ekolojik
özellikleri ve türün avlanma zamanının etkili olduğu düşünülmektedir.
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Boy-boy ilişkileri araştırmalarda kullanılan farklı boy tiplerinin birbirine dönüştürülerek
rahatlıkla kıyaslama yapmak için kullanılmaktadır. Boy tipleri arasında yüksek korelasyon
belirlenmiş olup mevcut literatürle uyuşmaktadır (Yılmaz ve ark., 2010a; Yılmaz ve ark.,
2010b, Birecikligil ve ark., 2016).
Sonuç olarak, C. carpio türünün Bayat Göleti’nde izometrik büyüme gösterdi ve iyi bir
kondisyon değerine sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca elde edilen veriler gelecekte yapılması
planlanan çalışmalar için kaynak niteliği taşımaktadır. Küresel iklim değişikliğinin etkisini
göstermekte olduğu bu zamanlarda türler hakkında elde edilen veriler gelecek nesillere
aktarılması açısından oldukça önemlidir. Özellikle birçok türün yok oluş tehlikesi ile karşı
karşıya kalması bu tip araştırmaları daha değerli kılmaktadır.
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FINDING OF BEE LOUSE BRAULA COECA IN BEES IN SERBIA

Ivan Pavlovic
Scientific Veterinary Institute of Serbia, Belgrade, Serbia
Milan Stevanovic
Academy of Beekeeping and Apitherapy of Serbia, Belgrade, Serbia
Nemanja Zdravkovic
Aleksandra Tasic
Scientific Veterinary Institute of Serbia, Belgrade, Serbia
ABSTRACT
The bee louse Braula coeca is a highly specialised flattened, wingless fly with extensive
global distribution. Female Braula can oviposit many places in the hive (empty cells, brood
cappings, debris on the floor) but only eggs oviposited on honey cappings will hatch. Braula
flies take between 10 and 21 days to develop from eggs to adults. Upon emergence from their
eggs, Braula larvae construct a tunnel under the cell cappings. This visible tunnel is the most
noticeable hive damage attributed to Braula. Although some consider this damage, it is only
aesthetic damage and of minor economic importance. It is believed that Braula larvae feed on
honey and pollen residues encountered while tunneling under the cell cappings. Braula adults
often are found on the heads of honey bee workers, drones, and especially queens. It feeds by
stealing food directly from bees during social feeding (trophallaxis). While on the head of its
host bee, Braula will feed on food from the mouth of its host as the host is fed by another bee
or is feeding another bee. There is some evidence that adult Braula can induce regurgitation
from bees by stroking the upper edge of a bee's labrum until the bee extends its tongue.
Braulae are reddish-brown in color and are often misdiagnosed as varroa mites due to their
similar appearance. Notable difference useful as a field diagnosis to distinguish between
varroa mites (mites) and Braula (insects) is that Braula, have six legs and has a rounded
appearance while adult varroa mites have eight legs and are more compressed and oval. Based
on our research in apiaries in Serbia, Braula is represented in a small percentage and does not
represent a significant health problem of bee colonies.
Keywords: Braula coeca, bees, Serbia
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FIRST REPORT ON THE PHYTOPATHOGENICITY AND CONTROL OF EMMIA
LACERATA FMIB29 ON TOMATO (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) PLANT
Oluwafemi Michael Adedire1*
Deborah Ebunoluwa Adedire2
Wuraola Funmi Ogundipe1
Adekunle Opeyemi Farinu1
1
Department of Agriculture, Federal College of Agriculture, Apata, Ibadan, Nigeria
2
Department of Genetics, Genomics and Bioinformatics, National Biotechnology
Development Agency, Abuja, Nigeria

ABSTRACT
Tomato (Solanum lycopersicum L.) production is constantly threatened by wide array of
mycopathogens. Emmia lacerata has been investigated as an endophyte, a saprophyte, a
respiratory pathogen, and presently, as a soil-borne mycopathogen of tomato. The disease
caused by E. lacerata FMIB29 in tomato was characterised through phenotypic assessment
and controlled with antifungal plant extracts, using soil amendment assay (0.2 g/plant).
Pathogenesis of E. lacerata on tomato ranged from mild chlorosis to severe stunt, or plant
death. The highest leaf number, plant height, and disease severity reduction of 17.33 cm,
39.00 and 43.80%, respectively were recorded on G. arborea treated plants. Aqueous extracts
of these inhibitory plants are accessible, and could be further studied for their biocontrol
potentials against mycopathogens like E. lacerata. This will encourage tomato production and
prevent pathogen transfer to humans; essentially, to avoid complications in individuals
suffering from COVID-19 and other respiratory diseases.
Keywords: Emmia lacerata, SARS-CoV, tomato, plant extract, biocontrol
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IN-VIVO CONTROL OF SEED-BORNE EMMIA SPECIES ON PEPPER
(CAPSICUM CHINENSE JACQ.)
Oluwafemi Michael Adedire*
Adesuyi Francis Ojo
Princess Ifeoluwa Olaiya
Department of Agriculture, Federal College of Agriculture, Apata, Ibadan, Nigeria

ABSTRACT
Production of staple vegetable crops like Pepper (Capsicum chinense Jacq.) is constantly
challenged by both prevalent and emerging pathogens. Many of these highly infectious
microorganisms are seed-borne, and their transmission to developing seedlings could be
controlled by safe and effective seed treatment techniques. Pepper seeds were exposed to the
mycelium of a seven-day old culture of Emmia lacerata FMIB29, an emerging, nonsporulating mycopathogen of solanaceous crops. Thereafter, seed treatment procedures, using
hot water (50ºC for 25 minutes), sodium hypochlorite (2%), ethanol (3%), carbendazim
(0.001 g/mL) and a control treatment, were compared. At four weeks after sowing, plant
height of 5.33, 4.50 and 2.00 cm, and disease severity index of 18.00, 18.66 and 32.01% were
recorded on pepper treated with sodium hypochlorite, hot water and on control seedlings,
respectively. Equal girth size (0.5 cm) and similar leaf number (24.67 and 20.01) were also
recorded on the seedlings of pepper seeds treated with sodium hypochlorite and hot water,
respectively. The selected, accessible seed treatment procedures used in this study, improved
the seedling growth and controlled the development of Emmia disease symptoms (chlorosis
and root rot) on Pepper. Hot water treatment (at 50ºC), however, compared favourably with
other chemical treatments in the management of seed-borne Emmia infection on Pepper. It
could therefore, be exploited as a safe, cost-effective, and efficient seed treatment alternative
(to chemicals) in the production of Pepper.
Keywords: Pepper, seed treatment, Emmia infection, seed-borne

www.izdas.org

320

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

OCCOURRENCE OF AFLATOXINS B1 IN SOME SPICES SOLD IN SOME
MARKETS IN ZAMFARA STATE, NIGERIA
Rabiu A.T.1
Sani S.2
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Department of Biological Sciences, Faculty of Science, Nigerian Police Academy, Kano,
Nigeria
Isah B.I.3
3
Department of Chemistry, Faculty of Science, Nigerian Defence Academy, Kaduna, Nigeria
Sani M.G.4
4
Department of Integrated Science, Zamfara state college of Education Maru, Nigeria

ABSTRACT
Aflatoxins are secondary metabolites produced by fungal species, under favorable conditions
of temperature and moistures; they contaminate the large number of spices/foods during pre
and post harvesting periods. Spices are very important aspect of human life and its safety is a
priority if the health of the people is to be assured. Aflatoxins is a public health problem due
to its carcinogenic nature; hepato-carcinogenic, mutagenic, teratogenic and it suppresses the
immune system. Analyzed Aflatoxins B1 in the spices, the ELISA method was used. The
range of aflatoxins B1 concentration in analyzed samples are; garlic cloves (0.30 ± 0.25 – 6.37
± 0.12 µg/kg), bitter kola (2.27 ± 0.17 – 13.33 ± 0.09 µg/kg), moringa leaves (4.19. ± 0.06 –
9.26 ± 0.12 µg/kg), ginger rhizomes (0.43 ± 0.23 – 6.43 ± 0.33 µg/kg), Zobo rose bulbs (3.40
± 0.00 – 19.43 ± 0.07 µg/kg), The highest and lowest concentrations were from 19.43 ± 0.07
µg/kg to 0.30 + 0.25 µg/kg with highest concentration in Zobo rose bulbs from Talata Mafara
Market while lowest in garlic cloves from Tsafe Market. Also 15 (100 %) out of 15 analyzed
simples, 10(66.67 %) were exceeded permissible limit of 4 µg/kg set by WHO, NAFDAC and
SON.
Keywords: Contamination, Incidence, Aflatoxins B1, Market, Grains; ELISA, Health, SON
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SCREENING THE VIRULENCE GENES AND PROTEIN EXPRESSION PROFILES
OF CLINICAL ISOLATES OF RESISTANT SALMONELLA TYPHI

Hisham Samir Abdalfatah Almodares
MSc. Student, Erciyes University, Institute of Science, Department of Agricultural Sciences
and Technologies
Semih YILMAZ
Prof. Dr., Erciyes University, Institute of Science, Department of Agriculture Biotechnology
Pınar SAĞIROĞLU
Asst. Prof. Dr. Erciyes University, Institute of Science, Department of Medical Microbiology
ABSTRACT
Enteric fever, caused by Salmonella enterica serovar Typhi is among the most prevalent
diseases, particularly in developing countries. This study aimed to isolate and identify the
genomic and proteomic profile of Salmonella typhi. In Baghdad, Iraq, 100 blood samples
were taken from people who may have had typhoid. To test for S. typhi, the specimens were
grown on Salmonella Shigella agar and suspicious colonies were collected. Bacterial
identification and antibiotic susceptibility of isolates were performed using the VITEK® 2
Compact. A polymerase chain reaction was used to view genes of interest. Through SDSPAGE, a proteomics investigation was carried out.
On cultured plates, black colonies were seen. Using VITEK® 2 Compact, 40 isolates out of
100 samples were found to be S. typhi. Data from the current investigation showed that S.
typhi strains were multidrug resistant. All S. typhi strains showed resistance to penicillins
(ticarcillin and piperacillin) class of antibiotic, 4th generation cephalosporins (ceftazidime,
cefepime), monobactam (aztreonam), as well as aminoglycosides (amikacin, tobramycin,
gentamicin).
All
strains
resistant
display
sensitivity
to
sulfonamides
(trimethoprim/sulfamethoxazole), carbapenems (imipenem and meropenem), and
tetracyclines (piperacillin/tazobactam). Molecular analysis revealed that all isolates carried
aadA gene, but none of them carried blaSHV gene. Results of protein migration on SDSPAGE showed a similar pattern of protein bands of all isolates. This suggests that all isolates
belonged to the same species of bacteria due to their similarity in protein profiles.
Keywords: Enteric fever, multidrug-resistant, Salmonella typhi, VITEK® 2 compact, SDSPAGE, PCR
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KOL ASKISI KULLANAN İNMELİ BİREYLERDE KOL ASKISI
KULLANIMININ YÜRÜME, DENGE VE POSTÜRE ETKİSİNİN
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ÖZET
Giriş: Denge problemlerinin inme sonrası yaygın olduğu bilinmektedir. Çalışmamızın
amacı, kol askısı kullanan inmeli bireylerde kol askısı kullanımının yürüme, denge ve
postüre etkisinin değerlendirmesidir. Gereç ve yöntem: Çalışmaya kol askısı kullanan 20
inmeli hasta dahil edildi. Katılımcıların demogrofik bilgileri araştırmacılar tarafından
oluşturulmuş forma kaydedildi. Değerlendirme parametreleri olarak Berg Denge Ölçeği, İnme
Hastalarında Postüral Değerlendirme Ölçeği (PASS), Tinetti Denge ve Yürüme Testi,
Zamanlı Kalk ve Yürü Testi (ZKY) kullanıldı. Katılımcılara hem kol askısı kullanma
sırasında, hem de kullanmama durumunda değerlendirme parametreleri uygulandı. Bulgular
ve sonuç: Çalışmaya toplam 20 inme hastası alındı. Katılımcıların %35’sı kadın (n=7), %65’ü
erkek (n=13) olup, 38-78 yaş grubundadır. Bireylerin Berg Denge Ölçeği, Tinetti Denge ve
Yürüme testi ile ZKY testi değerlerinin kol askısı kullanması sırasında kol askısı
kullanmamalarına göre anlamlı derecede farklı olduğu (p<0,05) bulunmuştur. Sonuç
parametrelerine göre kol askısı kullanımının yürüme ve dengeyi olumlu yönde etkilediği
görülmektedir. PASS sonuçlarında bireylerin kol askısı kullanması ve kullanmaması sırasında
yapılan değerlendirmeler arasında anlamlı fark bulunmamasına rağmen (p > 0.05); PASS
toplam skor ve alt parametre sonuçları bireylerin askı kullanımı sırasında daha yüksek
değerler aldığını göstermektedir. Sonuç olarak; çalışmamızda kol askısı kullanımı inme
hastalarında denge, yürüme ve postürü olumlu yönde etkilediği görülmüştür. İnme
hastalarının günlük yaşamlarında kol askısı kullanımı yürüme sırasında dengeyi olumlu
etkileyerek düşme riskini azaltabileceği görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: İnme, Denge, Postür, Yürüme
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ABSTRACT
Introduction: Balance problems are known to be common after stroke. The aim of our
study is to evaluate the effect of arm sling use on gait, balance and posture in stroke
individuals using arm slings. Materials and methods: Twenty stroke patients using an arm
sling were included in the study. The demographic information of the participants was
recorded in the form created by the researchers. Berg Balance Scale, Postural Assessment
Scale in Stroke Patients (PASS), Tinetti Balance and Walk Test, Timed Up and Go Test
(ZKY) were used as assessment parameters. Evaluation parameters were applied to the
participants both while using the arm sling and not using it. Results and Conclusion: A total
of 20 stroke patients were included in the study. 35% of the participants were female (n=7),
65% were male (n=13) and they were in the 38-78 age group. It was found that individuals'
Berg Balance Scale, Tinetti Balance and Gait test and ZKY test values were significantly
different when using an arm sling compared to not using an arm sling (p<0.05). According to
the outcome parameters, it is seen that the use of arm sling positively affects walking and
balance. Although there was no significant difference in PASS results between the evaluations
of individuals using and not using arm slings (p > 0.05); PASS total score and sub-parameter
results show that individuals get higher values during sling use. As a result; In our study, it
was observed that the use of arm sling positively affected balance, walking and posture in
stroke patients. We think that the use of arm slings in the daily lives of stroke patients can
reduce the risk of falling by positively affecting the balance during walking.
Keywords: Stroke, Balance, Posture, Gait
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SAĞLIKLI KADINLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ VE MENSTRUAL
SEMPTOMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY LEVEL
AND MENSTRUAL SYMPTOMS IN HEALTHY WOMEN

Sinem SUNER-KEKLİK
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Gülşah BARĞI
Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
ÖZET
Menstruasyondan önceki beş gün içerisinde başlayan ve menstruasyondan sonraki dört günde
ortadan kaybolan somatik (memelerde hassasiyet, abdominal şişkinlik, baş ağrısı,
ekstremitelerde şişlik, vb.) ve affektif (depresyon, öfke patlamaları, irritabilite, anksiyete ve
sosyal izolasyon) semptomlar premenstruel sendrom olarak tanımlanmaktadır. Diğer yönden
fiziksel aktivitelerin anksiyete, depresyon ve olumsuz ruh halini azaltarak mental sağlığı
iyileştirdiği bilinmektedir. Bu sebeple bu çalışmada sağlıklı kadınlarda fiziksel aktivite
seviyeleri ve menstrual semptomlar arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlandı.
Sağlıklı kadınlara (n=133, 21,80±2,45 yıl) menstruasyon döngüsünün ilk üç günü içerisinde
Google Forms üzerinden hazırlanmış olan bir form gönderildi ve menstrual döneme bağlı
oluşan ağrının şiddeti (Görsel Analog Skalası), menstrual semptomlar (Menstruasyon
Semptom Ölçeği (MSÖ)) ile fiziksel aktivite seviyesi (Yakın Zamanlı Fiziksel Aktivite
Anketi) değerlendirildi.
Kadınların ortalama menstruasyon süresi 5,95±1,68 gün, menstruasyon ağrısı 6,22±2,82 puan,
toplam MSÖ puanı ise 3,36±0,76 ve toplam fiziksel aktivite puanı (FAP) 26,08±26,93
saat*gün*MET’ti.
Ev aktiviteleri FAP ile menstrual ağrı belirtileri puanları arasında pozitif yönde düşük anlamlı
korelasyon varken (p<0,05), diğer fiziksel aktivite alt ölçek puanları ile toplam MSÖ ve MSÖ
alt ölçek puanları arasında anlamlı korelasyon yoktu (p>0,05). Menstruasyon süresi ve ağrı
puanı ile toplam MSÖ, negatif etkiler/somatik yakınmalar, menstrual ağrı belirtileri ve baş
etme yöntemleri puanları arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon vardı (p<0,05).
Çalışmamızın sonuçlarına göre orta derecede mentruasyon ağrısı olan sağlıklı kadınların
menstrual semptomlarının şiddetinin de yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca sağlıklı
kadınlarda menstruasyon süresi, ağrısı ve ev içinde yapılan fiziksel aktiviteler arttıkça
menstrual döneme ait semptomların şiddeti de artmaktadır. Günlük yaşamda yapılan diğer
fiziksel aktivitelerle menstrual semptomlar arasında ilişki bulunamadı. Sağlıklı kadınların
menstruasyon dönemlerinde ev içindeki fiziksel aktivitelerini azaltarak gevşemeye yönelik
uygulamalarla bu süreci desteklemeleri, menstruasyon dönemi bittikten sonra da fiziksel
aktivitelerini sürdürmelerini önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: menstrual siklus, fiziksel aktivite, ağrı, menstrual semptomlar

www.izdas.org

325

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

ABSTRACT
Somatic (breast tenderness, abdominal swelling, headache, swelling in extremities, etc.) and
affective (depression, outbursts of anger, irritability, anxiety and social isolation) symptoms
are defined as premenstrual syndrome that begin within 5-day before menstruation and
disappear within 4-day after menstruation. On the other hand, it is known that physical
activities improve mental health by reducing anxiety, depression, and negative mood.
Therefore, investigating relationship between physical activity levels and menstrual
symptoms in healthy women was aimed in current study.
A form prepared on Google Forms was sent to healthy women (n=133,21.80±2.45years)
within first three days of their menstrual cycles and menstrual pain severity (Visual Analog
Scale), menstrual symptoms (Menstruation Symptom Scale (MSS)) and physical activity level
(Recent Physical Activity Questionnaire) were evaluated.
Mean menstrual period of women was 5.95±1.68 days, menstrual pain was 6.22±2.82 points,
total MSS score was 3.36±0.76 and total physical activity score (PAS) was 26.08±26.93
hours*day*MET.
While there was a positive low significant correlation between household activities PAS and
menstrual pain symptoms scores (p<0.05), no significant correlation existed between other
physical activity subscale scores and total MSS and MSS subscale scores (p>0.05). There was
a significant positive correlation between duration and pain score of menstruation and total
MSS, negative effects/somatic complaints, menstrual pain symptoms and coping methods
scores (p<0.05).
According to results of our study, it is seen that severity of menstrual symptoms in healthy
women with moderate menstrual pain is also high. In addition, as duration of menstruation,
pain and physical activities at home increase in healthy women, severity of symptoms of
menstrual period increases. No relationship was found between other physical activities in
daily life and menstrual symptoms. We recommend that healthy women reduce their physical
activities at home during menstruation, support this process with relaxation practices, and
continue their physical activities after menstruation period is over.
Keywords: menstrual cycle, physical activity, pain, menstrual symptoms
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SAĞLIKLI TERM YENİDOĞANLARDA YAŞAMIN İLK SAATİNDEKİ SEREBRAL
PERFÜZYONUN VE BÖLGESEL SEREBRAL-AKCİĞER DOKU
OKSİJENİZASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CEREBRAL PERFUSION AND REGIONAL CEREBRAL-LUNG
TISSUE OXYGENATION IN TERM INFANTS WITHIN FIRST HOUR OF LIFE
Beril YAŞA
Uzm Dr, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul
Merih ÇETİNKAYA
Prof. Dr, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul
ÖZET
AMAÇ:
İntrauterin hayattan ekstrauterin hayata geçiş dönemi solunumsal ve hemodinamik birçok
fizyolojik değişikliğin meydana geldiği özellikli bir dönemdir. Yenidoğan bebeklerin
monitörizasyonu sıklıkla arteriyel oksijen satürasyonu (SpO2), kalp atım hızı,
elektrokardiyografi ve kan basıncı ölçümü ile gerçekleştirilir. Near infra-red spektroskopi
(NIRS) ile bölgesel oksijenizasyonun non-invaziv olarak değerlendirilmesi ise kullanımı
giderek artan yeni bir monitörizasyon yöntemidir. Çalışmamızda sağlıklı term yenidoğanlarda
NIRS ile yaşamın ilk saatindeki akciğer ve serebral doku oksijenizasyonu ile serebral
perfüzyonun değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM:
Prospektif yürütülen çalışmaya yaşamın ilk 3 dakikasında NIRS monitörizasyonu
başlanabilen term bebekler dahil edildi. İlk 10 dakikayı içeren geçiş dönemi boyunca her
dakika, sonrasında 5’er dakika arayla yaşamın ilk 1 saati süresince kalp atım hızları (KAH),
SpO2, serebral NIRS (crSO2), sağ akciğer apikal (aarSO2) ve bazal bölge (abrSO2) NIRS
ölçümleri değerlendirildi. Serebral kan akımı orta serebral arter (MCA) doppler ultrasonografi
ile ölçüldü.
BULGULAR:
Çalışmaya ortalama gebelik haftası ve doğum tartıları sırasıyla 38.7±1.2 (37-41.7) hafta,
3337±472 (2460-4230) gram olan 55 bebek alındı. Bebeklerin bir saatlik izlemi boyunca
ortalama KAH, SpO2 ve crSO2 değerlerinde anlamlı değişiklik saptanmadı. Geçiş dönemi
sonrasında akciğer doku oksijenizasyonu serebral doku oksijenizasyonundan anlamlı olarak
yüksek bulundu. Akciğerin apikal bölgesinin oksijenizasyonu yaşamın 10.dakikadan sonra,
bazal bölgesinin oksijenizasyonu ise 25.dakikadan sonra serebral doku oksijenizasyonundan
anlamlı olarak yüksek bulundu. Kraniyal doppler incelemede yaşamın beşinci dakikasında
ölçülen MCA-Doppler Pulsatilite indeksi, 60.dakikasında ölçülen değerlere göre anlamlı
yüksekti.
SONUÇ:
Yaşamın ilk 1 saati boyunca crSO2 değişmemekte, geçiş dönemi sonrasında ise akciğer
oksijenizasyonu serebral oksijenizasyondan daha yüksek seyretmektedir. Akciğer bazal
bölgesinin oksijenizasyonu, apikal bölgeden daha geç yükselmektedir. Serebral damar

www.izdas.org

327

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

direncinin ilk 1 saatte düşerek serebral otoregülasyonu
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sağlamasının

serebral

Anahtar Kelimeler: geçiş dönemi, akciğer NIRS, serebral perfüzyon
ABSTRACT
OBJECTIVE:
Transition from intrauterine to extrauterine life is a special period in which many respiratory
and hemodynamical physiologic changes occur. Newborn infants are usually monitored by
arterial oxygen saturation (SpO2), heart rate, electrocardiography and blood pressure
measurements. Near infra-red spectroscopy (NIRS) is a new monitorization modality which
monitors regional tissue oxygenation non-invasively. This study aimed to evaluate the
cerebral perfusion and cerebral-lung tissue oxygenation within the first hour of life.
METHODS:
Infants who could be monitored by NIRS within the first 3 minutes of life were included.
Heart rate, SpO2, cerebral NIRS (crSO2), right lung apical (larSO2) and basal (lbrSO2) area
NIRS were documented in every minute during the transitional period, first 10 minutes of life,
and documented with 5 minutes intervals within the rest of first hour of life. Cerebral
perfusion was evaluated by the doppler ultrasound of Middle Cerebral Artery (MCA).
RESULTS:
This prospective study included 55 newborn infants with a mean gestational age of 38.7±1.2
(37-41.7) weeks and mean birth weight of 3337±472 (2460-4230) grams. The mean heart rate,
SpO2 and crSO2 were similar at any measurement time within the first hour of life. After the
transitional period lung tissue oxygenation was significantly higher than cerebral
oxygenation. Apical lung area oxygenation was significantly higher than cerebral oxygenation
after 10 minutes of life and basal lung area oxygenation was significantly higher than cerebral
oxygenation after 25 minutes of life. MCA-pulsatility index was significantly higher at 5th
minute of life than that of at 1st hour of life.
CONCLUSION:
Regional cerebral tissue oxygenation remains steady within the 1st hour of life. Lung
oxygenation is better than cerebral oxygenation after the transitional period. Oxygenation of
basal lung areas improves later than the apical lung areas. Cerebral vascular resistance
decreases within the first hour of life and this is sought to be occurred to provide cerebral
autoregulation and keeps cerebral perfusion in a steady state.
Keywords: transitional period, lung NIRS, cerebral perfusion
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DÜŞÜK PRE-KEMORADYOTERAPİ PAN-İMMÜN-İNFLAMASYON DEĞERİ
(PİV), LOKAL OLARAK İLERİ PANKREAS ADENOKARSİNOMLARINDA DAHA
İYİ SAĞ KALIM SONUÇLARINI ÖNGÖRMEKTEDİR
LOW PRE-CHEMORADIOTHERAPY PAN-IMMUNE-INFLAMMATION VALUE (PIV)
MEASURES PREDICT BETTER SURVIVAL OUTCOMES IN LOCALLY ADVANCED
PANCREATIC ADENOCARCINOMAS
Erkan TOPKAN
Prof. Dr. Adana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü
Orcid ID: 0000-0001-8120-7123
Ahmet KÜÇÜK
Uzm. Dr. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
Orcid ID: 0000-0002-5361-364X
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, definitif eşzamanlı kemoradyoterapi (E-KRT) sonrası lokal
olarak ilerlemiş pankreas adenokarsinomu (Lİ-PAK) olan hastalarda tedavi öncesi panimmün-inflamasyon değerinin (PİV) prognozu öngörmede yararlı olup olmadığını
göstermekti.
Metod: Definitif E-KRT uygulanan 178 Lİ-PAK hastasının klinik sonuçları retrospektif
olarak incelendi. Tüm hastalar için PİV, E-KRT'nin ilk gününde elde edilen periferik kan
trombositi (T), monosit (M), nötrofil (N) ve lenfosit (L) sayıları kullanılarak hesaplandı:
PİV=T×M×N÷L. hastalıksız (HS) ve genel sağ kalım (GS) sonuçlarına bağlı PİV için
optimum kesme değerleri ‘’receiver operating characteristic’’ (ROC) eğrisi analizi
kullanılarak araştırıldı. Birincil ve ikincil sonlanım noktaları sırasıyla PİV grupları arasındaki
GS ve HS arasında ki farklılıklar oluşturuyordu.
Bulgular: ROC eğrisi analizi, ideal PİV kesme değerinin 464 (AUC: %75.9, duyarlılık:
%74.1, özgüllük: %71.9) olduğunu ve hastaları HS ve GS sonuçlarına göre iki gruba
ayırdığını göstermiştir: düşük PİV (D-PİV; N = 69) ve yüksek PİV (Y-PİV; N = 109).
Karşılaştırmalı sağ kalım analizlerine göre, D-PİV grubundaki hastalarda medyan HS (14.3'e
karşı 7.3 ay; HR: 3.04; P<0.001) ve GS (25.9'a karşı 13.3 ay; HR: 2.86; P<0.001) Y-PIV
grubundakilere kıyasla anlamlı derecede daha uzun bulundu. Y-PİV hastalarının hiçbiri 5
yıldan fazla hayatta kalamasada, tahmini 5 yıllık GS oranı D-PIV kohortunda %29.7 idi. Çok
değişkenli analizlerde, D-PIV, N0 lenf nodu ve CA 19-9 ≤ 90 U / mL'nin yanı sıra, daha iyi
HS (her biri için P <0.05) ve GS (her biri için P <0.05) sonuçlarının bağımsız belirleyicileri
olduğu görülmüştür.
Sonuçlar: PİV'i sağlam ve bağımsız yeni bir prognostik biyobelirteç olarak gösteren bu
mevcut retrospektif araştırmanın sonuçları, LA-PAK hastalarında pre-E-KRT D-PİV
ölçümlerinin olumlu medyan ve uzun vadeli HS ve GS sonuçları ile bağlantılı olduğunu
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Pankreas kanseri, pan-immün inflamasyon değeri, biyobelirteç, prognoz,
sağ kalım.
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ABSTRACT
Objectives: The objective of this study was to see if pretreatment pan-immune-inflammation
value (PIV) was useful in predicting prognosis in patients with locally advanced pancreatic
adenocarcinoma (LA-PAC) after definitive concurrent chemoradiotherapy (C-CRT).
Methods: The clinical results of 178 LA-PAC patients who underwent definitive C-CRT
were analyzed retrospectively. For all patients, the PIV was calculated using the peripheral
blood platelet (P), monocyte (M), neutrophil (N), and lymphocyte (L) counts obtained on the
first day of C-CRT: PIV=P×M×N÷L. The optimum cutoff values for PIV connected to
progression-free (PFS) and overall survival (OS) results were sought using receiver operating
characteristic (ROC) curve analysis. The primary and secondary end-points comprised the OS
and PFS disparities between the PIV groups, respectively.
Results: ROC curve analysis indicated that the ideal PIV cutoff was 464 (AUC: 75.9%,
sensitivity: 74.1%, specificity: 71.9%), which categorized patients into two groups based on
PFS and OS results: low PIV (L-PIV; N = 69) and high PIV (H-PIV; N = 109). According to
comparative survival analyses, patients in the L-PIV group had significantly longer median
PFS (14.3 vs. 7.3 months; HR: 3.04; P<0.001) and OS (25.9 vs. 13.3 months; HR: 2.86;
P<0.001) than those in the H-PIV group. Although none of the H-PIV patients could survive
beyond 5 years, the estimated 5-year OS rate was 29.7% in the L-PIV cohort. In multivariate
analyses, besides the L-PIV, N0 nodal stage, and CA 19-9 ≤ 90 U/mL appeared to be the
independent predictors of better PFS (P < 0.05 for each) and OS (P < 0.05 for each) results.
Conclusions: Intimating the PIV as a robust and independent novel prognostic biomarker, the
results of the present retrospective research showed that the pre-C-CRT L-PIV measures were
linked to the favorable median and long-term PFS and OS results in LA-PAC patients.
Keywords: Pancreas cancer, pan-immune-inflammation value, biomarker, prognosis,
survival.
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STRES ÜRİNER İNKONTİNANSI OLAN KADINLARDA İNKONTİNANS ŞİDDETİ
İLE DENGE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA
Esra BAYRAMOĞLU DEMİRDÖĞEN
Öğr. Gör., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Pilot Sağlık Koordinatörlüğü
Tufan ULCAY
Doç. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi
Anabilim Dalı
M. Şahin BAĞBANCI
Doç. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji
Anabilim Dalı
Şeyda TOPRAK ÇELENAY
Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

ÖZET
Amaç: Bu çalışma kapsamında, stres üriner inkontinansı (SÜİ) olan hastalarda inkontinans
şiddeti ile denge arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: SÜİ’si olan 20 kadın (yaş= 48,80 ± 9,91 yıl, vücut kütle indeksi = 28,54 ± 3,62
kg/m2) hasta bu çalışmaya dahil edildi. Hastaların inkontinans şiddetlerini belirlemek için
literatürde sık olarak kullanılan Uluslararası İnkontinans Konsultasyon Anketi-kısa formu
(ICIQ-SF) kullanıldı. Hastaların dengesi Biodex denge cihazı ile statik olarak gözler açık ve
kapalı şekilde değerlendirildi. İstatistiksel analiz için Pearson korelasyon testi kullanıldı.
Bulgular: SÜİ’si olan kadınların ICIQ-SF skoru, gözler açık genel, gözler açık
anterioposterior, gözler açık mediolateral, gözler kapalı genel, gözler kapalı anterioposterior,
gözler kapalı mediolateral denge skorları sırasıyla 10,95±3,97; 1,37±0,60; 1,06±0,63;
0,81±0,57; 1,82±0,88; 1,29±0.93 ve 1,07±0,86 olarak hesaplandı. SÜİ’si olan kadınların
ICIQ-SF skorları ile gözler açık anterioposterior denge skorları arasında pozitif yönde orta
derecede ilişki olduğu bulundu (r = 0,539; p = 0,014). ICIQ-SF skorları ile gözler açık genel,
gözler açık mediolateral, gözler kapalı genel, gözler kapalı anterioposterior, gözler kapalı
mediolateral denge skorları arasında ise ilişki olmadığı görüldü (p > 0,05).
Sonuç: Bu pilot çalışma sonucuna göre SÜİ’si olan kadınlarda inkontinans şiddetinin artması
ile özellikle anterioposterior yöndeki denge problemlerinin artması arasında ilişki olduğu
görüldü. Kliniklerde bu kadınlarda inkontinans şiddetinin artması ile dengenin
etkilenebileceği dikkate alınmalıdır. Bu konu ile ilgili daha büyük örneklemlerde çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Stres üriner inkontinans, Denge, İnkontinans şiddeti
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INCONTINENCE
SEVERITY AND BALANCE IN WOMEN WITH STRESS URINARY
INCONTINENCE: A PILOT STUDY
ABSTRACT
Aim: In this study, it was aimed to examine the relationship between the severity of
incontinence and balance in patients with stress urinary incontinence (SUI).
Methods: Twenty female (age= 48.80 ± 9.91 years, body mass index = 28.54 ± 3.62 kg/m2)
patients with SUI were included in this study. The International Incontinence Consultation
Questionnaire-short form (ICIQ-SF), which is frequently used in the literature, was used to
determine the incontinence severity of the patients. The balance of the patients was evaluated
statically with the Biodex balance device with eyes open and closed. Pearson correlation test
was used for statistical analysis.
Results: The ICIQ-SF score of women with SUI, eyes open general, eyes open
anteroposterior, eyes open mediolateral, eyes closed general, eyes closed anteroposterior,
mediolateral balance scores with eyes closed were 10.95±3.97, respectively; 1.37±0.60;
1.06±0.63; 0.81±0.57; 1.82±0.88; It was calculated as 1.29±0.93 and 1.07±0.86. A moderate
positive correlation was found between the ICIQ-SF scores of women with SUI and their eyes
open anteroposterior balance scores (r = 0.539; p = 0.014). There was no correlation between
ICIQ-SF scores and general balance scores with eyes open, mediolateral with eyes open,
general with eyes closed, anteroposterior with eyes closed, and mediolateral balance scores
with eyes closed (p &gt; 0.05).
Conclusion: According to the results of this pilot study, it was observed that there was a
relationship between the increase in the severity of incontinence in women with SUI and the
increase in balance problems, especially in the anteroposterior direction. It should be taken
into account that the balance may be affected by the increase in the severity of incontinence in
these women in clinics. Studies with larger samples are needed on this subject.
Keywords: Stress urinary incontinence, Balance, Incontinence severity
GİRİŞ
Uluslararası Kontinans Derneği (UKD), üriner inkontinansı (Üİ) 2002 yılındaki son
terminoloji standardizasyon raporunda “her türlü idrar kaçırma yakınması” olarak, Stres
Üriner İnkontinans’ı (SÜİ) ise detrüsör kontraksiyonu olmaksızın, mesane içi basıncın
maksimum üretral basınçtan daha yüksek değerlere ulaşarak istem dışı meydana gelen idrar
kaçırma olarak tanımlamıştır (1-3). Prevelansı genç yetişkinler için %20-30 olarak bildirilmiş,
bu oran orta yaşlı bireylerde %30-40'a kadar arttığı tespit edilmiştir (4). Yaş, hamilelik,
doğum şekli ve sayısı, pelvik cerrahi öyküsü, alt üriner sistem enfeksiyonları ve aşırı kilo,
kabızlık, fiziksel efor ve kronik sigaraya bağlı öksürük gibi intraabdominal basıncı artıran
çeşitli faktörler SÜİ için risk olarak kabul edilmiştir (5).
Postüral kontrol veya denge, statik olarak minimal hareket ile bir destek yüzeyini sürdürme
becerisi ve dinamik olarak sabit bir pozisyonu koruma sırasında bir görevi yerine getirme
kabiliyeti olarak tanımlanmıştır (6). Literatürde, üriner inkontinansın statik denge yeteneği ve
instabilite ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (7). Son kanıtlar ışığında, üriner
inkontinansı olan hastalarda gecikmiş veya azalmış pelvik taban kas aktivasyonun yanı sıra
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artmış gövde kas aktivasyonu da bildirilmiştir. Değişen kas aktivasyonun, gövde kas
kontrolünün dengeyi sağlamaya katkısını azaltabileceği görülmüştür (8, 9). Ayrıca
çalışmalarda SÜİ’li hastaların, gövde kaslarındaki artmış aktivasyonun sebep olduğu daha
fazla anterior-posterior basınç merkezi değişimi gösterdikleri ve inkontinansı olmayan
kadınlardan daha fazla düşmeye eğilimli oldukları sonucuna varılmıştır (10, 11).
Literatüre bakıldığında SÜI’li hastalarda dengeye bakan çalışmalar olmasına karşın
inkontinans şiddetinin dengeye olan etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
nedenle, bu çalışmada SÜI’li kadın hastalarda inkontinans şiddeti ile denge arasındaki
ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Araştırma
Çalışma kesitsel bir araştırma tipinde planlandı. Çalışmanın dahil edilme kriterleri; SÜİ
şikayeti olmak, 18-65 yaş arası olmak, kadın olmak, çalışmaya katılmaya gönüllü olmak
olarak belirlendi. Çalışmanın dışlama kriterleri; gebe olmak, değerlendirmeler için
kooperasyon ve anlamaya engel olacak durumlara sahip olmak, eşlik eden herhangi bir
nörolojik veya romatolojik hastalığa sahip olmak, son bir yıl içerisinde abdominal, omurga
ve/veya pelvik bölgeleri içeren cerrahi öyküye sahip olmak, akut/subakut bel ağrısı öyküsüne
sahip olmak (4-6 hafta), saf urge üriner inkontinans tanısı almış olmak, ileri evre pelvik organ
prolapsusu olmak, spinal bir deformiteye sahip olmak, ortopedik problem varlığı, vestibüler
sistem bozukluğu olmak olarak belirlendi. Çalışma Helsinki Bildirgesi baz alınarak
gerçekleştirildi (12) ve çalışmaya katılan katılımcılardan yazılı onam alındı.
Değerlendirmeler
Çalışma kapsamında katılımcıların demografik, fiziksel ve klinik özellikleri sorgulandı ve
inkontinans şiddeti ve dengeleri değerlendirildi.
Demografik ve fiziksel özellikler
Çalışma kapsamında katılımcıların demografik ve fiziksel özellikleri (yaş, vücut kütle indeksi,
gebelik ve doğum sayısı, menopoz varlığı, konstipasyon) sorgulandı.
İnkontinans Şiddeti
Çalışma kapsamında katılımcıların inkontinans şiddeti ICIQ-SF indeksi ile belirlendi. Türkçe
uyarlamasının geçerlik ve güvenirliği olan bir ölçektir. Ölçeğin dört boyutu mevcuttur.
Birinci boyutta idrar kaçırmanın sıklığı, ikinci boyutta idrar miktarı, üçüncü boyutta günlük
yaşama etkisi ve dördüncü boyutta idrar kaçırmaya neden olan durumlar sorgulanmaktadır.
Değerlendirmede ilk üç boyut puanlanır. Puanlanmayan dördüncü boyuta verilen yanıtlar
bireyin yakınmalarına temellenen idrar kaçırma tipinin belirlenmesinde kullanılır.
Puanlamada, boyut puanlarının ayrı ayrı toplanması yerine tek bir puanın belirlenmesi
yönündedir. Ölçekten alınabilecek puanlar 0-21 arasında değişir; düşük puan inkontinans
şiddetinin daha az olduğunu, yüksek puan ise inkontinans şiddetinin arttığını gösterir (13).
Denge
Çalışma kapsamında katılımcıların denge ölçümleri Biodex Denge Sistemi (Biodex Medical
Systems Inc., Shirley, New York, ABD) ile değerlendirildi. Bireyler bir platform üzerinde
karşılarında ekran olacak şekilde konumlandırıldılar. Ölçüm için sert platform kullanıldı ve
hastalara platform üzerinde her iki ayak çıplak olarak yerle temas halindeyken, eller ile yan
barlardan tutunarak uygun pozisyon verildi bireyin dengesini koruyabildiği en rahat
pozisyonda iken ayak koordinatları tespit edildi. Statik postüral denge ölçümü için
bireylerden, 20 saniye deneme süresinin ardından ekranda gördükleri sirküler halkayı
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anteroposterior ve mediolateral yönde hareket ettirerek merkezde tutmaları istendi. 20
saniyelik 3 ölçümün sonunda statik postüral denge için tüm bireylerin genel stabilite indeksi
(GSİ), antero-posterior stabilite indeksi (APSİ) ve medio-lateral stabilite indeksi (MLSİ)
skorları kaydedildi. Bireyler bu ölçümü gözler açık ve kapalı tekrarladı (14).
İstatistik Analiz
Analiz için Pearson korelasyon testi kullanıldı. Tanımlayıcı veriler için ortalama±standart
sapma, ortanca (minimum-maksimum), sayı ve yüzde (%) değerleri verildi. SÜİ’si olan
kadınların inkontinans semptom şiddeti ile denge arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi ile
analiz edildi. Korelasyon katsayılarına göre ilişki kuvveti: ilişki yok (0- 0.19), zayıf (0.200.39), orta (0.40-0.69), kuvvetli (0.70-0.89), çok kuvvetli (0.90-1) sınıflamasına göre yapıldı
(15). İstatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM
SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, New York, ABD) kullanıldı.
İstatistiksel yanılma olasılığı p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular
Çalışma kapsamında SÜİ’si olan 20 kadın hastaya ulaşıldı. Hastaların fiziksel ve klinik
özellikleri Tablo 1’de sunuldu. SÜİ’li kadınların ICIQ-SF skoru, gözler açık genel, gözler
açık anterioposterior, gözler açık mediolateral, gözler kapalı genel, gözler kapalı
anterioposterior, gözler kapalı mediolateral denge skorları sırasıyla 10,95±3,97; 1,37±0,60;
1,06±0,63; 0,81±0,57; 1,82±0,88; 1,29±0.93 ve 1,07±0,86 olarak hesaplandı (Tablo 2).
ICIQ-SF ile denge parametreleri arasındaki ilişki incelendiğinde; sadece ICIQ-SF ile gözler
açık anterioposterior denge skorları arasında pozitif yönde orta derecede ilişki olduğu bulundu
(r=0,539; p=0,014). ICIQ-SF skoru ile diğer denge parametreleri arasında ilişki olmadığı
görüldü (p>0,05) (Tablo 3).
Tablo 1. Hastaların Fiziksel ve Klinik Özellikleri
Parametreler
SÜİ hastaları (n=20)
48,80±9,91
Yaş (yıl), X±SS
28,54±3,62
Vücut Kütle İndeksi (kg/m2), X±SS
4 (2-10)
Gebelik sayısı, Median (min-maks)
3 (1-7)
Doğum sayısı, Median (min-maks)
14 (70,0)
Menopoz, n (%)
6 (30,0)
Konstipasyon, n(%)
SÜİ: Stres üriner inkontinans, X: Ortalama, SS: Standart sapma, min: mimimum, maks: maksimum,
n:sayı
Tablo 2. SÜİ’li kadınların ICIQ-SF ve denge parametreleri
Parametreler
SÜİ’li kadınlar (n=20)
ICIQ-SF, X±SS
10,95±3,97
Denge parametreleri, X±SS
GA genel
1,37±0,60
GA anterio-posterior
1,06±0,63
GA medio-lateral
0,81±0,57
GK genel
1,82±0,88
GK anterio-posterior
1,29±0,93
GK medio-lateral
1,07±0,86
SÜI: Stres üriner inkontinans, ICIQ-SF: International consultation on incontinence questionnaire short
form,
GA: Gözler açık, GK: Gözler kapalı, SS: Standart sapma

www.izdas.org

334

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

Tablo 3. SÜİ’li kadınlarda ICIQ-SF ile denge parametreleri arasındaki ilişki
ICIQ-SF skoru
r
p
Denge parametreleri
GA genel
0,377
0,102
GA anterio-posterior
0,539
0,014*
GA medio-lateral
0,360
0,119
GK genel
0,100
0,676
GK anterio-posterior
0,261
0,266
GK medio-lateral
0,011
0,963
*p<0,05, r: Pearson korelasyon katsayısı,
ICIQ-SF: International consultation on incontinence questionnaire short form, GA: Gözler açık, GK:
Gözler kapalı,
SS: Standart sapma

SONUÇ
Bu pilot çalışma sonucuna göre SÜİ’si olan kadınlarda inkontinans şiddetinin artması ile
özellikle anterioposterior yöndeki denge problemlerinin artması arasında ilişki olduğu
görüldü. Kliniklerde SÜİ’si olan kadınlarda inkontinans şiddetinin artması ile dengenin
etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bu konu ile ilgili daha büyük
örneklemlerde çalışmalara ihtiyaç vardır.
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PROLİFERE TRİKİLEMMAL KİST, BİR OLGU SUNUMU
PROLIFERATING TRICHILEMMAL CYST, A CASE REPORT
Ahmet Faruk ÖZDEMİR
Kırklareli Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi
ÖZET
Egzofitik skalp lezyonlarının çoğunluğu benin ve sıklıkla kistik lezyonlardır. Bu lezyonları
trikilemmal kistler (pilar kistler), sebase kistler, epidermoid kistler, dermoid kistler ve teratoid
kistler oluşturur. Prolifere trikilemmal kistler genellikle yavaş büyüyen, kıl foliküllerinin
benin deri eklerinin tümörleridir. Hastaların yaklaşık %80’ini yaşlı kadınlar oluşturur ve en
sık tutulan bölge skalptir(%90). Yüz, kulaklar, ekstremiteler, anogenital bölge, aksilla ve
burun gibi kıl köklerinin olduğu diğer bölgelerde potansiyel risk altındadır. Prolifere
trikilemmal kistler genellikle egzifitik ve multiloküle lezyonlardır. Bu lezyonlar büyükrek
lezyon üzerinde saç kaybı ve ülserasyonlara neden olabilmektedirler. Malin ve benin
lezyonların histolojik olarak ayrımı hala tartışmalıdır. Sık görülmemesine rağmen lokal
rekürrens ve metastazlar raporlanmıştır.
Bizde skalpte yumuşak kıvamlı, saç kaybına neden olmuş egzofitik bir lezyonu olan 61
yaşında erkek hastayı sonuyoruz. Hastanın kranial BT görüntülemelerinde lezyonun
3,7x3,2x2,5 cm, ekstrakalvaryal yerleşimli, heterojen, hiperdens ve kalvaryum erozyonu
bulgusu göstermeyen küçük kalsifikasyonlarının olduğu görüldü. Kranial MR görüntülemesi
lezyonun merkezinin nektorik olduğu ve heterojen yapılda olduğunu ortaya koydu. Biz
elipsoid bir cilt rezeksiyonu yaptık. Sonrasında lezyonun tüm sınırları ortaya konarak total
olarak çıkarıldı. Aynı zamanda primer lezyonun yanındaki milimetrik lezyonlarda çıkarıldı.
Total rezeksiyon sonrasında cilt uygun biçimde kapatıldı. Patolojik inceleme prolifere
trikilemmal kist olarak raporlandı. Bir yıllık takibin ardından rekürrens izlenmedi.
Tüm egzofitik skalp lezyonları lokal rekürrens ve metastazları önlemek amacıyla total olarak
çıkarılmalı ve patolojik olarak incelenmelidir. Hücresel atipi, artmış mitotik aktivite ve atipik
mitoz saptanan lezyonlarda lokal nüks ve metastaz eğilimi artmış olduğu için daha yakından
takip etmek gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Prolifere trikilemmal kistler, egzofitik kalp lezyonları, kıl folikülleri.
ABSTRACT
The majority of exophytic scalp lesions are bening and most of them have cystic lesions.
These lesions include trichilemmal cycts(pilar cysts), sebaceous cysts, epidermoid cysts,
dermoid cysts and teratoid cysts. Proliferating trichilemmal cysts are generally slow growing,
benign cutaneus adnexal tumor of the hair folicles. About 80% of patients are elderly women
and most commonly involves scalp region (90%). Other hair bearing areas (10%) lof the body
such as face, ears, extremities, anogenital region, axilla and nose also have potential risk.
Proliferating trichilemmal cysts are generally exophytic and multilobulated lesions. This
lesions may cause hair loss and skin ulceraiton over the lesion as they grow. There is a
histological ongoing debate regarding the definition of malignant and bening lesions.
Although it is not commonly seen, local reccurrance and metastasis are rarely reported.
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We present a 61 years old male patient with an exophytic scalp lesion that has soft texure and
caused hair loss that grows over years. After cranial CT imaging the lesion was 3,7x3,2x2,5
cm, extracalvarially located, heterogenious, hyperdense and has small calcifications without
calvarial erosive changes. Cranial MR imaging revealed that the lesion has necrotic center and
heterogenious nature. We did an ellipsoid skin resection. After that borders of the lesion is
identified clearly and removed totally. We also removed two milimetric lesions near to the
primary lesion. After complete removal we close the skin properly. Patological investigation
reported as proliferating tricilemmal cysts. After a year of follow up period no recurrence is
seen.
All of the exophytic skalp lesions need to be removed totally and investigated pathologically
for preventing local recurrences and metastasis. Since lesions that shows cellular atypia,
increased mitotic activity and atypical mitosis have greater tendency for local recurrences and
metastasis, should be followed closely.
Key Words: Proliferating trichilemmal cysts, exophytic scalp lesions, hair folicle.
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AVRUPA REFAH REJİMLERİNDE UZUN DÖNEMLİ YAŞLI BAKIM
HİZMETLERİ
LONG-TERM ELDERLY CARE SERVICES IN EUROPEAN WELL-BEING REGIMES
Emine AKBAŞ
Yüksek Lisans Öğrencisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Ümmügülsüm AYSAN
Dr.Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet
Bölümü
ÖZET
Günümüzde nüfusun yaşlanması küresel bir olgudur, hemen hemen tüm ülkelerde yaşlı nüfus
oranı artış göstermektedir. Kadınların iş gücüne katılımının artması, bakım verecek evlat
sayısının azalması ve sosyal yapıdaki diğer değişimler artan yaşlı nüfusun korunması, bakımı
ve refahının sağlanmasında devletlere önemli görevler yüklemiştir. Sosyal bakımı genişletme
ihtiyacı ve kamu harcamalarını kısma zorunluluğu arasında denge kurmak zorunda kalan
refah devletlerinde yaşlı bakımı önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Bu
çalışmanın amacı farklı refah rejimlerindeki bakım politikalarının incelenmesi ve uzun dönem
bakımdaki güncel gelişmelerin ortaya konmasıdır. Sosyal demokrat refah rejiminden İsveç,
liberal refah rejimlerinden İngiltere ve muhafazakâr refah rejiminden Almanya’nın uzun
dönem bakım politika ve hizmetlerine odaklanılacaktır. Avrupa’da uzun dönemli bakım
sistemleri büyük bir çeşitlilik arz etmekle beraber, tüm ülkelerde öne çıkan sorun alanları;
bakıma erişim, bakımın yeterliliği ve kalitesi, bakım verenler ve bakımın finansmanıdır. İsveç
yaşlı bakımında evrenselci kamusal bir yaklaşım sahiptir. Almanya’da bakım hizmetleri özel
sektör tarafından organize edilmektedir; uzun dönem bakım sigortası ise dikkat çeken bir
uygulamadır. İngiltere’de ise yaşlı bakımı özel sektör tarafından organize edilirken,
finansman kısmında devlet ihtiyaç tespitine dayalı olarak destek sağlamaktadır. Tüm
ülkelerde ortak olan güncel iki gelişme ise hizmet sunumunda özel sektörün rolünün artması
ile yaşlıların mümkün olduğunca yerinde yaşlanmasını sağlamak için önleme ve
rehabilitasyon hizmetlerine ağırlık verilmesidir.
Anahtar Kelimeler: yaşlı bakımı, refah rejimleri, uzun dönemli bakım, İsveç, Almanya, UK
ABSTRACT
Population is a global phenomenon; the proportion of the elderly population is increasing in
almost all countries. The increase in women's labor force participation, decrease in the
number of children and related changes in the social structure have imposed important duties
on the welfare states regarding the protection, care and wellbeing of the elderly. Elderly care
has become one of the important agenda items in welfare states, which have to balance the
need to expand social care and the necessity to cut public expenditures. The aim of this study
is to examine the care policies in different welfare state regimes and to reveal the current
developments in long-term care. The focus will be on the long-term care policies and services
of Sweden from the social democratic welfare regime, England from the liberal welfare
regime, and Germany from the conservative welfare regime. Although long-term care systems
in Europe offer a great variety, the prominent problem areas in all countries are; access to
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care, adequacy and quality of care, caregivers and the financing of care. Sweden has a
universalist public approach to aged care. In Germany care services are organized by the
private sector and there is a long term care insurance system. In England, while elderly care is
organized by the private sector, the government provides financial support based on needs
assessment. Two recent developments common in all countries are the increase in the role of
the private sector in service delivery and the emphasis on prevention and rehabilitation
services in order to ensure that the elderly stays in their own home (aging in place) as much as
possible.
Keywords: aged care, welfare regimes, long-term care, Sweden, Germany, UK
GİRİŞ
Yaşlılık insan yaşamının kaçınılmaz bir evresidir. Yaşlanmayla beraber kişiler sosyal, fiziksel,
psikolojik ve biyolojik değişimler yaşamaktadır. Yaşanan bu değişimlerle bazı bireyler
yaşamlarının son evresinde bakıma muhtaç hale gelmekte ve çevresinden destek
beklemektedir. Bugün dünya nüfusunun geneline bakıldığında yaşlı nüfus oranlarında büyük
artışlar gözlenmektedir. Bu sebepten ötürü yaşlılara yönelik yapılacak olan politikalar,
programlar ve hizmetler büyük önem taşımaktadır. Dolasıyla yaşlanan nüfusa yönelik refah
devletlerinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaktadır.
Refah devletleri 2. Dünya Savaşından sonraki dönemlerde altın çağ olarak adlandırılan
dönemde oldukça gelişme göstermişlerdir. Ancak 1970’lerde yaşanan petrol krizi ve
ekonomide meydana gelen bozulmalar sonrasında yaşanan neoliberalleşme ve kemer sıkma
politikalarından olumsuz etkilenmişlerdir. Yaşlı bakım hizmetleri de bu gelişmelerden
etkilenmiş ve devletler yeni çözüm arayışlarına girmişlerdir (Özaydın ve Karaman, 2020;
179-180).
Bu çalışmada Esping-Andersen’in refah devleti sınıflandırmasındaki muhafazakâr, liberal ve
sosyal demokrat refah rejimleri ele alınmıştır. Sosyal demokrat refah rejiminden İsveç, liberal
refah rejiminden İngiltere ve muhafazakâr refah rejiminden Almanya’ya odaklanılmaktadır.
Her biri gelişmiş birer Avrupa ülkesi olan bu örneklerin ortak özelliği yaşlı nüfus oranının bir
hayli yüksek olmasıdır. Bu ülkelerin yaşlılara yönelik uzun dönemli bakım hizmetleri farklılık
göstermektedir.
Çalışmanın amacı üçlü refah sistemlerinde bulunan bu ülkelerdeki uzun dönemli yaşlı bakım
hizmetlerinin güncel durumunu ortaya koymaktır. Sosyal demokrat refah rejiminden olan
İsveç; bakım hizmetlerinde eşit, adilane ve evrensel politikalar üretmektedir. Liberal refah
rejiminden İngiltere bakım hizmetlerinde özel sektör ağırlıklı olup vatandaş en son çare olarak
devletten destek almaktadır. Muhafazakâr refah rejiminden Almanya ise yaşlının aile yanında
profesyonel desteklenmesi yönünde çalışmalar yürütülmesinin yanı sıra sosyal harcamalar
yüksektir ve ailenin desteklenmesine önem verilmektedir. Her üç ülkenin güncel ortak noktası
ise uzun dönemli bakım hizmetlerinde dijitalleşmenin kullanılmasına yönelik çalışmalar
yapılması ve özelleşmenin artmasıdır.
Çalışmanın birinci bölümünde sosyal demokrat refah rejiminden İsveç, ikinci bölümünde
liberal refah rejiminden İngiltere ve üçüncü bölümünde ise muhafazakâr refah rejiminden
Almanya’nın uzun dönemli bakım hizmetleri yer almaktadır.
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1. SOSYAL DEMOKRAT REFAH REJİMİ
Refah devletiyle ilgili araştırmalar 1940 ve 1950’li yıllarda başladığı görülmektedir. Bu
konuya ilişkin olarak başta Esping Andersen ve Kolberg gibi yazarlar ülkeler için çeşitli rejim
sınıflandırmaları yapmışlardır. Sosyal demokrat refah rejimi literatürde çeşitli isimlerle
adlandırılmaktadır.
“İskandinav Modeli”, “İsveç Modeli”, “Evrensel Model” ya da “Kuzey Avrupa Modeli”
olarak da tanımlanan sosyal demokrat refah rejimi sosyal hakların ve sosyal hizmetlerin en
gelişmiş olduğu kullanıldığı rejimdir. Yapılan sosyal yardımlarda temel esas evrenselliktir ve
finansmanı devlet tarafından karşılanmaktadır (Albayrak ve Birinci, 2017 ;71). Bu rejimin en
iyi örneği İsveç’tir. Oldukça kurumsal bir işleyişe sahip olan ülkede tam istihdam ve sosyal
hakların gelişmiş olması modelin en belirgin özellikleridir. Bu ülkelerde ayrım yapılmaksızın
işçilerin tamamı eşitlik çerçevesinde evrensel sigorta sistemine dahil olmaktadır (Gümüş,
2020 ;107). En düşük vasıflı işçiler bile ülkedeki güçlü sendikalaşma yoluyla iyi bir gelire
sahip olabilmektedir. Modelde başta gençler olmak üzere ülkedeki bütün kesimler için sosyal
politikalara ağırlık verilmektedir. Bir taraftan aile desteklenirken diğer tarafta ise bireylerin
bağımsız yaşam sürdürmelerine katkı sağlanmaktadır (Yıldırım ve Şahin, 2019 ;2535).
1.1 İSVEÇ’TE UZUN DÖNEMLİ YAŞLI BAKIM HİZMETİ
1970 ve 1980’lerde İsveç’te vergilerle finanse edilen ve ağırlıklı olarak kamu tarafından
sunulan bir kurum bakım sisteminin hâkim olduğu görülür. 1980’lerden sonra bu uzun
dönemli bakımda ailenin ve piyasanın rolü artmaya başlamıştır. Ekonomik sıkıntılar,
kurumsal bakımın olumsuzlukları, yaşlı sayısının çok artması ve kurum maaliyetlerindeki
artışlar sebebiyle yaşlı bakımı alanında değişiklikler yaşanmaya başlanmış, evde bakımın
önemi artmıştır (Thorslund ve Diğerleri, 2001; 51; Taşçı, 2010; 187). 65 yaş üstü bireylerin
%4,4’ü kurum bakımı, %11,8’i ise evde bakım hizmetleri almakta, bu hizmetlerin %93,3’ü
kamu tarafından karşılanmaktadır (WHO,2018).
İsveç’teki yaşlı nüfusa yönelik hizmetlerle yaşlıların refahı ve bağımsız yaşam sürdürmesi
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda bakıma ihtiyacı olan yaşlılar uygun koşullarda yaşama ve en
iyi hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hizmet sunumu ağırlıklı olarak yerel
yönetimlerce yapılmaktadır (Lagergren, 2002; 253). Yaşlılara yönelik uzun dönemli bakım
hizmetleri emeklilik sistemleri, kurum bakımı ve evde bakım etrafında şekillenmektedir.
Ädel Reformu ile yaşlı bakımında önemli değişiklikler getirilmiştir. 1 Ocak 1992’de
yürürlüğe giren reform ile yaşlı bakım hizmetlerindeki sorumluluk il meclislerinden alınarak
yerel yönetimlere devredilmiştir (Lagergen, 2002; 154).
Ädel Reformu’nun getirdiği yenilikleri Andersson ve Karlberg’e (2000) göre şöyle
sıralanabilir;
-Yerel yönetimler yaşlılara sunulacak olan hizmetlerin finansmanı ve kalitesinde yasal olarak
tam bir sorumluluğa sahiptir.
-Belediyeler sağlık, bakım ve barınma konusunda yaşlılara huzurevi gibi tesislerde hizmet
sunmak zorundadır.
-Yerel yönetimler yaşlılara yönelik hizmetlerin işletmesi belediyeye ait olmasa bile, uzun
süreli kurumsal bakımın finansmanından sorumludur.
-Her bir yerel yönetimin en temel görevi yaşlılara yapılacak olan bakım ve hizmetlerde
belirlenmiş olan yasal çerçeveler içerisinde görevini yerine getirmektir. Ek olarak belediyeler
de yaşlıların hizmet kalitesini izleyecek olan “özel tıbbi hemşire” bulundurmakla yükümlüdür.
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Yaşlıların bakım sorumluğu konusunda düzenlemelerin sağlanması için Sosyal Hizmetler
Yasası (Socialtjänslagen) ve Sağlık Hizmetleri Yasası (Hälsoch sjukvårdslagen) çıkarılmıştır.
Belediyelere devredilen yaşlı hizmetlerinin hizmet sunumunda bu iki yasa önemlidir (Montin,
2016; 94). Yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinde belediyeler 2001 yılına kadar önemli bir rol
oynamaktadır (Ceylan, 2015; 111). Ancak bu tarihten sonrasında ülkede özel sektörün daha
fazla devreye girdiği görülmektedir. 2009 yılında “Seçim Özgürlüğü Yasası” (Lagen om
valfrihet) çıkarılmasıyla bakım hizmetleri özel sektör ve belediyede arasında pay edilmiştir
(Montin, 2016; 96). Bu yasa çerçevesinde belediyelerin uygun gördüğü kuruluşlar ihale
yoluyla yetki verilerek yaşlılar için sosyal hizmet sunmaya başlamıştır (Ceylan, 2015; 111).
İsveç’te uzun dönemli bakım hizmetlerinin temel amacı yaşlıların mümkün olduğunca
bağımsız bir hayat sürdürmesidir. Yaşlının ihtiyaçlarına göre şekillendirilen uygulamalar
bulunmaktadır. Yaşlıların bireysel hizmet ihtiyaçları “Yardım Tespit Memuru” nun
incelemesine göre şekillendirmektedir. Bakım hizmetleri evde bakım ve kurum bakımı olarak
iki şekilde ele alınmaktadır. Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen yaşlı Belediye
Semt Yönetimi’ne başvuruda bulunmaktadır. Buradaki başvurusuna göre alacağı hizmet
düzenlenmektedir. Seçim Özgürlüğü Yasası’na göre yaşlı bu hizmeti belediyeden mi, özel
sektörden mi alacağına kendi karar vermektedir (Ceylan, 2015; 115).
Evde bakım hizmetleri evde bakım ve yardım olarak sunulmaktadır. Evde bakım
hizmetlerinde yaşlının bakımı tıbbi eğitimli, donanımlı ve profesyonel bakıcı personel
tarafından sağlanmaktadır. Evde yardım hizmetlerinde ise yaşlı, günlük rutin ev işlerinde
yardımcı personel tarafından desteklenmektedir (Yılmaz ve Diğerleri, 2013; 107). İsveç’teki
kurum bakımında ise tek şart yaşlının muhtaçlık durumunun tespit edilmesidir. 65 yaş
üzerindeki yaşlılar için “Yaşlı Konutları”, 75 yaş üzerindeki yaşlılar için “Güvenli Konutlar”
tasarlanmıştır. Huzurevlerine benzeyen “Hizmet Evlerinde” 24 saat bakım verilmektedir.
Yatağa bağımlı yaşlılar için ise “Bakım Evleri” hizmet vermektedir (Ceylan, 2015; 116).
Bu bakım türlerinin yanı sıra yaşlıların kültürel ve sosyal faaliyetlere katılımı da önemlidir.
Toplu taşıma kullanamayan yaşlılar istedikleri yere ulaşımı, belediyeler tarafından özel olarak
tahsis edilen araçlarla sağlanmaktadır. Ek olarak yaşlıların rehabilitasyonlarının sağlanması
için her bir belediyede rehabilitasyon merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerde birçok
meslek elemanı yaşlıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ortaklaşa çalışmalar
yürütmektedir (Kurtoğlu ve Koç, 2019; 126-127).
İsveç’te son zamanlarda yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili yenilikler göze çarpmaktadır. Bu
yenilikler genellikle ülkede teknolojinin günlük yaşama taşınmasıyla ilgilidir. Ülkede son on
yılı aşkın süredir “refah teknolojisi” kavramı sıkça duyulmaktadır. İskandinav ülkelerinde
teknolojinin daha etkin kullanımıyla kişilerin güvenlik, katılım ve bağımsızlıklarını
kazandırılması hedeflenmektedir (Frennet ve Baudin, 2021;1).
Nüfusun hızla yaşlanması daha fazla yeniliği gerekli kılmaktadır. Nitekim sadece İsveç’in
başkenti Stokholm ’daki verilere göre 2022 yılından itibaren yaşlı bakımına yönelik ihtiyacın
büyük oranda artması beklenmektedir (Äldreomsorgens årsrapport, 2022; 29). Ülkede bu
konuya ilişkin olarak hükümet ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği 2016 yılında
2025 e-Sağlık Vizyonu’nu yayınlamıştır. Vizyonun temel amacı 2025 yılına kadar ülkede
başlayan dijitalleşme çalışmalarını daha ileri götürmek, kaynak ve finansman sağlamak,
sağlıkta dönüşümü ve eşitliği sağlamaktır (Frennet, 2018; 1).
Bu bağlamda geliştirilen projelerden biri fiziksel olarak herhangi bir rahatsızlığı bulunan
yaşlının işini kolaylaştırmak için geliştirilen “anahtarsız evde bakım” sistemidir. Bu sistemle
evde yalnız yaşayan yaşlının kapısı akıllı teknolojilerle anahtarsız bir şekilde açılabilmektedir.
Bu şekilde hem güvenliği sağlanmakta hem de bağımsız hareket edebilmektedir. 2022
yılından itibaren bu sistemin yaygınlaşması beklenmektedir (Äldreomsorgens årsrapport,

www.izdas.org

342

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

2022; 40). Yaşlıların evde bakımı ve korunmasını sağlamaya ek olarak Haziran 2021’de
Stokholm Kent Konseyi Yaşlılar Şehri Eylem Planı’nı oluşturulmuştur. Burada yaşlıların evde
bakımının yanı sıra şehirde özgürce vakit geçirmesi de amaçlanmaktadır. Fiziksel ve sosyal
çevrenin yaşlılara uygun tasarlanması planlanmaktadır (Äldreomsorgens årsrapport, 2022;
78).
Kamu tarafından tüm vatandaşlara sunulan bakım hizmetlerinin hala karşılaştırmalı olarak
yüksek olduğu İsveç’te bakım alanında 1980 sonrasında ailenin rolünün artmaya başladığı
dikkate çeken gelişmelerden biridir. Bir diğeri özel sektörün giderek artan rolüdür.
2. LİBERAL REFAH REJİMİ
İngiltere, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Avusturalya gibi ülkelerde görülen Liberal refah
rejimi Anglo-Sakson veya Anglo-Amerikan model olarak da adlandırılabilmektedir. Liberal
refah rejimlerinde en temel özellik piyasa odaklılıktır. Bu ülkelerde refah hizmetleri
sunumunda özel sektör ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar önemli konumda yer almaktadır.
Devlet sosyal yardım ve hizmetler konusunda en son müracaat edilecek merci konumundadır.
(Yıldırım ve Şahin, 2019; 2531). Sosyal harcamalar ve kamu harcamaları diğer rejimlerine
oranla daha düşük seviyededir. Sosyal yardımlar evrensel değil, muhtaçlık tespitine dayalı
(seçici) olarak yapılmaktadır. Dolayısıyla yardımlara erişim kısıtlı ve damgalayıcıdır (Gümüş,
2020; 106). Liberal ülkelerde kamu istihdamı oldukça düşüktür. Kadınların istihdama katılımı
yüksektir. Sendikal hareketin zayıf olması yüksek gelir adaletsizliği ve eşitsizliğinin
sebeplerindendir (Yıldırım ve Şahin, 2019; 2531-2532).
2.1 İNGİLTERE’DE UZUN DÖNEMLİ YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
Liberal refah rejimin öncüllerinden İngiltere’de yaşlı bakım hizmetlerinin gelişimi temel
olarak 1834 tarihli “Yoksulluk Yasası’na dayandırılabilir. Bu yasa ile muhtaç ve işsiz kişilere
yönelik “çalışma evleri” kurulmuştur. Zamanla bu evlerde kalan kişiler arasında engelli ve
yaşlı kişiler görülmeye başlanış, ayrıca kişi sayılarında ciddi artış yaşanmıştır. 1929 Yerel
Yönetimler Yasası ile bu evlerde kalan kişilere yönelik bakım hizmetleri yaygınlaşmaya
başlamıştır (Çadır, 2017; 15-16). 20.yy. da liberalleşme ve 2. Dünya Savaşı yaşlılara yönelik
hizmetlerin dönüşümündeki iki önemli sebep olarak görülmektedir. Savaş sonrasında engelli,
yaşlı bakım ihtiyacının artması ardından baby boom (bebek patlaması) yaşanması yeni
gelişmelere kapı aralamıştır (Esen, 2019; 94). Yaşlılara yönelik hizmetler özel sektör, gönüllü
ve hayır kurumları ve yerel yönetimler tarafından sunulmaktadır.1980 sonrasındaki
neoliberalleşme sürecinde özel sektörün rolü artmaya başlamıştır. 1980’lerin başlarında
kamuya ait bakımevleri %60 iken 2005 yılına gelindiğinde özel huzurevleri %70’e
yükselirken kamuya ait bakımevleri %10’nun altına gerilemiştir (Çadır, 2017; 17).
Ülkede yaşlılara yönelik kamu hizmetleri 1946 tarihli Ulusal Yardım Yasası ve 1970 Yerel
Yönetim Sosyal Hizmetler Yasasıyla yerel yönetimlere verilmiştir (Cox, 1997; 89). Bakım
hizmetlerinin finansmanı yerel yönetimlere ait olup, düzenleme ve denetim işi 2008 yılında
kurulan “Bakım Kalite Komisyonu” tarafından yapılmaktadır (Comas- Herrera ve Diğerleri,
2010; 6). 2015 yılında yürürlüğe giren Bakım Yasası (The Care Act) yaşlıların mümkün
olduğunca daha uzun süre bağımsız kalabilmeleri ve gerektiğinde uygun bakıma kolaylıkla
ulaşabilmeleri için yerel yönetimlere daha fazla sorumluluk yüklemiştir (ASBP, 2016).
Sosyal hizmetler başlığı altında en yaygın hizmet türü yaşlının bakımının sağlanmasıdır. Yaşlı
bireylerin kendi evleri de dahil olmak üzere çeşitli yerleşim ortamlarında uzun süreli bakım
sağlanmaktadır. Bakım evleri genellikle daha fazla ihtiyacı olanlara hitap eder. Bakım hizmeti
dışında, bakıcı bulmak ve bakıcı değiştirmek, ücretsiz bakıcılık yapan kişilere finansal destek
vermek gibi hizmetler de yerel yönetimler tarafından sunulmaktadır. Yerel yönetimler ihtiyaç
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sahibi yaşlılara belli bir miktar nakdi yardım da sunar ve bu yardımın finansmanı merkezi
hükümet tarafından sağlanır (Seçkiner Bingöl, 2018).
Emekli evleri, huzurevi, bakımevi, evde bakım hizmetleri, ev içi düzenlemeler, teknolojik
asistan ve gündüz bakımevi olarak farklı hizmet türleri mevcuttur. 60 yaş üstü bireylerin
yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebileceği şeklinde tasarlanmış olan 20-40 daireli emekli
evleri yaşlılar tarafından alınabilir ya da kiralanabilir. Temizlik, kişisel bakım ve evin onarımı
için çalışanların bulunduğu bu evlerde acil durumlar için alarm sistemi vardır (ASBP, 2016).
Huzurevleri, kişisel temizlik ve bakımın sağlandığı yatılı kurumlardır. Bakımevleri, 24 saat
hizmet verilen yatılı kuruluş olarak hizmet vermektedir. Evde bakım hizmetleri profesyonel
bakıcı tarafından evdeki düzenin, hijyenin ve tıbbi bakımın sağlandığı hizmet türüdür. Günlük
bakım merkezi, yaşlıların birkaç saatliğine sosyalleştiği, günlük aktivitelerin yapıldığı
alanlardır. Bu alanlara ulaşım belediye veya sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılmaktadır
(ASBP, 2016).
Ülkede aktif olarak yaşlılara hizmet sunan farklı kuruluşlar da bulunmaktadır. Kökenleri
1940’lara dayanan ve 2009 da Age UK adını alan sivil toplum kuruluşu bunlardan biridir.
Kurum yaşlılara danışmanlık, sosyal aktivite, spor ve günlük yardım gibi pek çok farklı
hizmet sunmaktadır. Yalnız yaşayan yaşlıların yalnızlıklarını gidermek ve sosyalleşmelerini
sağlamak amacıyla geliştirdiği “Call in Time” projesi telefonda arkadaşlık hizmeti
sunmaktadır. 50 yaş üzerindeki yetişkinlerin günlük aktivitelerini desteklemek, dengeli
beslenmelerine öncülük etmek ve fit kalmalarını sağlamak amacıyla 2007’de “Fit as a Fiddle”
programı hayata geçirilmiştir. Ek olarak kuruluş yaşlıların kaliteli zaman geçirmesini
sağlamak ve aktif yaşlanmalarını desteklemek amacıyla “The Wireless from Age UK” dijital
radyosunda içerik üretimi ve programların oluşumunda yaşlıların aktif rol almalarını
sağlamaktadır (Age UK, 2011-2012).
Fonlardaki kesintiler sonucunda 2010 ve 2015 yılları arasında 400.000’den fazla yaşlı ihtiyaç
duyduğu hizmete erişim sağlayamamıştır (Glendinning, 2016; 118). Birleşik Krallık’ın
Avrupa Birliği’nden çekilmesi, kemer sıkma politikaları ve covit-19 pandemisinin patlak
vermesi sosyal bakıma yönelik kaynakların daha da azalmasına neden olmuştur (Hambli,
2022; 2). Bu sıkıntıları giderebilmek adına Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından 20152016 yıllarında 3,8 milyar £ tutarında “Better Care Fund” oluşturuldu. Fon, yaşlıların sağlık
hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını, bağımsızlıklarının sağlanması ve güvenin
geliştirilmesini amaçlamaktadır (Glendinning, 2016; 112). “Improved Better Care Fund” ise
Sağlık ve Sosyal Bakım Dairesi ortaklığında 2022-2023 yılları arasında daha iyi bakımın
sağlanması amacıyla oluşturuldu (Better Care Fund, 2022).
3. MUHAFAZAKAR REFAH REJİMİ
Muhafazakâr refah rejimi “Kıta Avrupası Modeli”, “Sosyal Sigorta Modeli” ve “Alman
Modeli” gibi çeşitli isimlerle adlandırabilmektedir. Sosyal harcamaların yüksek olduğu bu
ülkelerde sosyal refahın finansmanı ağırlıklı olarak sosyal sigorta sistemine dayanmaktadır.
Bu sistem çalışanların iş piyasasındaki statülerine göre değişen oranlarda imkanlar sunmakta,
dolayısıyla toplumsal statülerin muhafazasını da sağlamaktadır. Muhafazakâr refah
rejimlerinde geleneksel ailenin korunmasına önemli bir rolü vardır. Dolayısıyla sosyal
politikalarda aile bu durumun etkisi görülmektedir. Sosyal riskler aileyi etkileyen riskler
olarak tanımlanmakta ve sosyal refah hizmetleri ailenin ihtiyaçları karşılayamama riskine
cevap verecek şekilde tasarlanmaktadır (Gümüş, 2020; 107).
3.1 ALMANYA’DA UZUN DÖNEMLİ YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
Almanya’da yaşlılara yönelik sosyal politikalar 2. Dünya Savaşından sonraki dönemlerde
önem kazanmıştır. 1945 ve 1950 yılları arasında yaşlının aile yanında desteklenmesi ön
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planda tutulmaktaydı ancak 1950’li yıllardan sonra kurumsal bakıma yönelik destekler
arttırılmıştır. Yaşlıların durumlarını ve yaşam şartlarını değerlendirmek amacıyla 1980 ve
1990 yılları arasında “Yaşlılara Yönelik Raporlar” yayınlanmaya başlanmıştır (Nazlıer Keser,
2019; 98-99).
Almanya’da yaşlılara yönelik uzun dönemli bakım giderleri 1995 yılına kadar aileler
tarafından karşılanmaktaydı. Karşılayacak güçte olmayanlara gelir testine bağlı olarak sosyal
yardım ve destek sağlanmaktaydı. 1995 tarihinde yeni düzenlemeyle “Uzun Dönemli Bakım
Sigortası” getirilmiştir. 1 Ocak 1995 tarihinde evde bakım 1 Temmuz 1996 tarihinde ise
kurumsal bakımın düzenlenmesine yönelik kanun yürürlüğe girmiştir (Karatürk, 2021; 41).
Tüm vatandaşlar prim ödeyerek bu sisteme dahil olur. Bakım sigortası bireylerin
ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılayacak seviyededir. Bazı masrafları ise yaşlıların
kendileri karşılar. Hizmet sağlayıcılar genellikle özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarıdır.
Bakım sigortası sistemi ailenin bakımı üstlenmesini teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir.
Örneğin bir birey yaşlıya haftada minimum 14 saat bakım verirse bireyin sosyal güvenlik
primleri uzun dönemli bakım sigortasından karşılanır. Ayrıca bakım verenin tatile gitmesi
halinde (bir tatil için) yaşlının kurum bakımı masrafı da sigorta tarafından karşılanır.
Yararlanıcılar doğrudan hizmet almayı veya nakit ödeneği almayı seçebilirler. Nakit ödenek,
belirli bir ihtiyaç düzeyi için ev ve toplum temelli hizmetlerin değerinin yarısı veya daha az
olmasına rağmen, evde yaşayan yararlanıcıların yaklaşık yüzde 72'si bu seçeneği tercih
etmektedir. Yüzde 15'i ise nakit ve hizmet kombinasyonunu seçmektedir. Burada amaç bakım
işini düzenli istihdama göre daha çekici hale getirmektir. Nakitin nasıl kullanıldığına dair bir
düzenleme yoktur, bazı kullanıcılar ücretli yardımcı tutmayı tercih etmektedir (Campbell,
Ikegami, Gibson 2010).
Almanya’da yaşlı nüfusun giderek artması ülkede bakım sigortasında önemli değişikliklere
gidilmesine neden olmaktadır. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 1., 2., ve 3. Bakımı Güçlendirme
Yasaları getirilerek hem bakımı sağlanacak ferdin hem de ailesinin bakım süresince
desteklenmesi sağlanmaktadır. 1. Bakımı Güçlendirme Yasası ile evde bakım parasının
arttırılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile bu yıllarda bakım parası 244
euro ve 728 euro arasında değişiklik göstermektedir. 2. Bakımı Güçlendirme Yasası ile
engelli, yaşlı ve hasta bakımını bakıma muhtaçlık durumlarının kolay yoldan tespit edilmesi
amacıyla bakım derecelendirmesi yapılmıştır. 3. Bakımı Güçlendirme Yasası ile yaşlıların
bakımının güçlendirilmesini arttırmak amacıyla bakım sisteminde yerel yönetimlerin rolünün
arttırılması hedeflenmektedir (Aysoy, 2021; 244-252).
Yaşlılara yönelik uzun dönemli bakım hizmetlerinin evde bakım ve kurum bakımı şeklinde
değerlendirmek mümkündür. Evde bakım hizmetleri, bakım derecelendirilmesine göre bakımı
sağlayan kişiye bakım ücreti ödenmektedir. Bakım hizmeti hem profesyonel hem de
geleneksel olarak aile tarafından sağlanabilmektedir (Karatürk, 2021; 44). Kurum bakım
hizmetlerinde huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri hizmet vermektedir. Almanya’da
kurum bakım hizmetinin maaliyeti oldukça yüksek olduğundan ötürü en son tercih olarak
görülmektedir. Herhangi bir sebepten ötürü kurum maaliyetini karşılayamayan yaşlılara
devlet tarafından destek verilmektedir (Nazlıer Keser, 2019; 101).
Bakım hizmetlerini farklı bir kategorizasyonu ise sabit bakım, kısa süreli bakım ve yarı sabit
bakım şeklindedir. Sabit bakım hizmeti, yatılı bakım kurumlarını kapsamaktadır. Ancak
hastalık halinin bulunması veya ailesinin tatile çıkması gibi belirli durumlarda diğer bakım
hizmetlerinden yararlanamıyorsa yirmi sekiz gün sınırıyla yaşlının bakımı sağlanmaktadır.
Gezici bakım hizmeti, yaşlının bakımının sağlandığı ortamdan koparılmadan belirli saatlerde
ihtiyaç duyduğu hizmeti aldığı hizmet bakımdır. Yarı sabit bakım hizmeti ise muhtaç
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durumda olan yaşlının bakımını sağlayabilecek birinin olmadığı durumlarda yatılı veya
gündüz bakımının sağlandığı hizmettir (Kurtoğlu ve Koç, 2019; 123-124).
SONUÇ
Çalışmada incelenen ülkelerin ortak sorunu nüfusun yaşlanmasıdır. Her ülke artan bakım
ihtiyacını ve ihtiyacın getireceği yükü karşılamak amacıyla kendi refah rejimleri bağlamında
çeşitli düzenlemeler yapmaktadır.
Sosyal demokrat bir refah rejimine sahip olan İsveç, yaşlı bakım hizmetlerinde evrenselci bir
yaklaşım sergilemektedir. Ülkede yaşlıların gelir durumuna bakılmaksızın pek çok ihtiyacı
kamu tarafından karşılanmaktadır. Yaşlılara yönelik hizmetlerin uygulanmasında yerel
yönetimlerin sorumlu olması hizmetlerin daha hızlı ve etkin olmasını sağlamaktadır. 2009
yılında çıkarılan “seçim özgürlüğü” yasası ile yaşlıların hangi kurumdan bakım alacağına
kendisinin karar vermesi desteklenmiştir. Son dönemlerde yaşlı bakım hizmetlerinde “refah
teknolojisi” kavramı öne çıkmıştır. Benimsenen e-vizyon ile teknolojinin getirdiği
yeniliklerden istifade ederek yaşlıların daha bağımsız olmaları ve evlerinde hayatlarını
sürdürmeleri teşvik edilmektedir. Her ne kadar kamu ağırlıklı rolünü korusa da ülkede aile ve
özel sektörün uzun dönem bakımdaki rolü artmaya devam etmektedir.
Liberal refah rejiminden olan İngiltere’de bakım hizmetlerinde özel sektörün ağırlıklı bir rolü
vardır. Devlet yardım ve hizmetlerin sunumunda en son çare olarak başvurulan mercidir.
Ülkede özel sektörün yanında sivil toplum kuruluşları da yaşlıların hakları, bakım finansmanı
ve bağımsızlığını desteklemek amacıyla oldukça etkin rol oynamaktadır 2015 yılında getirilen
Care Act ile yaşlıların mümkün olduğunca daha uzun süre bağımsız kalabilmeleri ve
gerektiğinde uygun bakıma kolaylıkla ulaşabilmeleri için yerel yönetimlere daha fazla
sorumluluk yüklemiştir. Ancak ülkenin Avrupa Birliği’nden çekilmesi ve Covid-19 salgınının
ülkede uzun dönem bakım sunum ve finansmanını olumsuz etkilenmiştir.
Muhafazakâr refah rejimine sahip Almanya’da ise yaşlıların daha çok aile yanında bakımı
teşvik edilmektedir. 1995 yılında bütün bireyler gelirleriyle orantılı primler ödeyerek dahil
olduğu Uzun Dönemli Bakım sigortası kapsamına alınmıştır. Bakım sigortası yaşlıların uzun
dönem bakım ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşılamaktadır. Aile dışından temin edilen
hizmetlerde hizmet sunucular genellikle özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıdır.
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TOXOPLASMA GONDİİ’NİN KONAK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF TOXOPLASMA GONDII ON HOST BEHAVIOR
Abdurrahman EKİCİ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı
Esra GÜRBÜZ
SBÜ Van Eğı̇ tı̇ m ve Araştırma Hastanesı̇ , Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
ÖZET
Toxoplasma gondii, hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı üzerinde
ciddi etkileri olan yaygın zorunlu hücre içi parazitidir. Popülasyonun yaklaşık %30-60’ını
etkiler. Toxoplasma gondii tüm hayati organları etkileyebilir. Özellikle hastalığın erken
döneminde kan, beyin omurilik sıvısı, meni, gözyaşı, tükürük, idrar gibi tüm sıvı çıktılarda
bulunabilir ve ayrıca transplasental bulaş ile kalıcı fetal yıkımlara, düşüklere yol açabilir.
Bütün memelilerde, bazı kuşlar ve sürüngenlerde, ayrıca uygun şartlarda bazı soğukkanlı
hayvanlarda bu parazitin bulunabildiği bildirilmiştir.
İnsanlarda ilk olgu 1923 yılında konjenital hidrosefali ve mikroftalmili bir bebekte retinal
kistlerin bulunması ile rapor edilmiştir. Türkiye’de ilk olgu ise 1953’te Unat ve arkadaşları
tarafından saptanmıştır. Konak davranışını manipüle eden organizmaların ortak özelliği
konağın beynini etkilemeleridir. İnsanlar Toxoplasma gondii için ara konak olabilirler. Kronik
toxoplasmosis’ten en çok etkilenen organlardan biri de beyindir. Toxoplasma gondii; merkezi
sinir sisteminde nöronları, glial hücreleri, endotel hücreleri ve beyindeki pek çok kimyasal
yolağı etkilemektedir. Toxoplasma gondii parazitinin etki mekanizması tam olarak
anlaşılmamakla beraber ara konak olan kemirgenlerde bir takım davranış değişikliğine neden
olduğu birçok deneyle ispatlanmıştır Bundan dolayı birçok araştırmacı insanlarda görülen
nörolojik ve psikolojik hastalıkların ve davranış değişikliklerinin bir nedeninin de
Toxoplasma gondii olabileceğini düşünmüştür. Toxoplasma gondii ile alzheimer, parkinson,
epilepsi, şizofreni, intihar düşüncesi, trafik kazaları ve iş kazaları arasında ilişki olması
nedeniyle ileri araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Davranış Değişikliği, Merkezi Sinir Sistemi, Toxoplasma gondii
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ABSTRACT
Toxoplasma gondii is a common obligate intracellular parasite that has serious implications
for human health in both developed and developing countries. It affects about 30-60% of the
population. Toxoplasma gondii can affect all vital organs. It can be found in all fluid outputs
such as blood, cerebrospinal fluid, semen, tears, saliva, and urine, especially in the early
stages of the disease, and may also cause permanent fetal destruction and miscarriage with
transplacental transmission. It has been reported that this parasite can be found in all
mammals, some birds and reptiles, as well as some cold-blooded animals under favorable
conditions.
The first case in humans was reported in 1923 when retinal cysts were found in an infant with
congenital hydrocephalus and microphthalmia. The first case in Turkey was identified in 1953
by Unat et al. The common feature of organisms that manipulate host behavior is that they
affect the host's brain. Humans can be intermediate hosts for Toxoplasma gondii. One of the
organs most affected by chronic toxoplasmosis is the brain. Toxoplasma gondii; In the central
nervous system, it affects neurons, glial cells, endothelial cells and many chemical pathways
in the brain. Although the mechanism of action of Toxoplasma gondii parasite is not fully
understood, it has been proven by many experiments that it causes some behavioral changes
in intermediate host rodents. Therefore, many researchers have thought that Toxoplasma
gondii may be one of the causes of neurological and psychological diseases and behavioral
changes in humans. Further studies are needed because of the relationship between
Toxoplasma gondii and Alzheimer's, Parkinson's, epilepsy, schizophrenia, suicidal ideation,
traffic accidents and work accidents.
Keywords: Behavior Change, Central Nervous System, Toxoplasma gondii
GİRİŞ
Toxoplasma gondii insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere yol açan hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerde popülasyonun yaklaşık %30-60’ını etkileyen yaygın zorunlu hücre
içi parazitidir. Bütün memelilerde, bazı kuşlar ve sürüngenlerde, ayrıca uygun şartlarda bazı
soğukkanlı hayvanlarda bu parazitin bulunabildiği bildirilmiştir (1). İnsanlarda ilk olgu 1923
yılında konjenital hidrosefali ve mikroftalmili bir bebekte retinal kistlerin bulunması ile rapor
edilmiştir. Türkiye’de ilk olgu ise 1953’te Unat ve arkadaşları tarafından saptanmıştır. Konak
davranışını manipüle eden organizmaların ortak özelliği konağın beynini etkilemeleridir.
Kronik toxoplasmosis’ten en çok etkilenen organlardan biri de beyindir. Toxoplasma gondii
mekanizması tam olarak anlaşılmamakla beraber ara konak olan kemirgenlerde bir takım
davranış değişikliğine neden olduğu birçok deneyle ispatlanmıştır. İnsanlar da Toxoplasma
gondii için ara konak olabilirler. Bundan dolayı birçok araştırmacı insanlarda görülen
nörolojik ve psikolojik hastalıkların ve davranış değişikliklerinin bir nedeninin de
Toxoplasma gondii olabileceğini düşünmüştür. Toxoplasma gondii ile alzheimer, parkinson,
epilepsi, şizofreni intihar düşüncesi, trafik kazaları ve iş kazaları arasında ilişki olduğuna dair
yayınlar yapılmıştır (1-4).
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma “Pubmed” ve “Google Scholar ” veri tabanları taranarak elde edilen makalelerden
derlendi. İncelemede “davranış değişikliği”, “paraziter enfeksiyon”, “Toxoplasma gondii”,
anahtar kelimeleri kullanılarak Toxoplasma gondii ile davranış değişikliği arasındaki ilişkinin
araştırıldığı, yayın dilinin Türkçe veya İngilizce olduğu, 2022 yılından itibaren geçmişe doğru
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taranarak yayınlanan makaleler değerlendirilmeye alındı.
TARTIŞMA
Toxoplasma gondii tüm hayati organları tutabilir. Özellikle akut dönemde kan, beyin omurilik
sıvısı (BOS), meni, gözyaşı, tükürük, idrar gibi tüm sıvısal çıkartılarda bulunabilen,
transplasental bulaş ile kalıcı fetal yıkımlara, düşüklere yol açan bir zorunlu hücre içi
parazitidir. Toxoplasma gondii; merkezi sinir sisteminde nöronları, glial hücreleri, endotel
hücreleri ve beyindeki pek çok kimyasal yolağı etkilemektedir. Beyin dokusuna yerleşen
Toxoplasma gondii’nin burada oluşturduğu lezyonlarla konağın davranışlarında değişikliklere
neden olduğu bildirilmiştir (1,3). Ara konakta, Toxoplasma gondii ’nin eşeysiz üreme dönemi
iki fazda gerçekleşir. İlk fazda, hızla çoğalan takizoitler, ikinci fazda ise doku kisti içinde
yavaş çoğalan bradizoitler görülmektedir. Ağızdan alınan ookistler gastrointestinal sistemde
takizoit formuna dönüşür. Parazitler burada önce epitel hücrelerini invaze eder ve kan
dolaşımı yolu ile birçok organa yayılır (4). Konak hücreleri içinde çoğalan takizoitler henüz
bilinmeyen bir nedenle muhtemelen immun sistemin baskısı sonucu bradizoit şekline
dönüşmekte ve doku kistlerini oluşturmaktadır (3). Doku kistleri merkezi sinir sistem başta
olmak üzere göz, isleket ve kalp kasına yerleşmektedir (4). Toxoplasmosis, immun sistemi
sağlam kişilerin büyük bir çoğunluğunda enfeksiyon ve sonrasındaki organ yayılımı, kronik
latent bir seyir gösterirken özgün bir klinik bulgu oluşmamaktadır. Bu dönemde pek çok
organ veya dokuda, doku kistleri bulunmaktadır. Bu kistlerin zaman zaman açılması ile
serbestleşen bradizoitlerin küçük lokal inflamatuar nodül oluşumlarına yol açtığı, beyinde
bulunduklarında sınırlı nöron ölümü ve yapısal yıkıma neden oldukları ve immun sistemin
devreye girmesiyle enfeksiyonun tekrar kontrol altına alınabildiği gözlemlenmiştir (5,6).
Parazitin en önemli özelliği, yerleştiği konağı beslenme, transport, sığınma ve çoğalma gibi
konularda kullanabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Davranış manipülasyonu hipotezine göre,
parazitler konakları üzerinde davranış değişikliğine neden olarak, bulaş oranını artırma
eğiliminde oldukları öne sürülmektedir (7). Toxoplasma gondii’nin yaşam döngüsünü
tamamlaması için ara konakta bulunan kistlerin yenilerek kedi tarafından alınması büyük
önem taşır (8). Avcıdan kaçış, etkenin yayılmasına engel teşkil eder ve bu durum
manipülasyon için birincil hedef konumundadır. Normalde olması gereken, parazitin ara
konağı olan fare ve sıçanların, kedi idrarı ve kokusundan uzak durmalarıdır. Fakat merkezi
sinir sisteminde parazitin doku kisti olan kronik toxoplasmosis’li kemirgenlerin, kedilerden
korkmaması yönünde bir davranış değişikliği, bu hayvanların kediler tarafından daha kolay
avlanmalarını sağlamaktadır. Parazitin sinir sistemine olan yüksek afinitesi olmasından dolayı
kronik süreçte vücutta en fazla etkilenen dokunun beyin olduğu bildirilmiştir (8-10).
Toxoplasma gondii'nin ara konağın beynini tercih etmesi, onun konağın davranışlarını
manipüle edebilme amacıyla olduğu düşünülmüştür. Doku kistleri beyinde spesifik ve seçici
lokalizasyon ile, davranış değişikliklerine neden olabilen potansiyel mekanizmaları aktive
etmektedirler (10-12). Yapılan bir çalışma Toxoplasma gondii ile enfekte farelerin enfekte
olmayan farelere göre daha aktif olduğunu ve çevrelerini keşfetmeye daha meraklı olduğunu
göstermiştir (13). Nesiller boyunca kedilerle hiç temas halinde olmayan saf laboratuvar
farelerinde bile kedi kokusu caydırıcı eki oluşturmaktadır. Kemirgenlerin kedigillere karşı
sergiledikleri bu tutum, parazitin kedilere geçişine önemli oranda engel olmaktadır.
Toxoplasma gondii, kedilerin ara konak olan kemirgenleri avlama şansını arttırmak, kendi
yaşam döngüsünün tamamlanmasını sağlamak için ara konak kemirgenlerin davranışını
manipüle ettiği hipotezini test etmek amacıyla yapılan bir çalışmada Toxoplasma gondii ile
enfekte olan farelerin kedi kokusu olan alanlara yöneldiği enfekte olmayan farelerin ise bu
alanlardan uzaklaştığı gözlenmiştir. Aynı deneydeki farelerin tavşan gibi yırtıcı olmayan
memelilerin kokularına verdikleri tepkilerde hiçbir fark gözlemlenmemiştir (13.) Yapılan
deneysel bir çalışmada, fare beyninde Toxoplasma gondii doku kistleri oluşturularak,

www.izdas.org

351

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

toxoplasmosis’li bireylerde anksiyete ve korku ilişkili davranış değişikliklerinin beyin
lezyonları, doku kisti sayısı ve lokalizasyonu ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Toxoplasma gondii ile enfekte edilen farelerde yükseltilmiş artı labirent kullanılarak yapılan
bu davranış deneylerinde, kronik enfekte farelerin kontrol grubuna göre daha düşük oranda
anksiyete ve korku belirtileri sergilediği gözlemlenmiştir (14). 1990’lı yıllarda yapılan
çalışmalarda elde edilen sonuçlar, latent toxoplasmosis yalnızca kemirgenlerde değil
insanlarda da davranışı etkilediğini ortaya koymaktadır (15). Kronik toxoplasmosis’li
bireylerin, enfekte olmayanlara oranla trafik kazası riskini önemli ölçüde arttırdığı
bildirilmiştir (16). Kronik toxoplasmosis ile iş kazaları arasında bir ilişkinin olup olmadığına
dair yapılan bir çalışma Toxoplasma gondii ’nin iş kazalarını artırdığı belirtilmiştir (17).
Yapılan başka bir çalışmada 200 intihar girişimi vakası ve 200 sağlıklı gönüllüde bireylerin
anti-Toxoplasma IgG antikorlarının seropozitiflik düzeyi (%41), kontrol grubuna (%28) göre
yüksek oranda bulunduğu ve sonuçların anlamlı olduğu belirtilmiştir (18). Şizofreni dünya
çapında yaygın, tam olarak etiyolojisi bilinmeyen, delüzyon, halüsinasyon, düşünce ve
iletişimde bozukluk, sosyal aktivitelerden uzaklaşma ile karakterize olan nöropsikiyatrik bir
bozukluktur. Yapılan çalışmalarda birçok mikroorganizmanın şizofreni için risk faktörü
oluşturduğu bildirilmiştir. Şizofreni ile ilişkilendirilen mikroorganizmalarda ortak özellik
merkezi sinir sistemine yerleşim yeteneğine sahip olmalarıdır (19,20). Kişilik profilleri ile
ilgili 191 genç kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, kronik toxoplasmosis’li deneklerin daha
yüksek zekaya ve suçluluk eğilimine sahip oldukları gözlenmiştir (21).
SONUÇ
Toxoplasma gondii mekanizması tam olarak anlaşılmamakla beraber ara konak olan
kemirgenlerde bir takım davranış değişikliğine neden olduğu birçok deneyle ispatlanmıştır.
İnsanlar da Toxoplasma gondii için ara konak olabilirler. Bundan dolayı birçok araştırmacı
insanlarda görülen nörolojik ve psikolojik hastalıkların ve davranış değişikliklerinin bir
nedeninin de Toxoplasma gondii olabileceğini düşünmüştür. İnsanlarda görülen nörojenikpsikiyatrik hastalıklar ve davranış değişiklikleri ile Toxoplasma gondii arasında ilişki olması
nedeniyle, parazitin etki mekanizmalarının aydınlatılabilmesi için ileri araştırmalara
gereksinim duyulmaktadır.
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ABSTRACT
Due to the characteristics of health care, the focus of health facilities has been human. For the
sustainability of these vital services, the financial conditions of health facilities should be
suitable. However, sometimes they continued to provide uninterrupted health services despite
financial failures. Considering that the primary purpose of private health facilities, which have
an essential position in the provision of health care, is to make a profit, it is inevitable to
monitor private health institutions' financial conditions. In this study, it was aimed to evaluate
the financial failure level of two hospital groups traded in Borsa Istanbul. The 2015-2021
financial statements of these groups were evaluated with the Springate Model. This model
was developed by Gordon Springate in 1978 and uses stepwise discrimination analysis to
result in scores to determine the probability of companies failing. Companies with a Springate
Score of less than 0.862 from the four financial ratios are classified as "failed". The Springate
Scores of the A hospital group evaluated within the scope of the research from 2015 to 2021
were 0.037, 0.230, 0.059, 0.152, 0.414, 0.482 and 0.082. It has been determined that this
group financially a failure in 2015-2021 and the failure condition fluctuated over the years.
While the year with the lowest Springate Score is 2015, the year with the highest is 2020.
Springate Score of group B hospitals is 0.663, 0.770, 0.581, 0.585, 0.396, 0.764 and 1.010,
respectively. In this group, while there is financial failure between 2015-2020, there is no
financial failure in 2021. While the year with the lowest Springate Score is 2019, the year
with the highest is 2021 in group B hospitals. Springate scores fluctuate over the years for
both groups of hospitals. It is thought that health institutions, whose importance has been
understood once again with the pandemic, should give more importance to financial situation
assessments for their sustainability. There are various analysis methods for financial failure
assessments. It is recommended to conduct research with these methods in future studies.
Keywords: Financial Failure, Private Hospital, Springate Model, Springate Score

ÖZEL HASTANELERDE FİNANSAL BAŞARISIZLIK ANALİZİ
ÖZET
Sağlık hizmetlerinin özellikleri gereği sağlık kurumları için odak noktası insan olmuştur.
Hayati öneme sahip bu hizmetlerin sürdürülebilirliği için sağlık kurumlarının mali durumları
elverişli olmalıdır. Ancak sağlık kurumları kimi zaman finansal başarısızlıklara katlanarak
kesintisiz sağlık hizmeti sunumu vermeye devam etmişlerdir. Sağlık hizmeti sunumunda
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önemli yere sahip olan özel sağlık kurumlarının temel amaçlarının kar elde etmek olduğu göz
önüne alındığında finansal durumlarının izlenmesi kaçınılmazdır. Bu kapsamda Borsa
İstanbul’da işlem gören iki hastaneler grubunun finansal başarısızlık düzeyini değerlendirmek
amaçlanmıştır. İlgili hastane gruplarının 2015-2021 finansal tabloları Springate Modeliyle
değerlendirilmiştir. Bu model Gordon Springate tarafından 1978 yılında geliştirilmiştir ve
firmaların başarısız olma olasılığını belirlemek için puanlarla sonuçlanmak üzere aşamalı
ayrım analizini kullanmaktadır. Dört finansal orandan elde edilen Springate skoru 0,862'den
düşük olan şirketler "başarısız" olarak sınıflandırılır. Araştırma kapsamında değerlendirilen A
hastaneler grubunun Springate skorları 2015’ten 2021’e sırasıyla 0,037, 0,230, 0,059, 0,152,
0,414, 0,482 ve 0,082’dir. Bu grubun 2015-2021 yıllarında finansal açıdan başarısız olduğu ve
başarısızlık durumunun yıllar itibariyle dalgalanma gösterdiği saptanmıştır. Springate
skorunun en düşük olduğu yıl 2015 iken en yüksek olduğu yıl 2020’dir. B hastaneler
grubunun Springate skorları ise yıllar itibariyle sırasıyla 0,663, 0,770, 0,581, 0,585, 0,396,
0,764 ve 1,010’dur. Bu grupta ise 2015-2020 yılları arasında finansal başarısızlık varken 2021
yılında finansal başarısızlık durumu yoktur. Springate skorunun en düşük yıl olduğu yıl 2019
iken en yüksek olduğu yıl 2021’dir. Her iki hastaneler grubu için de yıllar itibariyle Springate
skorları dalgalanma göstermektedir. Pandemiyle birlikte önemi bir kez daha anlaşılan sağlık
kurumlarının sürdürülebilirliği için finansal durum değerlendirmelerine daha fazla önem
vermeleri gerektiği düşünülmektedir. Finansal başarısızlık değerlendirmeleri için çeşitli analiz
yöntemleri bulunmaktadır. Gelecek araştırmalarda bu yöntemlerle çalışmalar yapılması
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Finansal Başarısızlık, Özel Hastane, Springate Modeli, Springate Skoru
INTRODUCTION
Financial failure defines as the inability of a company to pay its financial obligations when
they mature (Beawer, 1966). In addition to being unable to pay the debts when they come due,
it is also defined as entrance into a bankruptcy proceeding and, requesting an agreement with
the creditors to reduce the debts (Blum, 1974). Financial failure is seen as a problem.
Financial failure, characterized as the failure of the company to pay creditors, suppliers,
shareholders, or the bankruptcy of the company, causes the interruption of the companies
operations. Hence, in order to be able to say about financial failure, it is should be situations
such as bankruptcy, default, and inability to pay its debts (Vuran, 2009; Beawer, 1966).
Different methods such as Altman (Z-Score), Springate (S-Score), Ohlson (O-Score), Fulmer
(F-Score), CA Score can be used to evaluate the financial failures of companies. Springate (SScore) used in this research has been used in different many research because it is an easy-tocalculate and understand model (Turk and Kurklu, 2017; Tan and Wibisana, 2020; Hau and
Oanh; 2021; Buyukarikan and Buyukarikan, 2014; Kayali and Dogan, 2018). In the Springate
(S-Score) Model, developed by Gordon L. V. Springate in 1978, ratios such as the ratio of
working capital to total assets, the ratio of profit before interest and taxes to total assets, the
ratio of profit before tax to short-term liabilities and, the ratio of sales to total assets are used.
In this model, companies with a Springate score lower than 0.862 are classified as "failed".
Due to the characteristics of health care, the focus of health facilities has been human. For the
sustainability of these vital services, the financial conditions of health facilities should be
suitable. Determining the situations that make health institutions financially unsuccessful and
taking the necessary precautions will ensure the correct and effective use of resources. Hence,
it is thought that it is important to financial failure studies for health institutions. Considering
that the primary purpose of private health facilities, which have an essential position in the
provision of health care, is to make a profit, it is inevitable to monitor private health
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institutions' financial conditions. This study, it was aimed to evaluate the financial failure
level of two hospital groups traded in Borsa Istanbul over the years.
RESEARCH AND FINDINGS
In this study, it was aimed to evaluate the financial failure level of two hospital groups traded
in Borsa Istanbul. For this purpose, the balance sheet and income statements of the relevant
hospitals group for the years 2015-2021 were obtained from the Public Disclosure Platform.
Financial failure assessment of hospital groups was made with the Springate Model.
Developed by Gordon Springate in 1978, this model uses incremental discrimination analysis
to result in scores to determine the probability of companies failing. The Springate score is
calculated as in Equation (1) (Vickers, 2006):
S= 1.03X+3.07Y+0.66Z+0.4Q

(1)

X: Working capital/ total assets
A: Profit before interest and tax/total assets
Z: Profit before interest and tax/short-term liabilities
Q: sales/ total assets
The data of the financial statement items used in the financial failure assessment of the
hospital groups within the scope of the research are given in Table 1. Looking at the data
belonging to Group A Hospitals, it is seen that Current Assets have increased over the years.
Looking at the Short-Term Liabilities, it was determined that there was a decrease from 2015
to 2016 and an increase from 2016 to 2021. The Total Assets account has increased
continuously from 2015 to 2021. When these three items are taken together, the decrease in
Short-Term Liabilities in 2016 is not in line with the trend of Current Assets. According to the
maturity matching rule, current assets should be financed with short-term liabilities. In this
context, the increase-decrease trend in both account items is expected to be the same.
However, in the situation in 2016, it is seen that the maturity matching rule was not followed.
When the profit before interest and tax account is examined, it has been determined that there
was a loss from 2015 to 2018, but profit was made after this year. Sales increased
continuously from 2015 to 2021.
When the financial data of the B hospitals group is examined, it is seen that the current assets
increased until 2019, decreased in 2020, and increased again in 2021. The same trend was
observed in short-term liabilities as well. Seeing the same trend in both account items
indicates that the maturity matching rule is followed. The total assets account has increased
continuously over the years. Profit before interest and tax shows that profit is made in all
years and there is fluctuation in profitability. Sales have increased over the years.
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Table 1. Financial Statement Data

B HOSPITALS GROUP

A HOSPITALS GROUP

Years
Current Assets

2015
901,155,533

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,015,713,000 1,161,175,000 1,478,593,000 1,721,976,000 2,185,278,000 2,741,333,000

Short-Term Liabilities

1,213,740,451 1,031,003,000 1,261,424,000 1,508,830,000 1,938,417,000 2,386,700,000 3,318,172,000

Total Assets

2,256,316,911 2,435,303,000 2,721,336,000 3,238,877,000 3,914,486,000 4,571,850,000 5,748,121,000

Profit Before Interest and Tax
Sales

-77,258,498

-62,323,000

-170,750,000

-162,398,000

82,123,000

185,511,000

371,885,000

1,843,386,415 2,160,072,000 2,576,076,000 3,131,559,000 3,703,598,000 4,014,679,000 5,795,954,000

Current Assets

46,145,319

72,244,891

83,267,354

102,311,996

117,636,235

108,330,423

122,749,051

Short-Term Liabilities

36,294,515

69,379,466

82,888,695

144,266,299

148,818,524

146,243,373

163,051,187

Total Assets

137,158,958

199,102,812

231,828,177

286,698,991

372,853,439

389,686,314

476,948,199

Profit Before Interest and Tax

5,939,321

15,148,556

7,357,561

13,380,274

3,730,051

36,443,574

61,097,911

Sales

141,577,223

194,463,266

246,098,186

286,107,305

335,229,041

316,730,031

453,454,826
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Companies with a Springate score of less than 0.862 from the four financial ratios are
classified as "failed." The findings regarding the A Hospitals Group and the B Hospitals
Group evaluated within the scope of the research are given in Table 2. The Springate scores of
group A hospitals were respectively 0.037, 0.230, 0.059, 0.152, 0.414, 0.482 and 0.082, from
2015 to 2021. It has been determined that this group was financially unsuccessful in 20152021 and the failure situation fluctuated over the years. The year with the lowest Springate
score is 2015, while the year with the highest is 2020. Springate scores of group B hospitals
were respectively 0.663, 0.770, 0.581, 0.585, 0.396, 0.764 and 1.010. In this group, while
there is financial failure between 2015-2020, there is no financial failure in 2021. The year
with the lowest Springate score is 2019, while the year with the highest is 2021.
Table 2. Springate Scores

B
HOSPITALS
GROUP

A
HOSPITALS
GROUP

Years

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

S Score

0.037

0.230

0.059

0.152

0.414

0.482

0.082

X

-0.139

-0.006

-0.037

-0.009

-0.055

-0.044

-0.577

Y

-0.034

-0.026

-0.063

-0.050

0.021

0.041

0.065

Z

-0.064

-0.060

-0.135

-0.108

0.042

0.078

0.112

Q

0.817

0.887

0.947

0.967

0.946

0.878

1.008

S Score

0.663

0.770

0.581

0.585

0.396

0.764

1.010

X

0.072

0.014

0.002

- 0.146

- 0.084

- 0.097

- 0.085

Y

0.043

0.076

0.032

0.047

0.010

0.094

0.128

Z

0.164

0.218

0.089

0.093

0.025

0.249

0.375

Q

1.032

0.977

1.062

0.998

0.899

0.813

0.951

CONCLUSION
The Springate Score Model, which Gordon Springate created based on the Altman Z Model,
has a common area of use in evaluating the financial failures of companies (Sarıdoğan, 2020).
When the literature is examined, it is seen that the method, which is user-friendly in terms of
application, is rarely used in financial failure assessments of health institutions. In this study,
the financial performance of private hospitals, which have an important place in health service
delivery, was analyzed with the Springate Model. As a result of the research, Springate Scores
show that group of A hospitals experienced financial failure in all years. The year with the
highest financial failure was 2015, and the year with the lowest was 2020. On the other hand,
while group B hospitals experienced financial failure in 2015-2020, it was determined that
there was no financial failure in 2021. The year with the highest financial failure was 2019.
Springate scores fluctuate over the years for both groups of hospitals. It is thought that health
institutions, whose importance is understood more clearly with the Covid-19 pandemic,
should give more importance to financial situation assessments for their sustainability. When
the literature is examined, it is seen that the financial performance of health institutions is
widely evaluated. However, in this context, a limited number of studies have been found that
evaluate financial failure. It would be beneficial to disseminate financial failure analyzes as
well as financial performance evaluations of health institutions. There are various analysis
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methods for financial failure assessments. It is recommended to conduct research with these
methods in future studies.
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INS1 AND INS2 GENE EXPRESSIONS ON THE DIFFERENT STAGES OF
GENERATION OF ISLET LIKE CLUSTERS IN VITRO
Saime GÜZEL
Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
ABSTRACT
Unlike human, preproinsulins form a two-gene system in mouse as preproinsulin 1 (Ins1) and
preproinsulin 2 (Ins2). Ins1 is a transcript gene originating from Ins2. It was demonstrated
that these two genes have evolved in to diverged functions. These genes have a crucial
function in the pathogenesis of the diabetes Mellitus. Ins2 gene is expressed in pancreatic
islets and acts as a growth factor. Dynamic Ins2 gene activity defines β cell maturity states
while Ins1 mRNA was expressed only in single cells that are generally β cells or rarely islet
cells. In order to better understanding islet development for β-Cell Repair and Replacement
therapies, we aimed to analysis the expression levels of Ins1 and Ins2 genes during
development of Islet like clusters in vitro. In this study, mESCs were differentiated into islet
like clusters and mRNA expression levels of Ins1 and Ins2 genes were evaluated on
differentiation of mESCs at stage 6+9d, 6+16d, 6+28d. Undifferentiated cells were used as
control. In conclusion, our analyses of Ins1 and Ins2 mRNA levels at various stages of ıslet
clusters development have revealed that the two mRNA are regulated diﬀerentially.
Key Words: Ins1, Ins2, Islet like cluster, β cell
IN VITRO ADACIK BENZERİ HÜCRE KÜMELERİ OLUŞUMUNUN FARKLI
AŞAMALARINDA INS1 VE INS2 GEN İFADELERİ
ÖZET
İnsanlardan farklı olarak, preproinsülinler farede preproinsülin 1 (Ins1) ve preproinsülin 2
(Ins2) olarak iki genli bir sistem oluşturur. Ins1, Ins2'den köken alan bir transkript genidir. Bu
iki genin farklı işlevlere evrildiği gösterilmiştir. Bu genler diyabetin patogenezinde çok
önemli bir işleve sahiptir. Ins2 geni pankreas adacıklarında eksprese edilir ve bir büyüme
faktörü olarak görev yapar. Dinamik Ins2 gen aktivitesi, β hücre olgunluk durumlarını
tanımlarken, Ins1 mRNA, çoğunlukla β hücrelerinde veya nadiren adacık hücrelerinde olan
tek hücrelerde eksprese edilir. β-hücre replasman tedavileri için adacık gelişimini daha iyi
anlamak amacıyla, Ins1 ve Ins2 genlerinin ekspresyon seviyelerini in vitro olarak adacık
benzeri kümelerin gelişimi sırasında analiz etmeyi amaçladık. Bu çalışmada mESC'ler adacık
benzeri kümelere farklılaştırıldı ve mESC'lerin farklılaşmasının 6+9d, 6+16d, 6+28d
evrelerindeki Ins1 ve Ins2 genlerinin mRNA ekspresyon seviyeleri değerlendirildi.
Farklılaşmamış hücreler kontrol olarak kullanıldı. Sonuç olarak, adacık kümelerinin
gelişiminin çeşitli aşamalarındaki Ins1 ve Ins2 mRNA seviyelerine ilişkin analizimiz, iki
mRNA'nın farklı şekilde salgılandığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ins1, Ins2, adacık benzeri küme, β hücre
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ASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING POULTRY PRODUCTION AMONG
SMALL-SCALE FARMERS IN KATCHA AND LAPAI LOCAL GOVERNMENT
AREAS OF NGER STATE, NIGERIA
Muhammad, U.H
Muhammad, Y.
Abdullahi, A.
Jibrin, S
Salihu, I. T.
Development of Agricultural Extension and Rural Development, Federal University of
Technology, Minna, Niger State, Nigeria
ABSTRACT
The study assessed factors influencing poultry production among small-scale farmers in
Katcha and Lapai Local Government Areas of Niger State. Attempt was made to describe the
socio-economic characteristics of small-scale poultry farmers; analyze the costs and returns in
small-scale poultry production; determine the factors that influence small-scale poultry
production and examine the constraints associated with small-scale poultry production. To
achieve the objective of the study 132 small- scale farmers were randomly selected. Data
collected were analyzed using descriptive (frequently count, percentage and mean) and
inferential (multiple regressions) statistics as well as farm budgeting technique. The result of
the socio-economic characteristics of the farmers showed that most (45.5%) of them were
between 30-40 years of age with a mean age of 36 years, 70.1% of the farmers were male and
57.5% of them were married. The mean household size was 6 persons while mean farming
experience was 5.2 years. More than half (53.0%) of the farmers possessed primary and
secondary school education implying low level of literacy. The cost and returns evaluation
result indicated that the farmers incurred more expenses in purchase of feeds (₦68,616.34)
aside the fixed cost (₦37,011.12). The return from poultry production in the study area was
₦3, 57103.54 with a profitability and efficiency ratio of 1.28 and 2.28 respectively. The
multiple repression result (exponential function) revealed that cost of feeds, cost of drugs,
labour, credit, household size, farming experience and extension contact were found to
significantly influenced poultry output at 1% and 5% level of probability respectively. On the
̅ = 2.45) and high temperature (X
̅ = 2.29) were the most serious
other hand, high cost of feed (X
constraints faced by the poultry farmers. It was concluded that the poultry farmers were
making reasonable returns from poultry farming. It was recommended that government and
other relevant stakeholders should map out strategies that can assist farmers acquire poultry
feeds at subsidized rate. Extension service delivery need to be enhanced in the study area.
Keywords: Poultry, Meat, Egg, Production, Small-scale.
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TRENDS OF VIETNAM AGRICULTURAL PRODUCTION AND FOOD
CONSUMPTION IN THE PERIOD OF 2006 – 2020
Nguyen Thanh Binh 1*
Ngo Thi Thanh Thuy2
1
Mekong Delta Development Research Institute, Can Tho University, Vietnam
2
School of Social Science and Humanities, Can Tho University, Vietnam
ABSTRACT
This study uses secondary data from statistical yearbooks and the result of Vietnam living
standard surveys to analyze trends and the relationship between agricultural production
and food consumption in the period of 2006-2020. The analysis shows that the output of
most agricultural products has increased over time, while the trend of consuming these
products has not always increased. Indeed, the annual growth rate of rice production
reached 1.27%/year between 2006 and 2020, but rice consumption decreased at a rate of
5.59%/year in the same period. Fruit production increased by an average of 3.95%/year
but the consumption growth rate of 2.80%/year. Meat production rose at 4.28%/year but
lower than the growth rate of meat consumption at 6.43%/year. For eggs, production and
consumption have a relatively similar growth rate, approximately 10.0%/year. Meanwhile,
fish and shrimp consumption did not change, but production of fishery increased by
6.08%/year during the study period. These results confirmed that the trend of food
consumption does not depend entirely on food production but also on other factors such as
changes in income, lifestyle or urbanization. It is meaningful in reorienting the production
structure to match the consumption trend in the future.
Keywords: egg, fruit, fishery, meat, rice, Vietnam
1. Introduction
Vietnam is a country in Southeast Asia. The total land area is 331,236 km 2 with a
population of 98 million people (GSO, 2021a). Most of the population lives in rural areas
and their livelihoods depend on agriculture (Binh et al., 2021). In the conference room
today, there are delegates from Turkey and Nigeria, so we make a comparison for you to
better understand about our country. Vietnam has the smallest natural area with 331
thousand square kilometers, followed by Turkey with 785 thousand square kilometers and
Nigeria with 924 thousand square kilometers. In terms of population, Nigeria has biggest
population with 206 million inhabitants while Vietnam has 98 million inhabitants and
Turkey has 84 million inhabitants. Thus, the population density of Vietnam is the highest
(286 people/km2), followed by Nigeria 215 people/km2 and Turkey 107 people/km 2.
While Vietnam has only 35% of the population living in urban areas, this figure is 51% in
Nigeria and 76% in Turkey. Agricultural sector in Vietnam contributes 14% of total Gross
Domestic Products (GDP), while in Nigeria is 22% and only 6% in Turkey. GDP per
capita is highest in Turkey, equivalent to $9,127 in 2020, while in Vietnam is $2,714 and
Nigeria is $2,230 per capita (GSO, 2021a).
Agriculture in Vietnam thrives in the Mekong Delta region, located in the south of the
country. Indeed, the Mekong Delta occupies only 12% of the national area and 20% of the
population, but annually contributes about 55% of rice production and 73% of Vietnam's
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aquatic production (Binh et al., 2022). In 2020, Vietnam exported 6.2 million tons of rice,
ranking as the second biggest rice exporters in the world thanks to this land contributing
to 90% of the country's rice exports (USDA, 2021; GOV, 2017). Over the past 15 years
(2006-2020), Vietnam's rice production increased from 35.9 million tons to 42.8 million
tons. GDP per capita also increased continuously from 730 USD in 2006 to 2,714 USD in
2020. Urbanization is also happening with the proportion of urban population increasing
from 28% in 2006 to 37% in 2020 (GSO, 2010; 2021a). Thus, the questions are whether
there is a change in food consumption? And what lessons can be learned from this
change? This report will analyze the trends of food production and consumption in
Vietnam in the period 2006-2020 to answer these above two questions.
2. Methodology
This study employs the secondary data from Vietnam General Statistics Office to
calculate the annual growth rate of food production and food consumption in Vietnam
between 2006 and 2020. For food production, we use data from statistical yearbooks while
food consumption based on Household Living Standards Survey. In order to have a
uniform set of data from 2 different sources, we selected 5 indicators as below:






Rice production and rice consumption
Fruit production and fruit consumption
Meat production and meat consumption
Egg production and egg consumption
Fishery production and consumption

3. Result and discussion
3.1. Food production trends
Analysis of food production trends are presented in Figure 1. The results show that rice
production in Vietnam has increased from 35.9 million tons in 2006 to 42.8 million tons in
2020, equivalent to a growth rate of 1.27% per year. Regarding fruit production, output
increased from 2.0 million tons to 3.5 million tons in the same period, achieving an
average growth rate of 3.95%/year. Meat production also increased from 3.1 million tons
to 5.5 million tons, equivalent to a growth rate of 4.28% per year in the period 2006-2020.
Egg production increased at a rate of 10.0%/year, from 4.0 billion eggs in 2006 to 15.0
billion eggs in 2020. Fishery production increased from 3.7 million tons to 8.5 million
tons in the same period. In general, all food production items increased in the study
period.
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(Source: Based on GSO, 2010; 2015; 2021a)
Figure 1: Food production trends in Vietnam between 2006 and 2020
3.2. Food consumption trends
Food consumption trends between 2006 and 2020 in Vietnam are presented in Table 1.
The results show that rice consumption decreased from 11.4 kg per person per month in
2006 to 7.6 kg per person per month in 2020, equivalent to a decrease of 5.59%/year.
Meanwhile, fruit consumption increased from 0.89 kg per person per month to 1.08 kg per
person per month in the same period (annual growth rate of 2.80%/year). The amount of
meat consumption also increased from 1.50 kg per person per month to 2.32 kg per person
per month in the period of 2006-2020. The growth rate of egg consumption is the highest,
reaching 9.49%/year, equivalent to the amount of eggs consumed from 2.46 eggs per
person per month in 2006 to 4.64 eggs per person per month. Meanwhile, fish
consumption unchanged, remaining at 1.50 kg per person per month during the study
period.
Table 1: Food consumption trends in Vietnam between 2006 and 2020
2006
2020
Annual growth
rate (%)
Rice (kg/capita/month)
11.4
7.6
-5.59
Fruits (kg/person/month))
0.89
1.08
2.80
Meat (kg/person/month)
1.50
2.32
6.43
Eggs (pieces/person/month)
2.46
4.64
9.49
Fishery (kg/person/month)
1.50
1.50
0.00
(Source: Based on GSO, 2017; 2021b)
3.2. Comparison between food production and consumption
Figure 2 shows that the annual growth rate between food production and consumption in
Vietnam in the period 2006-2020 is not the same. Indeed, rice production has always
increased (1.27%/year) but rice consumption has decreased (-5.59%/year). Fruit
production increased at a faster rate than fruit consumption (3.95%/year vs. 2.80%/year).
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Meanwhile, meat production increased (4.28%/year) not keeping up with consumption
demand (6.43%/year). Egg production increased (10.0%/year) faster than consumption
growth (9.49%/year) during the same period. In the case of fishery, consumption did not
increase, but production increased at a relatively high rate (6.08%/year).

(Source: Based on GSO, 2010; 2015; 2017; 2021a; 2021b)
Figure 2: Comparison of annual growth rate between food production and
consumption in Vietnam
The results also show that food consumption differs between rural and urban areas as well
as between low- and high-income people (Figure 3). In 2020, rice consumption in rural
areas is 8.5 kg per capita per month, while in urban areas it is only 6.1 kg per capita per
month. Fruit consumption in rural areas tends to be lower than in urban areas (0.9 vs. 1.4
kg per capita per month). The amount of meat consumed does not differ between rural and
urban areas (2.3 kg per capita per month). The consumption of eggs and fish also do not
have a big difference between rural and urban areas. However, there is a significant
difference in the consumption of these foods between the low-income group and the highincome group. Figure 3 shows that 20% of the low-income population (Q1) consumes
more rice than 20% of the high-income population (Q5). But other foods such as fruits,
meat, eggs or seafood, the Q5 group consumed a larger amount than the Q1 group.

(Source: Based on GSO, 2010; 2015; 2017; 2021a; 2021b)
Figure 3: Comparison of food production consumption (kg per capita per month)
between different groups in Vietnam in 2020
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These results are similar to the previous studies in India. Venkatesh et al (2016) revealed
that per capita consumption has decreased in cereals and has increased in eggs, fish and
meat. They also reported that a significant growth has been observed in per capita income
and availability of food commodity along with rapid urbanization. Similarly, Jaju et al
(2020) found that there are different factors such as changing lifestyle, diet diversification,
health consciousness, consumer behavior, urbanization, generation gap which affects
consumption pattern. Indeed, Vietnam also has experienced in term of income growth, for
example from VND 0.6 million in 2006 to VND 4.2 million per capita per month in 2020
(GSO, 2010; GSO, 2021b). And urban population in Vietnam also increased from 28% in
2006 to 37% in 2020 (GSO, 2010; 2021a).
4. Conclusion
In summary, there is a difference in the trends of food production and consumption in the
period 2006-2020. Rice production increased, but rice consumption decreased. Fruit
production increased at a faster rate than consumption. Meanwhile, the increase in meat
production has not kept pace with consumption. There is not much difference between egg
production and consumption, but fish production is much higher than consumption. There
are many factors affecting the consumption of food commodities, but increasing income
and urbanization are two important factors for the change in food consumption in recent
years. Therefore, the orientation of restructuring the agricultural sector in the future
should consider the above factors.
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RURAL INFRASTRUCTURE AND PRODUCTION EFFICIENCY OF FOOD CROP
FARMERS IN OGUN STATE, NIGERIA
Abeeb Babatunde Omotosoa,b
Adedamola Wasiu Rasaki
Opeyemi Ibrahim Sulaimona
a
Oyo State College of Agriculture and Technology, P.M.B. 10, Igboora
b
Faculty of Natural and Agricultural Sciences, North West University, Private Bag X2046,
Mmabatho 2790, North West Province, South Africa
ABSTRACT
This work investigated the impact of rural infrastructure on production efficiency of food crop
rural farmers in Ogun State, Nigeria. A total of 160 farming households from 20 communities
under Abeokuta and Ilaro of Ogun State Agricultural Development Programme (OGADEP)
were randomly selected. Descriptive statistics, budgeting, Infrastructure Index Estimation
(IIE) and Stochastic Production Frontier (SPF) were used to analyzed the collected data.
Results revealed that rural dwellers major economic and livelihood activities were farming
(51.9%), trading (26.3%) and food processing (19.4%). The Budgeting analysis showed that
food crop production was more profitable in developed areas than the less developed areas
with Net Farm Income (NFI) of $328.900 (₦119,402.90/hectare) and $179.496
(₦65,163.68/hectare) respectively. SPF showed that total land cultivated (p<0.05), family
labor (p<0.01), hired labors (p<0.05) as well as cost of planting inputs (p<0.01) significantly
influenced food crop output. It was concluded that farm size, labour and cost of planting
materials were the major factors affecting food crop output irrespective of the presence of
infrastructural facilities or not in the study area. The research recommended that all inclusive
rural infrastructural development policies should be formulated towards efficient food crop
production in Nigeria.
Keywords: Agricultural sustainability; Budgeting analysis; Infrastructure index estimation;
Stochastic production frontier
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REPOSITIONING OF FOOD INSECURITY FOR SUSTAINABILITY IN POST
COVID-19 ERA IN DELTA STATE, NIGERIA

ISIBOR Angela Osas
Department of Home Economics Education
Federal College of Education (Technical), Asaba, Delta State
ABSTRACT
This paper titled repositioning of food insecurity for sustainability in post covid-19 era in
Delta State. The objectives of the paper were to examine the strategies for repositioning of
food security for sustainability in post covid-19 era; to identify the constraint to sustainability
of food security in post covid-19 era. The paper adopted descriptive survey design. The
population for the study comprised all the twenty-six (26) Home Economics lecturers in the
three colleges of education in Delta State which were all accommodated as the sample size.
The data was collected with structured questionnaire. The data were analyzed using frequency
tables and percentages, t-test analysis was used where applicable. The result of the paper
showed that repositioning of food insecurity will guarantee availability of food in the society
as well as reduce the rate of diseases associated with poor nutrition among the public during
the covid-19 era in Delta State in particular and Nigeria at large. The paper also found that
poor financing as well as misappropriation of fund meant for food production are major
constraint food security in post covid-19 era. Based on these findings, the paper recommended
among others that government and other stakeholders should get more committed to
improving availability of food in the society through financing of agricultural programmes in
covid-19 pandemic.
Keywords: Covid-19, Food, Hunger, Insecurity, Sustainability.
INTRODUCTION
The most recent outbreak of coronavirus disease (identiﬁed from a wholesale seafood and
wildlife market from the Wuhan region of China) resulted in a highly transmittable viral
infection with pandemic dimensions. Although the zoonotic source of SARS-CoV-2 is not yet
fully elucidated, genomic analysis suggests bats as the vital reservoir from which the
worldwide spread started (Letko, Seifert, Olival, Plowright and Munster, 2020). The new
coronavirus pandemic has exposed much vulnerability across various domains, far beyond the
medical system and its related clinical aspects. Besides the urgency of designing a medical
treatment and developing an effective vaccine, issues related to patient testing, the safety of
and facilities for professional healthcare providers, social and economic safety, food safety,
and even mental/psychological health and domestic safety require increased attention and the
implementation of a range of crisis and postcrisis management tools (Haghani, Bliemer and
Goerlandt, 2020).
The strict lockdowns, social distancing, the halting of all nonessential economic activities, and
all of the protectionist restrictions imposed by authorities to control the coronavirus outbreaks
have caused disruptions in most production and supply chains around the world (Jribi and
Ismail, 2020). These disruptions are speciﬁcally the restrictions on people’s global movement,
delays in the supply of raw materials and import-export transactions, price ﬂuctuations, the
lack of workers in agriculture, increased farming costs, and distribution deﬁciencies. Other
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similar consequences have forced many companies to relocate, restructure, ﬁnd alternative
sources, and rapidly redesign their production processes, or in some cases, temporarily or
permanently suspend their activities. Hence, in many developing countries and beyond,
COVID-19 has had a severe impact on employment and income, generating a signiﬁcant food
crisis and insecurity for a growing number of people unable to afford their basic daily food
(Henry, 2020). What the pandemic has highlighted is the necessity of using resources by
adopting the principles of sustainability to mitigate the devastating effects of the crises
(Torero, 2020).
As a result of the emergence of the coronavirus outbreak, the crisis has exacerbated all
existing discrepancies in the food sector, leading to a signiﬁcant destabilization of the global
food security system. The food systems comprise a complex of closely correlated stages
meant both to ensure the “farm to fork traceability” and security of the ﬁnal products in all
processing, distribution, consumption, and waste management activities and to maintain a
connection between all involved parts (Galanakis, 2020). Thus, one of the biggest challenges
in managing the food sector during a pandemic crisis is to adopt an effective strategy in
correlating the needs of consumers, food safety, producers, the distribution chain, the
economic environment, and waste management. Even if the amount of food produced today
would theoretically be enough to sustain all of humanity, the socioeconomic differences and
the unequal distribution of resources (in different regions around the world) would generate
discrepancies in living standards. Consequently, in developed countries, food abundance
inevitably leads to a large amount of food waste, while in underdeveloped countries more than
one billion people have difficulty in purchasing their essential daily commodities (Quiles,
2020).
The COVID-19 pandemic has had a signiﬁcant impact on the food industry not only in
developing countries, where the repercussions are already being felt, but also in developed
countries with relatively stable food sectors, where the repercussions will be felt in the long
term. From an economic point of view, pandemic effects have been intensiﬁed by the loss of
more than 200 million jobs. Consequently, according to the prediction of the United Nations
World Food Programme (WFP), the number of people across the planet facing acute food
insecurity stands to rise to 265 million in 2020, almost doubling from the 135 million reported
in 2019 (Khan, Haleem and Javaid, 2020).
According to the Food and Agriculture Organization (FAO, 2019), Food security is a situation
that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to
sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an
active and healthy life." When people do not have adequate physical, social, or economic
access to food as deﬁned above, the phenomenon of food insecurity will inevitably occur
(Sandberg, 2012). Before the coronavirus outbreak, food insecurity was already a severe
problem, mainly due to the increased number of people with limited access to food.
At the community level, food access and availability have been signiﬁcantly affected,
primarily due to disruption in the transportation, distribution, and delivery chain. At the
individual level, nutritional status, also considered an indicator of food security, has been
perturbed by variations in consumption behavior (Maggini, Pierre and Calder, 2018).
Moreover, due to the restrictions on people’s movement imposed by the pandemic, reductions
in regulatory control measures and oversight of inspection agencies in the food sector have
occurred. As a consequence, food authenticity vulnerabilities have been exposed by creating
suitable premises for food fraudsters to operate, thus increasing the risk of food fraud (e.g.,
substitution, misrepresentation, document fraud, waste diversion, illegal processing).
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Looking to the future, increasing investment in agriculture and biotechnology research would
undoubtedly have a signiﬁcant impact on enhancing and maintaining more stable food
security in the event of future pandemics. Advanced technologies and innovative approaches
need to be adopted globally in each region to optimize regional food production capability in
order to provide not only a safer but also a more sustainable source of food (Teigiserova,
Hamelin and Thomsen, 2020). For example, management systems such as Vulnerability
Assessment and Critical Control Points (VACCP) plans have already been implemented in
several large food chains. Still, in the actual pandemic context, their inclusion in every
supplier’s food safety assurance program is likely to be accelerated.
This paper offers an overview of the implications of COVID-19 for the food supply chain,
highlighting global food security issues and the behavior of consumers under the pressures of
a lockdown. It also emphasizes the importance of managing resources by applying sustainable
principles and explains several potential strategies that could be useful for minimizing shortand long-term pandemic drawbacks (food bank concepts).
Objectives of the Study
This study was aimed at assessing the repositioning of food insecurity for sustainability in
post covid-19 era in Delta State. The specific objectives of research sought to:
1. Identifying the strategies for repositioning of food security for sustainability in post covid19 era in Delta State.
2. Ascertain the constraints to sustainability of food security in post covid-19 era in Delta
State.
Research Questions
The following research questions guided the study:
1. What are the strategies for repositioning of food security for sustainability in post covid19 era in Delta State?
2. What are the constraints to sustainability of food security in post covid-19 era in Delta
State?
Hypotheses
The two null hypotheses were tested at 0.05 level of significance
HO1: There is no significant difference between the mean rating of male and female lecturers'
opinion on the strategies for repositioning of food security for sustainability in post covid-19
era in Delta State.
HO2: There is no significant difference between the mean rating of male and female lecturers'
opinion on the constraint to sustainability of food security in post covid-19 era in Delta State.
Methodology
Research Design: The study adopted descriptive survey design. The study area is Delta State
Nigeria.
Area of the Study: Delta states was selected because the it has three colleges of education
where Home economics is studies which has the need to analyze the relevance of home
economics and training in the face of covid-19 pandemic.
Population for the Study: The population of the study comprised all the twenty-six (26)
lecturers in three (3) collages of education in Delta State (Federal Collage of Education
(Technical) Asaba 15, Collage of Education Warri 5 and Collage of Education Morsogar 6
lecturers).
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Sample and Sampling Technique: Due to the small number of the population, the researcher
decided to accommodate all the population for the study; therefore, there was no sample size
and sampling technique.
Instrument for Data Collection: The instrument for data collection was Questionnaire
Survey entitled “Role of Home Economics Pandemic Era Questionnaire” (RHEPEQ). The
instrument was divided into two part A and B. Part A elicited information on the personal data
and characteristics of the universities. Part B elicited information on the (a) strategies for
repositioning of food security for sustainability in post covid-19 era, (b) the constraint to
sustainability of food security in post covid-19 era. The instrument was validated by two
experts in Home Economics- and one lecturer in Measurement and Evaluation all in Faculty
of Education, Delta State University Abraka.
Reliability and Validation of Instrument: The internal consistency of the instrument was
determined by administering the instrument to twenty (20) lecturers from Nwafor Orizu
Collage of Education Nsugbe, Anambra State, Nigeria. The data collected were analyzed
using Cronbach Alpha Reliability Approach with the aids of SPSS which yielded the index of
0.71.
Method of Data Analysis: The data collected were analyzed using mean and standard
deviation to test the lecturers’ opinions on assessing the role of home economics pandemic era
in Delta State, Nigeria with the aid of Special Package for Social Science (SPSS). The data
collected through questionnaire were analyzed using mean and standard deviation, t-test
analysis was used where applicable.
Results
Research Question 1: What are the strategies for repositioning of food security for
sustainability in post covid-19 era in Delta State?
Table 1: Mean response of lecturers on the strategies for repositioning of food security
for sustainability in post covid-19 era in Delta State.
S/N Items Description
Mean Standard Deviation Decision
1

2
3
4
5

By educating the entire public on the need
for improvement in agriculture for food
production.
By channeling of more fund toward
agriculture.
By educating farmers on the application of
mechanized seedlings and chemicals.
By periodic supervision of farms to
guarantee improved output.
By subsidizing the cost of farming to
motivate farmers.

3.16

0.83

SA

3.14

0.80

SA

3.08

0.77

SA

3.00

0.82

SA

3.06

0.86

SA

Grand Mean Score= 3.09
The result of data in table 1 revealed that the respondents in item 1-5 had the mean scores
ranging from 3.16, 3.14, 3.08, 3.00, and 3.06 with the standard deviation ranging from 0.83,
0.80, 0.77, 0.82 and 0.86. This indicates that the lecturers strongly agreed that the items of the
questionnaire are the strategies for repositioning of food security for sustainability in post
covid-19 era in Delta State. The grand mean score is 3.09 which indicate strongly agree.
Therefore, repositioning of food security will guarantee provision of food in Nigeria during
the pandemic era in Delta State.
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Research Question 2: What the constraint to sustainability of food security in post covid-19
era in Delta State?
Table 2: Mean response of lecturers on the constraint to sustainability of food security in
post covid-19 era in Delta State.
S/N Items Description
Mean Standard Deviation
Decision
6

Inadequate
funding
for
agricultural
programme.
7
Lack of accessibility to fund by farmers.
8
Shortage of extension workers.
9
Poor attitude of the society toward farming.
10
Climate change.
Grand Mean Score = 3.13

3.08

0.80

SA

3.17
3.16
3.17
3.09

0.82
0.80
0.82
0.80

SA
SA
SA
SA

The result of data in table 2 revealed that the respondents in item 6-10 had the mean scores
ranging from 3.08, 3.17, 3.16, 3.17, and 3.09 with the standard deviation ranging from 0.80,
0.82, 0.80, 0.82 and 0.80. This indicates that the lecturers strongly agreed that the items of the
questionnaire are the constraint to sustainability of food security in post covid-19 era in Delta
State. The grand mean score is 3.13 which indicates strongly agree. Therefore, adequate
attention should be focused on improving agricultural programmes in Delta State, Nigeria.
Hypotheses
HO1: There is no significant difference between the mean rating of male and female lecturers'
opinion on the strategies for repositioning of food security for sustainability in post covid-19
era in Delta State.
Table 3: t-test of independent sample on the significant difference between the mean
rating of male and female lecturers' opinion on the strategies for repositioning of food
security for sustainability in post covid-19 era in Delta State
Variables
N
Mean
SD
T
Df Sig.(2Level of Decision
tailed)
Sig.
Male
11
3.1384 0.46420 -469
298 0.645
0.05
NS
Female
15
3.1663 0.42772 -470
Data in table 3 showed that the mean scores of male and female lecturers on the significant
difference between the mean rating of male and female lecturers' opinion on the strategies for
repositioning of food security for sustainability in post covid-19 era in Delta State were
3.1384 and 3.1663 with the standard deviation of 0.46420 and 0.42772 respectively. Male and
female lecturers indicated the responses on the strategies for repositioning of food security for
sustainability in post covid-19 era. It also showed that the calculated t-value of -469 was not
significant at 0.645 Significant (2-tailed) which is greater than the chosen level of 0.05.
Therefore, there is no significant difference between the mean rating of male and female
lecturers opinion on the strategies for repositioning of food security for sustainability in post
covid-19 era in Delta State.
HO2: There is no significant difference between the mean rating of male and female lecturers'
opinion on the constraint to sustainability of food security in post covid-19 era in Delta State.
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Table 4: t-test of independent sample on the significant difference between the mean
rating of male and female lecturers' opinion on the constraint to sustainability of food
security in post covid-19 era in Delta State
Variables
N
Mean
SD
T
Df Sig.(2Level of Decision
tailed)
Sig.
Male
11
3.1192 0.53644 0.613 298 0.541
0.05
NS
Female
15
3.0787 0.40745 0.654
Data in table 4 showed that the mean scores of male and female lecturers on the significant
difference in the mean rating of male and female lecturers' opinion on the constraint to
sustainability of food security in post covid-19 era in Delta State were 3.1192 and 3.0787 with
the standard deviation of 0.53644 and 0.40745 respectively. Male lecturers indicated higher
than female response on the significant difference between the mean rating of male and
female lecturers' opinion on the constraint to sustainability of food security in post covid-19
era in Delta State. It also showed that the calculated t-value of 0.613 was not significant at
0.541 significant (2-tailed) which is greater than the chosen level of 0.05. Therefore, there is
no significant difference between the mean rating of male and female lecturers' opinion on the
constraint to sustainability of food security in post covid-19 era in Delta State.
Summary of Findings
The following findings were obtained from the study:
1. That repositioning of food security will guarantee provision of food in Nigeria during the
pandemic era.
2. That adequate attention should be focused on improving agricultural programmes in Delta
State, Nigeria.
3. That there is no significant difference between the mean rating of male and female
lecturers opinion on the strategies for repositioning of food security for sustainability in
post covid-19 era.
4. There is no significant difference between the mean rating of male and female lecturers'
opinion on the constraint to sustainability of food security in post covid-19 era.
Conclusion
The repositioning of food insecurity for sustainability era in Delta State can be under
estimated. The strict lockdowns, social distancing, the halting of all nonessential economic
activities, and all of the protectionist restrictions imposed by authorities to control the
coronavirus outbreaks have caused disruptions in most production and supply chains around
the world. These disruptions are speciﬁcally the restrictions on people’s global movement,
delays in the supply of raw materials and import-export transactions, price ﬂuctuations, the
lack of workers in agriculture, increased farming costs, and distribution deﬁciencies. Other
similar consequences have forced many companies to relocate, restructure, ﬁnd alternative
sources, and rapidly redesign their production processes, or in some cases, temporarily or
permanently suspend their activities. Hence, in many developing countries and beyond,
COVID-19 has had a severe impact on employment and income, generating a signiﬁcant food
crisis and insecurity for a growing number of people unable to afford their basic daily food.
Recommendations
Based on the findings of the study, the study recommended that:
1. There is need for urgent intervention programme in the development of in agricultural
during the covid-19 pandemic era.
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2. Government should partner with other stakeholders in agricultural sectors to ensure
adequate funding during the covid-19 pandemic within the country.
3. The general public should focus more attention on agricultural sector so as to improve the
availability of food in the country during the pandemic era.
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ABSTRACT
Prior to the discovery of petroleum, Nigeria quickly became a major food importer as the
government neglected the agricultural sector because petroleum is deemed a more viable
resource for economic growth. This quickly polarized the country into high and low income
groups. Unfortunately, as a result of various insecurity difficulties faced by all regions of the
country, such as the book haram insurgency in the northeast, banditry in the northwest,
militancy in the south east, and oil vandalism in the south-south. The population has
continued to suffer the misfortune of food insecurity because they can no longer afford the
increasing prices of imported foods. Despite this, a sizable proportion of the Nigerian
population is still employed in the agricultural sector. This paper emphasizes the critical role
of ICT in revitalizing the country's agricultural sector and resolving Nigeria's food insecurity
issues.
KEYWORDS: Agriculture, food security, ICT, Economy, Nigeria
1.0 INTRODUCTION
The agriculture and food sector is confronted with numerous challenges. With the global
population expected to rise from 7.6 billion in 2018 to over 9.6 billion in 2050 (UN DESA,
2019), there will be a substantial increase in food demand (UN DESA, 2017). At the same
time, natural resources such as fresh water and productive agricultural land are becoming
increasingly scarce. The term “food security” first emerged in the mid-1970s, at the World
Food Conference (1974). During the conference food security was defined in terms of supply
of food “assuring the availability and price stability of basic foodstuffs at the international and
national level” (FAO, 2006). Since the World Food Conference of 1974, the concept of food
security has evolved into what is now generally agreed the standard definition which was
adopted during the World Food Summit in 1996. The World Food Summit, 1996, agreed that
food security “exists when all people, at all times, have physical and economic access to
sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an
active and healthy life” (FAO, 2008).
Digital agriculture involves the application of digital technology to integrate agricultural
production from the paddock to the costumer. Agricultural industries can benefit from these
technologies by more tools and information to make better decisions and increase
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productivity. Digital farming technologies include the application of sensors, automation, and
robots in production systems (Banhazi et al., 2012; Shamshiri et al., 2018). In rural areas of
developing countries where majority of people rely on agriculture for their living, digital
technology can assist for overcoming global poverty and hunger more quickly. In digital
agriculture, farmers use mobile phones and other technologies that could revolutionize for the
communities to secure and improve their livelihoods (Kremer and Houngbo, 2020). It is
required more productive, efficient, sustainable, inclusive, transparent and resilient food
systems for achieving the UN Sustainable Development Goal of a ‘world with zero hunger’
by 2030 (FAO, 2017). Sustainable agricultural development was defined by Zaharia (2010) as
a new approach to agricultural production that enhances the economic and social benefits for
the generations without compromising the capacity of the future generation to fulfil their
proper agricultural demands and without injuring the ecological process.

Figure 1: Sustainable Agriculture
Source: Authors, 2022
Sustainable agriculture has the capacity to enhance economic growth in Nigeria since it would
not disrupt ecological systems or overexploit soil fertility (Adesina, 2014). Sustainable
agricultural can manage the link between poverty and nutrition by providing the citizens
particularly children with an opportunity to reach their full potential (Oyeshola, 2008).
Although agricultural output is currently sufficient to feed the world, 821 million people
continue to suffer from hunger (FAO, 2018). Processes such as rapid urbanization are also
having a significant impact on food demand and supply patterns. The agrifood sector is still
important for livelihoods and employment. There are over 570 million smallholder farms
worldwide (Lowder et al., 2016), and agriculture and food production employs 28% of the
global workforce (ILOSTAT, 2019). To achieve the UN Sustainable Development Goal of a
"world without hunger" by 2030, more productive, efficient, sustainable, inclusive,
transparent, and resilient food systems will be required (FAO, 2017b p. 140). The current
agrifood system will need to be transformed quickly.
Furthermore, for the Federal Government's diversification efforts to yield the expected results,
digital technologies must be mainstreamed in the agricultural sector. As a result, the Nigeria
Digital Agriculture Strategy (NDAS) presents a ten-year strategic plan to increase the
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effectiveness of the Nigeria agriculture sector by the use of digital technologies in both rural
and urban areas. The NDAS will direct the agriculture sector to achieve global market
competitiveness for agricultural produce while generating jobs and a source of livelihood for a
large portion of the country's population. The framework also outlines strategic actions to
ensure that agricultural stakeholders have the necessary skills to develop advanced ideas and
solutions that will revive Nigeria's agro-economy. The National Information Technology
Development Agency (NITDA) is focused on improving national policies as part of major
efforts to open up new agricultural opportunities. Importantly, using new technologies,
NITDA can play critical roles in attempts to improve food security in Nigeria and, by
extension, the entire sub-region.
The NDAS is more than just digitalization; it is a concerted effort to modernize and bring the
sector up to speed. It is an effort to bring together all agriculture stakeholders from all over
the country, as well as the Nigerian youth who are technologically savvy, on a common
platform to communicate and collaborate, with the goal of creating well-paying jobs for the
youth, connecting products to markets, and generating income through a well-thought-out
business model called "Data as a Service (DAAS)." The NDAS is based on internet
technologies from the fourth Industrial Revolution (Industry 4.0). Broadband access, webenabled smart phones, mobile applications, and a social media platform are all available.
1.1 APPLICATION OF TECHNOLOGY IN AGRICULTURE
Farming is civilization's oldest industry, yet it is the last to be disrupted by digitalization and
technological innovations. However, technologies such as SMS, USSD, web, mobile, block
chain, robotics, remote sensor technology, IoT, big data, Analytics, AI, machine learning, and
others represent a huge opportunity for Africa, particularly Nigeria, to address all identified
challenges and exploit for increased productivity and improved quality of agricultural produce
that meets local and international standards. The development and application of mobile
technologies, as well as the resulting digital services, have the potential to create jobs (direct
and indirect) and contribute to the economic diversification. Digital agriculture is critical in
the effort to reduce rural-urban migration and to engage young people in rural development.
Young people have a great desire to work and accomplish things through technology. Though
not the only factor, improved use of digital technology in agriculture and allied activities can
help attract and retain young people to live in rural communities. The growing concerns about
food security and the effects of climate change necessitate real-time information for
agricultural productivity. Real-time information access is heavily reliant on the use and
adoption of digital technologies. Adoption of digital technology increases access to
information:
1. On inputs, weather, and soil condition
2. On processing and storage resources
3. On markets and finance, and
4. On food surveillance and consumption requirements.
As farmers and others in the food supply chain embrace technology to improve efficiency,
there will be tremendous opportunities for technology suppliers and innovators. Digital
agriculture will help Nigeria to:
1. Increase output while decreasing waste;
2. Reduce production costs while increasing yields; and
3. Reduce environmental impact.
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4. Improve agricultural produce quality and traceability.
Digital agriculture is in alignment with the Federal Government's digital economy agenda. It
will hasten the implementation of the agricultural objectives of the Agriculture Promotion
Policy and the Economic Recovery and Growth Plan. Furthermore, in order to achieve the UN
Sustainable Development Goals (SDGs) of a "world without hunger" by 2030, more
productive, efficient, sustainable, encompassing, transparent, and resilient food systems will
be required (FAO, 2017b p. 140). This is possible when digital technologies and innovations
enable and power the agriculture value chain.
1.2 The Revolution in Digital Agriculture
Agriculture has historically gone through a series of revolutions that have increased
efficiency, yield, and revenue growth to previously unattainable levels. According to market
forecasts for the next decade, the latest shift that could help ensure agriculture satisfy the
needs of the global community in the future is a "digital agricultural revolution". Every aspect
of the agrifood chain will be altered by digitalization. Resource management throughout the
system can become faster, personalized, intelligent, and anticipatory. It will operate in real
time, hyper-connected, and data-driven. Digital agriculture has the potential to achieve
economic advantages through increased agricultural productivity, cost efficiency, and
investment opportunities, social and cultural benefits through improved communications and
inclusivity, and environmental benefits through optimized resource use and climate change
adaptation. The benefits of digitizing the agrifood sector are compelling, but it will necessitate
significant changes in farming systems, rural economies, communities, and natural resource
management. This will be a challenge, and achieving the full potential benefits will
necessitate a systematic and holistic approach.
1.3 Prerequisites for Digital Transformation
Several factors will influence the digitalization of agriculture in various contexts:
The basic conditions for using technology include: accessibility, connectivity, affordability,
ICT in education, and supportive policies and programs (e-government) for digital strategies.
Enabling conditions ('enablers') are factors that make technology adoption easier, such as
internet, mobile phone, and social media use, digital skills, and support for agricultural and
innovation culture (talent development, sprint programmes including hackathons, incubators
and accelerator programmes).
Agriculture's Digital Development Principles The "Digital Impact Alliance" has established
some principles to guide the design, deployment, use, and adoption of digital solutions across
the economy. These principles will be critical to the successful digitalization of the agriculture
sector.
Among the principles are:
1. User-Centred Design
2. Understand the Ecosystem
3. Scale Design
4. Design for Longevity
5. Be data-driven;
6. Make use of open standards, open data, open source, and open innovation.
7. Reuse and Enhance
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8. Consider Privacy and Security
9. Work Together
2.1 LITERATURE REVIEW
The world and Africa in Particular has enormous potential to drive economic growth and
transform the agriculture sector thanks to rapid population growth and advancement in digital
technologies. Unfortunately, and despite gradual progress made toward the 2030 Agenda for
Sustainable Development, the COVID-19 pandemic has exacerbated the challenges faced by
many countries, making the agricultural sector even more critical in ensuring food security.
The pandemic has also demonstrated the urgent need for digitalization and accelerated the
shift toward innovation and digital transformation to harness more digital economies.
Countries in sub-Saharan Africa are at varying levels of digital transformation, reflected in
their differences in coping with complexity, untapped potential and availability of
information. For the most part, vast populations in the region still experience acute food
insecurity and lack access to basic digital technologies. As the main backbone of most of subSaharan Africa economies, agriculture remains a priority sector. Its digitalization is therefore
fundamental to leveraging the benefits of digital technologies in transforming societies,
improving livelihoods and accelerating the ability of the Sustainable Development Goals to
eradicate poverty.
Agriculture in South Africa employs around 5.3 percent of the active population. South
Africa’s agricultural sector consists of commercial farmers and subsistence smallholder
farmers, both of whom are involved in crop cultivation and animal production. South Africa is
a net agricultural and food exporter. For example, the agricultural sector contributed around
10 percent to South Africa’s total export earnings in 2019 at a value of USD 10.7 billion.
South Africa has one of the most advanced telecommunication infrastructures in Africa due to
a strong investment by the government and the private sector. The national utility company
Eskom dominates the South African market for generation, transmission, and more than 79
percent distribution of electricity in rural areas. Meanwhile, within the National Development
Plan, agriculture plays an important role in eliminating poverty by 2030. The National Policy
on Food and Nutrition Security was enacted in 2013 to ensure the availability, accessibility
and affordability of safe and nutritious food at national and household levels.
The National Broadband Policy, the Cybersecurity Policy framework and the Integrated ICT
Policy are the guiding policies that support investment in digital agriculture. South Africa’s
start-up market is one of the most competitive in the continent, and agroinnovation ventures
are emerging. South Africa has embraced the following in agriculture: precision farming,
GIS-based applications, IoT, mobile-based systems, machine learning and other emerging
technologies. These technologies can alleviate some of the challenges faced by agriculture in
South Africa, including: the lack of appropriately adaptable seeds and fertilizers; limited
access to finance, skills, and training; the lack of infrastructure such as storage facilities; and
the lack of access to market information.
In Ghana, the agriculture sector has been highly prioritized by the government with numerous
flagship programmes. The sector contributes 17.3 percent of the GDP and 30 percent of
export earnings, and it employs 29.8 percent of the population with 70 percent as smallholder
farmers. Ghana’s agriculture sector produces key crops such as cocoa, coffee, citrus and
rubber for exports. Major staples include cassava, plantain, rice, maize, sorghum and millet.
Recent reviews of government budgetary allocation to the agriculture sector suggests that the
government of Ghana is close to meeting the goal of 10 percent budgetary support for
agriculture, as committed to in its joining of the Comprehensive Africa Agricultural
Development Programme. Around 5.8–7.5 percent of the government’s budget was allocated
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to agriculture between 2012–2015 (IFPRI, 2019). Several start-ups have sprung up in the
agriculture sector including Esoko, Cow Tribe, Syecomp Ghana Limited, Farmerline, Trotro
Tractors, Sesi Technologies, Agrocenta, AgroInnova, Farm Cure and AniTrack. The services
they provide range from data management, e-commerce, advisory, financial and marketing
linkages.
While in Uganda, the expenditure on agriculture research accounted for 0.6 percent of
Uganda’s agricultural GDP in 2016, falling nearly 0.4 percent from 2014–2015 due to
completion of World Bank loans. The National Agricultural Research Organization (NARO)
is the leading institute in conducting agricultural research activities and implementing
technologies and innovations in agriculture. This includes launching digital platforms,
adopting dairy technologies, etc. Innovation is also being boosted among new enterprises in
agriculture through a number of platforms. GIST I-Hub and the Innovation Village build
networks for young entrepreneurs. Venture Lab East Africa provided a platform for
technology-enabled business ventures and start-ups. Outbox Hub organized challenges and
hackathons to support young entrepreneurs using technologies that address social challenge.
2.2 THE RIGHT TO FOOD SECURITY
Food security is achieved when there is always enough food on citizens' tables, and there is a
nutritionally adequate supply in terms of quantity, quality, and variety (Rome Declaration on
World Food Security; Clover, 2003:7). Food security includes availability, access, and
affordability. (Ojo and Adebayo, 2012; 205.) Food access is related to both economic and
physical access. Food, its provision and availability to citizens are as important as, among
other things, the right to life. The right to food is well enshrined in international human rights
treaties such as the Universal Declaration of Human Rights (Article 25), the Covenant on
Economic, Social, and Cultural Rights (Article 11), and the Convention on the Rights of the
Child (Article 2). (Articles 24 and 27). According to Nigeria's 1999 Constitution, the state
shall direct its policies toward making sure that suitable and adequate food is provided for all
citizens. Section 16(2)(d), 1999. The popular acceptance of Governor Ayo Fayose of the
opposing Peoples Democratic Party's Stomach Infrastructure reflects Nigerians' perception of
the importance of food. As such, the All Progressives Congress drafted a manifesto to carry
out a School Feeding Project. This is the change agenda that propelled the opposition party to
victory in the 2015 presidential election (Yunusa, et al., 2017). The United Nations requires
member states to take action to expedite the realization of the right to food and other
socioeconomic rights (SERs) (CESCR General Comment No 3 (1990) paras 2, 4). (Orago,
2013; 183). In this vein, the paper investigates the various ICT programs aimed at achieving
food security in Nigeria through the federal government's smart agriculture initiative.
3.1 STUDY AREA
Nigeria, with a GDP of USD 432 billion, is a lower-middle-income country. The country
accounts for 47 percent of West Africa's population, with half of its 206 million people being
under the age of 30. There are currently 66 million smallholder households in Nigeria, with 30
million hectares under cultivation. Despite the fact that 80 percent of its land is arable, only
40 percent is cultivated. Nigeria remains a net food importer, with the agricultural trade
deficit increasing to NGN 689.7 billion in 2019 from NGN 549.3 billion in 2018. Agriculture
contributed 26 percent of Nigeria's GDP in 2019, while agriculture employed 34.97 percent of
the labor force. Approximately 72% of smallholder farmers live on less than USD 1.9 per day.
The agricultural sector grew by 1.6 percent year on year in the second quarter of 2020, a -0.21
percent point decrease from the same period in 2019, and a -0.62 percent point decrease from
the previous quarter. Nigeria's ICT sector grew over the last decade, more than doubling its
GDP contribution from 2010 to 2017 and accounting for 12.2 percent of GDP in 2018.

www.izdas.org

380

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

Figure1: Map of Nigeria
Source: Adopted from the Administrative Map of Nigeria
The sector contributed 9.7 percent of GDP growth in 2018. However, only 5% of Nigeria's
exports were in the ICT sector in 2017. Nigeria has a land mass of 924,000 km2 and is
surrounded by the Republic of Niger to the north, the Republic of Benin to the west, the
Republic of Chad to the north-east, Cameroon to the east, and the Atlantic Ocean to the south
(Azih, 2008). Nigeria declared independence from England in 1960, with a population of 45.2
million people. This figure represents a 456 percent increase between 1960 and 2022. (World
Population Review, 2014).
Table 1: Nigeria’s Land Area Distribution
Land size
Percentage (%)

Quantity (Million HA)

Total area

100

92.4

Land area

85.9

79.4

Water bodies

14.1

13.0

Agricultural land

77.8

71.9

Arable cropland

30.5

28.2

Permanent crop land

2.7

2.5

Pastureland

30.6

28.3

Forest and woodland

11.6

10.9

Fadama

2.2

2

Other land

8.1

7.5

Source: (Ezeanyanaso, Bugaje and Okunola, 2013)
The table above presents Nigeria’s land size and usage. The total area occupied by Nigeria is
92.4 million hectares (924,000 km2) of which land and water respectively encompass 79.4
million and 13.0 million hectares. Agricultural land covers about 78% of Nigeria's total land
area, or 71.9 million hectares, putting Nigeria on the map of top biofuel potential countries.
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Unfortunately, only about 28.2 million ha of agricultural land is actually cultivated. The bush
fallow system, in which the land is left idle to naturally regenerate its fertility over time, is
still used in much of the cultivated land. Furthermore, only 7%, or about 220,000 ha, of the
estimated 2 million ha of irrigable land is actually irrigated. When compared to the rate of
population growth, this reflects a grossly disproportionate use of agricultural land (Dankumo,
Riti and Ayeni, 2015).
Table 2: Basic facts about Nigeria
Basic facts
Total population
Urban population (%)
Rural population (%)
GDP (current millions of USD)
Agricultural land (km2)
Agricultural land (% of land area)
Source: Authors, 2022

Year

Score

Source

2020
2020
2020
2020
2018
2018

206,139,587
51.96
48.04
432 294
691 235
75.90

WBG
UNPD
UNPD
WBG
FAO
FAO

Digital entrepreneurship (including agriculture) is a government priority, as outlined in the
Economic Recovery and Growth Plan 2017– 2020 (ERGP). The government also adopted the
Nigeria ICT Road Map 2017–2020 and the Nigeria ICT Innovation and Entrepreneurship
Vision (NIIEV) released in 2018. The government’s Smart Nigeria Digital Economy Project
is a digital-led strategy initiative centred around the establishment of an ICT ecosystem in
Nigeria through the Special Agro-Industrial Processing Zones (SAPZs) aimed at boosting
productivity, integrating production and enhancing the processing and exporting of select
commodities.
4.1 STRATEGIES FOR ACHIEVING FOOD SECURITY IN NIGERIA
Going by its definition, food security however will not be achieved by simply increasing the
production of food. Even when food is sufficiently available, a poor hungry man will remain
food insecure as long as he cannot afford to buy it (Ogbonna, Nomura and Aoyagi, 2013).
Hence, all four components viz.; availability, accessibility, utilization and stability must be
present. Efforts to combat food insecurity will therefore, not only make food available but
also ensure that that people can consistently afford to make it ready for consumption.
Omorogiuwa, et al. (2014) in “The role of agriculture in the economic development of
Nigeria” stated that Nigeria is blessed with abundant fertile agricultural land and favourable
climate as well as enviable human resources.
4.1.1 Economic Strategies
a. Promoting decent employment in the agriculture sector: this is particularly effective in
the rural areas. A great proportion of the rural population depends on agriculture for
survival, yet they are the most food-insecure part of Nigeria.
b. Promoting the non-farm economy in the rural areas: again the rural population who are
most susceptible to food insecurity are the targets here because the Nigerian urban
economy is mostly non-farm based. As important as agriculture is to the rural people,
there is need for diversification.
c. Provision of credit and incentives: according to Oni, et al. (2009), access to credit
facilities has been shown empirically in various studies to have improved farmer’s
productivity. It is important for small-holder farmers to have access to credit facilities
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particularly during the sowing period to enable them to enable them afford quality
seeds, pesticides, fertilizers as well as hire/purchase of equipment needed for
production. Fund may also be needed for labour support during harvest and for storage
facilities (Reddy et al, 2010). Other incentives such as subsidy on fertilizers can also
help improve farmers’ productivity.
4.1.2 Environmental Strategies
a. Improved management of industrial effluents: Islam, et al. (2006) in their research of
Impacts of industrial effluents on plant and soil in Bangladesh showed that industrial
effluents significantly reduce deplete the nutrient content of soil which reduces the
growth, yield, and nutrition of agricultural products. In Nigeria, oil spillage, gas flaring
and other industrial effluents have consistently constituted a scourge for the agricultural
sector, crippling productivity.
b. Regulation of the use of fertilizers and other agro-chemicals: the importance of fertilizers
and agrochemicals in today’s agricultural practice cannot be overemphasized. However,
they also have their associated environmental consequences. Where nitrogen from
fertilizers washes into water bodies it causes eutrophication killing aquatic lives.
Phosphorus can also make algae to accumulate in water bodies depriving fishes of oxygen
leading to suffocation and thereby affecting the supply or availability of fish for
consumption (Elliott, 2015; Engel, 2014). Measures should be taken to control the usage
of fertilizers and pesticides by farmers through trainings and orientation programs.
4.1.3 Social Strategies
a. Social networking and organized farmer’s cooperation: this is another important factor
identified in Oni, et al., (2009) that can significantly improve the livelihood of small-holder
farmers through inter-connecting and cooperating with one another. This helps protect the
interest of the most vulnerable farmers in a group and can serve as base for human resource
development enabling the weaker farmers cope with risks (FAO, WFP and IFAD, 2012). It
can serve as a viable capacity building platform for farmers and other social groups to form a
force and gain access to credit facilities, inputs, markets and other resources (Reddy et al.,
2010).
b. Accessible education: this is indeed a mechanism that facilitates productivity in any field of
career (Oni et al., (2009). Lack of or inadequate education is the bane of farmers in Nigeria
particularly in the rural settlement is among the obstacles to food security in the country. This
is mostly not because of their lack of interest but because they lack access to it.
4.1.4 Technological Strategies
a. Crop rotation and diversification: crop rotation, mixing and diversification is an
important practice that can improve quality and yield of agricultural produce (Oni, et
al., (2009). This technique basically help improves soil nutrients and can be used to
control pests and diseases. This system should be encouraged amongst farmers.
b. Irrigation system: Oni, et al., (2009) also observed that irrigated farms in the dry
savannah agro-ecological zones give higher productivity than non-irrigated farms in
the same region. This system will be particularly useful in most part of the northern
Nigeria.
c. Promotion of mechanized farming system: Ojo & Adebayo (2012) noted that the
despite the use of indigenous CRP rotation system in Africa, Asia and the Latin
Americas, food insecurity has been on the rise as these techniques are not enough to
meet the demand of the fast growing populations
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d. Agricultural biotechnology: although agricultural biotechnology which involves
genetically modified foods is still not generally accepted due to unresolved safety
issues. It represents one of the success stories of science and technology in recent
times which has an immense potential to significantly reducing the global food
security challenges (Ojo and Adebayo, 2012).
4.2 CAUSES OF FOOD INSECURITY
Food insecurity is a multifaceted problem. It is quite an uphill task discussing the driving
factors for food insecurity in Nigeria. Nigerians lack enthusiasm for local products and often
consider them inferior to imported food products. The emergence of oil sector marked the
imminent end of the agriculture sector as the huge revenue generated from the petroleum
products shifted attention from agriculture. The government embarked on importation food
and local production shrinked away, especially as wealth from oil has changed the status and
tastes of many Nigeria in favour of foreign goods (Otaha, 2013).
4.2.1 Gender Inequality
Gender inequality causes and is also a result of food insecurity. It is estimated that 60% of
global chronically hungry people are women and girls, while 98% of them are from the global
south countries (Otaha, 2013). Women face lots of discrimination both in seeking education
and job and face similar fate even at home within the household, yet women are mostly
responsible for preparing meals and taking care of the children. They in fact, mostly spend all
or a good fraction of their income on feeding and their children’s needs (WFP, 2009).
4.2.2 Inefficient Policies
Food insecurity has persisted in Nigeria and many developing countries because of inefficient
policies especially with respect to agriculture, trade, economics and other adjourning sectors.
If governments fail with these policies, hunger will naturally persist or even worsen. Indeed,
many countries have failed in their efforts to develop due to failure to properly administer
policies and initiatives which has connection to food (Behnassi, Draggan and Yaya, 2011).
4.2.3 Climate Change and Natural Disasters
Global changing climate is another important driver of food insecurity that cannot be
underestimated. Amongst other impacts, climate change is responsible for biodiversity loss in
the ecosystem as well as other physical access (Adeagbo, 2012). Climate change has become
one of the key divisor that is redefining the global food equation and thus having so much
impact on the food security of particularly developing nations. Behnassi, Draggan and Yaya
(2011), described this climate change phenomenon as a time bomb that is already ticking and
waiting to explode.
4.2.4 Low Technology for Processing and Storage
The use of modern technologies in the production and distribution of agricultural products is
very low in Nigeria so the sector depended more on manual labour for farm activities. This is
because of lack of innovation in local technology, particularly as it relates to mechanization of
agriculture to improve productivity.
4.2.5 Insufficient Production
While Nigeria only has a fixed area of arable land, its growing population will soon stretch
land availability to it limits that it will not be able to sustain the population. Also, with
increase in number of middle income earners in developing countries, more people can
increase their meat consumption. This will increase the competition for land space putting

www.izdas.org

384

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

further pressure on grain and soybean prices, supplies and reserve, since production of meats
will require far more land space (Behnassi, Draggan and Yaya, 2011).
4.3 CHALLENGES OF FOOD SECURITY
Some of the challenges of food security include;
4.3.1 Corruption
Under International Laws, the Government has the obligation to take decisive steps towards
the realization of food security in Nigeria. Successive Governments in the Country have
initiated various programmes but which fail to secure food. The failure is attributed to the lack
of accountability and transparency of government.
4.3.2 Boko Haram / Herdsmen and Farmers Attacks
The Boko Haram Sectarian Violence broke out in Bauchi, Nigeria on Sunday 26th July 2009
and by the following day, it had spread to other States such as Borno and Kano. The violence
claimed over 157 lives. The Sect seeks to Islamise Nigeria and to take over the mantle of
leadership. (Olayinka, 2010) It has been a running battle as not less than 1.7 million Nigerians
have been displaced from their places of abode. The North Eastern Nigeria, which has
advanced greatly in farming activities, and which use to supply food items to other zones of
the Country is now without any serious farming activities on account of Boko Haram
insurgencies. The agrarian communities now experience deepening food crisis and the threat
of imminent famine.
4.3.3 Policy Inconsistencies:
There are frequent changes of policies on agriculture as one government replaces another and
on each occasion, Nigeria has always had to start afresh. Calls are made regularly that it is not
ideal for a country of Nigeria’s status to be a mono economy.
4.3.4 Structural Imbalance of the Nation
Most of the federating states as presently constituted are not viable entities. A viable State
demonstrates enterprise and industry by which it is, able to generate its revenue (Fanoro
2014). In the First Republic every region worked to harness all natural resources available to
it, using the human resources available to improve on its own income (Adeniran, 2014). Oil as
a national sustaining factor has however led to the creation of parasitic states, which feed
from the national cake. They are not industrious as they rely solely on allocation from the
Federal Government.
5.0 CONCLUSION
Although food insecurity is a global issue, it is more prevalent in developing countries such as
Nigeria. Agriculture's digitalization will cause a significant shift in farming and food
production in the coming years. There are significant potential environmental, economic, and
social benefits, but there are also associated challenges. Access disparities to digital
technologies and services indicate the possibility of a digital divide. Smallholder farmers and
others in rural areas are especially vulnerable to falling behind, not only in terms of e-literacy
and access to digital resources, but also in terms of productivity and economic and social
integration. Simply introducing new technologies will not produce results. The basic
conditions and enablers for digital transformation will be provided by social, economic, and
policy systems. According to the "Law of Disruption" (Downes, 2009), technology changes
exponentially, but economic and social systems change gradually and struggle to keep up.
Work is especially needed in rural areas to create the conditions for digital transformation.
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Literacy and education levels are especially low among rural communities in
developing countries and LDCs, posing a hindrance to the use of digital technologies.
Youth unemployment rates are frequently higher than the national average,
particularly in rural areas. Employers are increasingly looking for employees who are
comfortable using technology. People in rural areas will fall behind in the modern
labour market due to a lack of e-literacy and digital skills.
There is a need for school curricula to include digital subjects, improved teacher
knowledge and skills, and enhanced distribution of digital technologies in classrooms.
Governments must create an enabling regulatory environment in order to realize the
full potential of the digital agriculture transformation.
Creating and implementing digital government programs necessitates a high level of
administrative skill.
Addressing the digital divide must become a policy priority, and governments must
make the socioeconomic case for smallholder farming digitalization to farmers as well
as potential private sector investors and start-up businesses.
Significant capacity building will be required among government agencies to assist
citizens in facilitating this change in policy and regulation.

In addition, Food security can, however, still be restored in the country but some factors are
still militating against the restoration such as insufficient production, gender inequality,
inefficient policies and corruption, conflicts and civil insecurity, climate change and natural
disasters, low technology for processing and storage amongst others. To surmount this
challenges, the government must go back to the drawing board to provide enabling
environment through promoting decent employment in the agricultural sector and non-farm
sectors as well as providing credit facilities to serve as platform for the most vulnerable to
cope with the economic realities particularly in the rural areas.
6.0 RECOMMENDATION
Much work is required in the area of agricultural and rural digitalization. There are some
important factors to consider in this work.
The following are some specific priorities for future work:
i.

ii.
iii.

iv.

Facilitating the collection of better data on digital technologies and digitalisation at the
regional and population levels, particularly to display differentiated information about
urban and rural areas;
Development of long-term business models that offer viable digital solutions for
small-scale farmers to participate in the digital agriculture transformation process;
The development of an index to consider the growth of mobile agriculture in the
context of a given country's cultural, educational, and institutional dimensions, both in
terms of the availability of basic conditions and enablers for digital revolution and the
process's potential economic, social, and environmental impacts.
Through research, foreign technology can be modified and applied in Nigeria,
inorganic fertilizers and chemicals can be replaced with alternatives such as cow waste
and composite manure, which are environmentally friendly (Metu, et al., 2016).
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GEO-SPATIAL PROFILING OF SANITARY CONDITIONS OF SAMARU, SABON
GARI LOCAL GOVERNMENT AREA, KADUNA STATE, NIGERIA
P.T. Ijimdiya
Department of Urban and Regional Planning
College of Environmental Studies
Federal Polythecnic, Barnawa, Kaduna
ABSTRACT
This paper provides comprehensive information and characteristics of Samaru ward of Sabon
Gari Local Government Area (L.G.A) in Zaria, Kaduna State. Samaru is known for its
agglomeration of institutions and public facilities which attract a large influx of human
population. The paper adopted a field survey approach to examine the sanitation and solid
waste practices in the study area. Two neighbourhoods namely Hayin Dogo and Hanyin Dan
Yaro were studied. Direct field observation and interviews were used to obtain information of
the study area. This study used a systematic random sampling method, using the interval of
five (5) households. 612 questionnaires were administered to the selected households. The
data collected was analyzed using simple descriptive statistics. The study revealed that the
pattern of sanitation practices in the community is informal, unorganised, haphazard,
unsupervised and sub-standard as there exist high levels of inadequacies of infrastructure
leading to poor environmental and living conditions. This is evidenced in the following: The
predominant mode of solid waste storage in the study area is in improvised containers
(96.4%) that are collected by itinerant collectors (87%), while 45% of these solid wastes are
dumped in the community’s open waste dump sites and 43% are dumped in the open
drainages. Most of the houses in the study area have pit latrines (88%). Incidentally, 59% of
these houses had only one pit latrine which serves more than two households. Waste water
handling is very poor. Most of the buildings (85%) do not have septic tanks so sewage is
discharged on to the streets. Furthermore, most of the local residents (97%) get water from
boreholes (public and commercial). This study has shown that the basic social facilities
needed to making life better do not exist in the study area. Therefore, this study recommended
that the government should provide the infrastructures and facilities required to improve the
well - being of the residents of Samaru.
Key words Profiling, Sanitation practices, Solid waste, Waste water, Samaru
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GASTRONOMY TOURISM

Tannu Panchal
Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidhalya, Khanpur Kalan, Sonipat, Haryana

ABSTRACT
Gastronomy Tourism is one of the niche areas of heritage tourism. Gastronomy is about
appreciating the connection between food and host culture. Food is not just for survival but is
a culture artefact and is often considered as a lens to understand and appreciate the local
culture.
Tourists experiences are a continuous process of events or activities at tourist destinations that
allow tourists to enjoy the location. Memorable tourism experiences are the best possible
experience that is remembered and recalled long after the event has occurred.
Gastronomy Tourism takes several forms , which include eating and drinking in local
restaurants, food festivals and exhibitions, visit to farms and food production centres, farmer’s
markets, attending cooking classes and demonstrations , homestays ,home and cooking
classes and eating at local households.
Gastronomy Tourism:
Gastronomy Tourism is a widely used term for food -related Tourism such as culinary
tourism, gastro – tourism, food tourism, while tourism and gourmet tourism. It represents an
experimental trip to a gastronomic region and includes visits to primary and secondary food
and drink producers, gastronomic festivals, food fairs, events, farmer’s market, cooking
shows and demonstrations, tastings of quality of food products or any tourism activities
related to food.
Gastronomy Tourism thus covers a wide range of holiday products and services, which
includes restaurants, bars, cooking schools, special interest culinary travel packages, food
guides, cookbooks, cooking magazines, vineyards, wineries, breweries, distilleries, farms,
farmer’s markets, TV programmes, blogs, vlogs, food trials , food related seminars, nutrition
tours, foody tours as well as elements of wellness tourism that involves detox diets and health
eating.
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PERFORMANCE OF DROUGHT-TOLERANT MAIZE VARIETIES IN THE LATE
SEASON OF SOUTHWESTERN NIGERIA

Emmanuel O. Olowookere
Omolara O. Fasusi
Samuel A. Fasusi
Department of Crop Production and Protection, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife,
220005, Osun State, Nigeria
ABSTRACT
Climate change is a current threat to food security globally with major effects such as drought,
which is responsible for significant yield loss, especially in the late season of the rainforest
agroecology of southwestern Nigeria. Farming in this region is solely rainfed hence, the great
impact of climate change. This study assessed maize (Zea mays L.) varieties best adapted to
the late cropping season. The performance of twenty early maturing maize varieties was
evaluated for yield and agronomic traits during the late cropping season. Data on selected
varieties were analyzed with the observation of significant varietal differences for all traits
measured. Most of the varieties had good yield performance and their mean grain yield (2.94.3 tons/ha) are not significantly different from one another except for TZE-Y POP DT STRQPM and EVDT-Y 2000 STR QPM which had a significant low yield (1.5- 1.6 tons/ha)
performance when compared with other varieties in the late season. Results showed a positive
relationship between grain yield and other agronomic traits (plant height, ear height, and ear
diameter). Therefore, these agronomic traits could be useful yield selection indicators. Also,
the maize varieties TZE-Y POP DT STR-QPM and EVDT-Y 2000 STR QPM could be
improved upon for yield performance and adaptation to late cropping due to their inherent
protein content quality.
Key Words: Drought, Maize, Rainforest ecology, Late-season, Early maturing
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AIRBORNE BACTERIA IN THE SHOPPING MALLS OF CHENNAI, INDIA
Dr. S. Bhuvaneswari1
Department of Botany, Bharathi Women’s College (A), Broadway, Chennai, India
Ms. S. Radhika2
2
Research and Development, MARINA LABS, Nerkundram, Chennai, India
Dr. N.K. Udaya Prakash3
3
Department of Biotechnology, Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies
(VISTAS), Pallavaram, Chennai, India
3

ABSTRACT
Malls in Chennai are crowd pulling, attractive shopping complexes provided with centralized
air conditioning system. As they provide Air conditioning system using Air Handling Units,
the transaction between indoor and outdoor air are restricted, thus serving as an air tight
buildings. In these environments exposure to microbes are inevitable. Although, most of the
airborne bacteria are non infectious, they may cause inflammation and activates allergic and
immunotoxic effects. Thus, knowledge on airborne bacteria in any indoor environment is
utmost important. Hence, to know the presence of quality and quantity of airborne bacteria in
malls, the study was conducted. The indoor, food court and outdoor environments of 10
different malls, i.e. Prince Plaza, Alsa Mall, Spencers Plaza, Isphani Center, Express Avenue,
Ramee Mall, Phoenix Mall, Forum Mall, Abirami Mega Mall and Skywalk Ampa Mall in
Chennai were studied for the presence of airborne bacterial flora. The air samples for the
presence of bacteria were studied using Reuter Centrifugal Sampler (RCS, Germany). The
agar strips having Nutrient agar were exposed and the developing colonies were isolated and
identified. The total colony forming units recorded in indoor air in the malls are more in
number (5806 CFU/m3 of air) when compared to outdoor (5743 CFU/m3 of air). However,
lower number of CFU (5266 CFU/m3 of air) was recorded in Food court of the malls. The
species, Micrococcus lylae was found to be dominant in all the three environments studied.
Bacillus sp. was found to be the second dominant in both indoor and outdoor environments;
however it was Escherichia coli in food courts. Escherichia coli was recorded as the third
dominant species in indoor air of the malls and Bacillus sp. in food courts. In outdoor,
Micrococcus roseus was recorded as third dominant. It is evident that both the quality and
quantity of air borne bacteria differs in indoor of malls when compared with outdoor. Further,
the centralized Air Conditioning system provided by these malls may distribute the airborne
bacteria throughout. Due preventive measures to the exposure to these bacteria are adviced.
Key words: Shopping Malls; Airborne Bacteria; Food Courts: Micrococcus; Escherichia
coli; Air Handling Units
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WHAT'S THE ROLE OF DENIPLANT NUTRITIONAL INTERVENTION
IN TREATING ADULTS WITH PSORIASIS?
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ABSTRACT
Background Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease. It is also defined as an immunemediated pathology, with cutaneous and systemic manifestations that has numerous
consequences on the quality of life of patients who suffer from it. It is known that also calorie
restriction and low calorie diet can improve the symptomatology and the development of
psoriasis. It is known that the immune system and the microbiome are linked.
Objectives New evidences suggest that the microbiome may play a pathogenic role in
psoriatic disease. The aim of the present project is to investigate whether a dietary
intervention could ameliorate the clinical manifestations and modulate the gut microbiota of
individuals with psoriasis.
Materials and methods Nutrition plays an important role in the development of psoriasis and it
can modulate microbiome composition.
Results Among environmental factors, diet plays a central role therefore incorrect nutritional
habits and excessive body weight can increase clinical symptoms or even trigger the disease.
Such diet-based and nutraceutical approaches to targeting the microbiome may produce a
milder side effect profile than current systemic medications. Thus, interventions aimed at the
microbiome may be a valuable adjunct for preventing or managing psoriatic disease and its
comorbidities.
Conclusion Nutrition plays an important role in the development of psoriasis and its
comorbidities. Ultimately, a better understanding of the psoriatic microbiome can lead to the
development of new therapeutic modalities that target the shifting microbiota. Thus,
interventions aimed at the microbiome may be a valuable adjunct for preventing or managing
psoriatic disease and its comorbidities
Keywords: psoriasis, microbiome, microbiota, Deniplant nutritional intervention
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IDENTIFYING THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF (2E)-1-(4-AMINOPHENYL)3-PHENYL-PROP-2-EN-1-ONE (C16H13NO) (A CHALCONE DERIVATIVE)
AGAINST KLEBSIELLA PNEUMONIAE
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ABSTRACT
Antibiotics are the chemical agents from either organic or inorganic source, which possess the
ability to kill or stagnate the growth process of bacteria. The innate property of bacteria to
develop a resistance against certain antibiotic compounds results in limited efficacy of certain
antibiotics. Klebsiella pneumoniae has been found primarily in liver abscess and infections of
different body parts mainly of urinary tract (UTI). Several chemical substances have been
tested against Klebsiella pneumoniae in order to get effective against Klebsiella pneumoniae.
Current study was designed to evaluate the antibacterial efficacy of chalcone derivative cb3
(E)-1-(4-aminophenyl)-3-phenyl-prop-2-en-1-one (C16H13NO) against Klebsiella pneumonia.
Samples were collected from Allied hospital Faisalabad and cultured on Macconkey agar and
conformational test were performed. Sensitivity assay was performed through disk diffusion
method. Confirmed bacterial strains were subjected to isolate for DNA and bacterial DNA
was amplified through PCR. Gene expression analyses were performed for different
resistance genes through qRT-PCR. Expression level of 8 genes VanB, tet (W), tet(O), tet(M),
qnrA, qnrB, ermC and Inv-B from patient samples of Klebsiella pneumoniae was analyzed in
comparison to lab samples. Result of sensitivity assay for Klebsiella pneumoniae has shown
no zone of inhibition against chalcone derivative cb3 (E)-1-(4-aminophenyl)-3-phenyl-prop2-en-1-one. Gene expression analysis for different resistance genes showed up regulation in
different patient samples as compared to control and showed highly significant (p<0.05)
results that indicates that Klebsiella pneumoniae is highly resistance toward chalcone
derivative cb3 (E)-1t-(4 amino phenyl)-3-ohenyl-prop-2-en-1-one. The data was subjected to
statistical analysis using one way ANOVA and DMR. Graph pad prism version 6 software
was used for drawing graph.
Keywords: Antibiotics, Chalcone derivative, Klebsiella pneumoniae, Antibiotic resistance,
antibacterial efficacy
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ABSTRACT
Marine organisms are highly productive, diverse, physiologically active, and chemically
unique, which provide a great opportunity for the discovery of novel potential bioactives.
Among marine flora, seagrasses have been used for a number of therapeutic purposes,
including the treatment of fevers, mental illnesses, wounds, skin diseases, muscle pain, and
stomach issues. Therefore, when examining their pharmacological action, it is crucial to
understand their bioactive metabolites, medicinal capabilities, and biochemical pathways. A
wide range of pharmacological effects, particularly antioxidant, antibacterial,
immunostimulatory, and anti-tumor activity, have been exhibited by the bioactive molecules
of seagrass. Secondary metabolite research trends have recently contributed to the
development of drugs with a focus on their pharmacological potential, notably antioxidant
potential. In cancer treatment, antioxidants are crucial for regression of premalignant lesions
and thereby preventing them from transforming into cancer. Because of its numerous
advantages, including anti-aging and anti-inflammatory properties, antioxidants have emerged
as scientifically fascinating molecules. Thus, it requires a systematic investigation of novel
and effective natural reservoirs for antioxidants. This review provides a thorough
understanding of antioxidant potential of seagrasses.
Keywords: Seagrasses; bioprospecting; bioactive compounds; antioxidants; anti-cancerous.
INTRODUCTION
Antioxidants are compounds that can slow down cell damage caused by free radical
molecules which is produced by the body in response to environmental and other stresses. In
biological systems, antioxidants serve a variety of purposes, including protecting cells from
oxidative damage and aiding within crucial cell signaling pathways. A variety of screening
assays, including the highthrough-put relative DPPH radical scavenging capacity (RDSC)
assay (Bhattarai et al., 2008) and the HO radical scavenging capacity (HOSC) assay (Cheng et
al., 2006), were established and employed to look for promising antioxidants.
There are several synthetic antioxidants that are now in use, including tert-butylhydroquinone
(TBHQ), butylated hydroxytoluene (BHT), and butylated hydroxyanisol (BHA). However,
because of severe negative effects, their use is currently limited. These results have
strengthened the efforts to create substitute antioxidants with a natural origin.
Finding new natural antioxidants from living systems for use in food, medicine, and cosmetics
has garnered a lot of interest recently. The search for bioactive chemicals to create novel
therapeutics has recently focused on a wide range of marine resources. Marine species are a
rich source for finding therapeutically effective compounds. Many of the marine metabolites
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recently discovered and widely available on the market have powerful pharmacological
effects. (Thakur Narsinh et al, 2005). Many researchers concentrated their studies on marine
invertebrates, seaweeds, and generally the abundantly present seagrasses are ignored.
Therefore, seagrass might be recognized as a viable option when searching for novel sources
of antioxidant compounds.
Seagrasses are the only angiosperms, that thrive in salty, marine conditions. These marine
angiosperm habitats are found all over the world and are used by marine species as breeding
and feeding grounds (Sakayaroj et al., 2010). The bioactive substance, which can be used to
treat fever, skin conditions, muscle discomfort, and wound healing, is produced by seagrass in
response to physical, chemical, and biological changes in the environment.
Seagrasses develop a range of new, structurally complex, and physiologically active
metabolites to help them survive the harsh underwater environmental circumstances. The
chemicals found in seagrass have a strong antioxidative nature, and seagrasses as a defensive
mechanism, releases even more secondary metabolites when under stress. (Subhashini et al.,
2013) There are numerous reports describing the antioxidant properties of the chemicals
produced by seagrasses, which can prevent the oxidation of other molecules
(Athiperumalsami et al 2010; Kannan et al, 2010). However, there are very few publications
on the seagrass' phytochemical components and their bioactive ability. This review sheds light
on the antioxidant capacity of seagrasses.
ANTIOXIDANTS
By capturing free radicals, antioxidants act as a radical scavenger and delay or prevent
oxidation. Natural extracts' medicinal merits have frequently been linked to their antioxidant
capacities. According to data, phytochemicals with antioxidant abilities are linked to a
decreased risk of fatality (Dixon et al, 2005). The total antioxidant activity, total phenolic
content, DPPH radical scavenging activity, hydrogen peroxide radical scavenging assay, nitric
oxide radical scavenging assay, and reducing power were often used to assess the antioxidant
capacity of seagrass extracts. The ability to scavenge free radicals is one of the antioxidant
strategies, and it also appears that phenolic components are in charge of the antioxidant
potential. Another method for understanding the mechanisms of action of antioxidants is to
determine reducing power.
ANTIOXIDANTS FROM SEAGRASS
The significant importance of antioxidants in the prevention of diseases, has drawn the
attention to the natural compounds isolated from marine plants, algae, and bacteria which are
able to counteract oxidative stress induced by exogenous and endogenous causes. The
antioxidant potential of marine resources has not yet been completely investigated. Seagrasses
are a major source of antioxidant molecules, according to reports that have appeared more
recently (Athiperumalsami et al, 2010; Kannan et al, 2010; Kannan et al, 2012). A number of
diseases may be prevented by the antioxidant activity of seagrasses, which may be caused by
the abundance of phytochemical constituents such phenols, flavonoids, and tannin. Natural
antioxidants are more efficient in scavenging free radicals and have less adverse effects than
synthetic antioxidants, making research on them more interesting and valuable for the society.
Table 1 summarizes the seagrasses' antioxidant potential.
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Table 1: Antioxidant potential of seagrasses
Extract

Seagrass species

Reference

Ethanol extract

Enhalus acoroides

Kannan et al, 2010

Aqueous methanol

E. acoroides, Thalassia. hemprichii,
Halodule pinifolia, Syringodium
isoetifolium
H. pinifolia, Halophila ovalis, S.
isoetifolium, T. hemprichii, Cymodocea
serrulate
E. acoroides, H. ovalis, Halophila
ovate, Halophila stipulacea, T.
hemprichii, S. isoetifolium, C. serrulata,
H. pinifolia
T. hemprichii, C. rotundata, E.
acoroides, S. isoetifolium

Kannan et al, 2010

n-hexane, ethyl
acetate, ethanol
Methanol, acetone
hexane extracts

H. pinifolia

Baehaki et al, 2017

H. pinifolia, H. ovalis and S isoetifolium

Girija et al, 2013

Ethanol

C. serrulata

Bharathi et al, 2019

Methanol

S. isoetifolium

Sulfated
polysaccharide
extract
70% Acetone

Cymodocea nodosa

Bharatharathna &
Santhanam, (2019)
Kolsi et al, 2017

Methanol extract

Ethanol extract

Methanol, ethyl
acetate, n hexane

Cymodocea rotundata and C. serrulata

Athiperumalsami et al,
2008
Kannan et al, 2012

Santoso et al, 2012

Wisespongpand et al,
2022

According to a current study conducted, the seagrass Haliphila stipulacea may serve as a
natural source of antioxidant agent that protects fibroblast cell lines from oxidative damage
(Sansone et al, 2021). The Halophila ovalis methanol extract had notable antibacterial, antiinflammatory, and antioxidant properties, making it a viable source for natural health
supplements (Yuvaraj et al,2012). In a recent study, the effects of heatwaves on the
antioxidant activity of the seagrass Cymodocea nodosa were examined. The results showed
that Cymodocea nodosa may exhibit signs of stress during a four-day heatwave at 40 °C, as
seen by the rise in antioxidant response (Costa et al, 2021).The bioactive compounds from
seagrasses have inherent antioxidant action, according to (Kolsi et al, 2017). According to a
recent study, the most effective antioxidants were the phenolic components of Thalassia
hemprichii and Cymodocea serrulata extracts (Ghandourah et al, 2021). The potential of
seagrass as a natural source of antioxidants was recently discovered when extracts from
Posidonia oceanica leaves were analyzed for their polyphenolic content and antioxidant
capability (Messina et al, 2021). The findings of recent studies indicate that Syringodium
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isoetifolium has strong antioxidant properties, which may be the basis for the plant's
therapeutic benefits. (Kalaivani et al,2021).
CONCLUSION
Owing to the bioactive qualities of seagrass compounds, in addition to playing an important
ecological function, seagrass has the potential to be a valuable resource for human health.
Recent studies revealed that seagrasses are unique source of powerful antioxidants and are
loaded with nutraceutical properties. Additional investigations are required to investigate the
potential compounds of seagrasses using various methods, such as HPLC-DAD and NMR, so
that the conclusions can be incorporated to clinical studies.
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ÖZET
Arıcılık günümüzde çeşitli arı ürünlerinin üretilmesi amacıyla bitkisel kaynakları, arıyı, teknik
bilgiyi ve işgücünü bir arada kullanan sosyo-ekonomik bir faaliyet olarak
tanımlanmaktadır[1]. Bu çalışmada, Türkiye’nin bal üretimi, eski ve yeni kovan sayıları ile
bal mumu zaman serileri incelenmiş olup, bu serilerin 1991- 2021 yıllık zaman serileri
analizlerde kullanılmıştır. Tek değişkenli inceleme sonucunda, yıllık bal üretimi zaman serisi
için Holt modeli, eski kovan sayısı yıllık zaman serisi için Brown modeli, yeni kovan sayısı
zaman serisi için ARIMA(0,1,1) modeli ve yıllık bal mumu zaman serisi için ise Simple model
elde edilmiştir. Modelleri elde ederken serilerin öncelikle durağanlık araştırması
yapılmıştır[2]. İlk olarak serilerin grafikleri incelenmiş, serilere ait ACF ve PACF grafiklerine
göre incelenerek, yorumlamalar yapılmıştır.
Modellerin elde edilmesi araştırılırken Ljung-Box test istatistiği ile uygunlukları incelenmiştir.
Elde edilen en iyi modeller kullanılarak her bir seri için seçim ölçütleri de dikkate alınarak,
2030’a kadar kestirim (geleceği tahmin) değerleri elde edilmiştir. Buna göre, 2030 yılında
Türkiye’nin bal üretimi, 118.638 ton; eski kovan sayısı, 603.226 adet; yeni kovan sayıları,
10.330.149 adet ile bal mumu, 3.865 ton olarak kestirildi (tahmin edildi).
Yapılan regresyon analizi incelemesinde ise bal üretimi üzerinde, bal mumu değişkeninin
etkili olmadığı, eski kovan değişkenin bal üretimini olumsuz yönde, yeni kovan değişkeni ise
olumlu yönde etkilediği istatistiksel olarak belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Bal üretimi, Zaman serisi modelleri, Kestirim, Regresyon analizi
ABSTRACT
Today, beekeeping is defined as a socio-economic activity that uses plant resources, bees,
technical knowledge and workforce together to produce various bee products. In this study,
Turkey’s honey production, the number of old and new hives and wax time series were
examined, and the 1991-2021 yearly time series of these series were used in the analyses. As
a result of the univariate analysis, the Holt model for the annual honey production time series,
the Brown model for the old number of hives yearly time series, the ARIMA(0,1,1) model for
the new number of hives time series and the Simple model for the annual wax time series
were obtained. has been done. While obtaining the models, first of all, the stationarity
research of the series was carried out. First of all, the graphics of the series were examined,
and the interpretations were made according to the ACF and PACF graphics of the series.
While investigating the acquisition of the models, their compatibility with the Ljung-Box test
statistic was examined. By using the best models obtained, taking into account the selection
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criteria for each series, forecasting values until 2030 were obtained. Accordingly, Turkey’s
honey production in 2030 is 118.638 tons; number of old hives, 603.226; the number of new
hives was estimated at 10.330.149 with beeswax at 3.865 tons.
In the regression analysis, it was statistically determined that the wax variable was not
effective on honey production, the old hive variable had a negative effect on honey
production, and the new hive variable had a positive effect.
Keywords: Honey production, Time series models, Forecasting, Regression analysis
1.GİRİŞ
Yönetilen bal arıları, üreme için hayvan tozlaşmasına bağlı olan ve küresel gıda üretiminin
%35'ini oluşturan mahsullerin en önemli ticari tozlayıcılarıdır. Bu nedenle, ekonomik,
sürdürülebilir bir tarım ve gıda güvenliği için hayati öneme sahiptirler[3]. Ayrıca büyük bir
istihdam kaynağı da olan arıcılık, insanlara sağlıklı besin ve gelir kaynağı da oluşturmaktadır.
Çalışmada, Türkiye’nin bal üretimi, eski ve yeni kovan sayıları ile bal mumu zaman serileri
incelenmiş olup, bu serilerin 1991- 2021 yılları, zaman serileri analizlerinde kullanılmıştır ve
regresyon analizi ile bal üretimini etkileyen faktörlerin araştırılması gerçekleştirilmiştir.
2.MATERYAL VE YÖNTEM
Türkiye’nin bal üretim, bal mumu, eski ve yeni kovan sayılarına dair yapılan analizler Simple,
Holt, Brown ve ARIMA(0,1,1) yöntemleri ile gerçekleştirilmiş olup, bal üretimini etkileyen
faktörlerin bulması regresyon analizi ile sağlanmıştır.
3.BULGULAR
Türkiye’nin bal üretimi, eski ve yeni kovan sayıları ile bal mumu 1991- 2021 tarihleri
arasında yıllık zaman serilerine ait elde edilen grafikleri ve zaman serileri modelleri aşağıda
verildiği gibidir.

1.Şekil: Yeni Kovan Zaman Serisi
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2.Şekil: Eski Kovan Zaman Serisi

3.Şekil: Bal Mumu Zaman Serisi
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4.Şekil: Bal Üretimi Zaman Serisi
1.Tablo: Uygulanan zaman serisi modelleri
Model Description
Model Type
Model ID

YeniKovan

Model_1

EskiKovan
BalÜretimi
BalMumu

Model_2
Model_3
Model_4

ARIMA(1,1,0)
Brown
Holt
Simple

Aşağıdaki tabloda verilenler dikkate alındığında, her bir değişken için elde edilen modellerin
uygun olduğu söylenebilir[4].
2.Tablo: Ljung-Box testi

Model
YeniKovan-Model_1
EskiKovan-Model_2
BalÜretimi-Model_3
BalMumu-Model_4

R-squared

Ljung-Box Q(18)
MAE

Number of Outliers
Normalized BIC
Statistics

DF

Sig.

,991

114659,274

24,220

17,448

17

,424

,803

12547,811

19,587

25,140

17

,092

,891

4929,462

17,688

15,623

16

,480

,373

316,558

12,173

8,609

17

,952

Modellerin uygunluğu test edilmiş olup, % 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
olup analiz için uygun oldukları söylenir.
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3.Tablo: Model anlamlılığı testi
Exponential Smoothing Model Parameters
Model
EskiKovan-Model_2

No Transformation

Alpha (Level and Trend)

Estimate

BalÜretimi-Model_3

No Transformation

Alpha (Level)

BalMumu-Model_4

No Transformation

Alpha (Level)

SE

t

Sig.

,745

,101

7,357

,000

,564

,197

2,870

,008

,467

,153

3,060

,005

4.Tablo: Model anlamlılığı testi
ARIMA Model Parameters
YeniKovan-Model_1

YeniKovan

No Transformation

Constant
AR
Lag 1
Difference

Estimate
182788,385
,420
1

t
3,648
2,278

Her bir değişken için tahmin edilen modeller kullanılarak 2030 yılına kadar kestirim (geleceği
tahmin) değerleri ile alt ve üst limitleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
5.Tablo: UCL,LCL ve kestirim değerleri
Model
YeniKovan-Model_1

EskiKovan-Model_2

BalÜretimi-Model_3

BalMumu-Model_4

Forecast
UCL
LCL
Forecast
UCL
LCL
Forecast
UCL
LCL
Forecast
UCL
LCL

2023
9010438,8
9587097,2
8433780,4
347283,6
409407,4
285159,8
105794,5
120376,4
91212,7
3864,8
4802,6
2926,9

2025
9409208,1
10368739,7
8449676,5
420410,0
550670,5
290149,5
109464,1
127260,1
91668,1
3864,8
4957,5
2772,0

2027
9780627,9
11030984,6
8530271,1
493536,4
706558,2
280514,6
113133,7
133677,1
92590,4
3864,8
5093,0
2636,5

2030
10330149,2
11924849,0
8735449,3
603226,0
963220,1
243231,9
118638,1
142771,5
94504,8
3864,8
5272,0
2457,5

Yukarıdaki tabloda elde edilen kestirim değerleri aşağıdaki grafiklerde ayrıca gösterilmiştir.
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6.Tablo: Kestirim değerleri ve güven aralıkları

Türkiye’nin bal üretimi, eski ve yeni kovan sayıları ile bal mumu 1991- 2021 tarihleri
arasında yıllık zaman serilerine ait Regresyon analizi için elde edilen ANOVA tablosu ve
modeli aşağıda verildiği gibidir. Bu sonuçlara göre elde edilen model istatistiksel olarak
anlamlı olup, bal mumu değişkenin bal üretimi üzerindeki etkisi bu veriler ışığında
istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiştir[5][6].
6.Tablo: Anova testi
ANOVAa

Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

www.izdas.org

df

Mean Square

F
124,030

9559939572,067

3

3186646524,022

693699091,868
10253638663,935

27
30

25692558,958
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a. Dependent Variable: BalÜretimi
b. Predictors: (Constant), BalMumu, EskiKovan, YeniKovan

7.Tablo : Bal üretimini etkileyen faktör testleri
Coefficientsa

Unstandardized Coefficients
Model
B
Std. Error
1
(Constant)
38360,154
11840,751
YeniKovan
,010
,001
EskiKovan
-,078
,029
BalMumu
,949
2,631
a. Dependent Variable: BalÜretimi

Standardized
Coefficients
Beta
,947
-,161
,027

t

Sig.

3,240
13,792
-2,654
,361

4.SONUÇ
Türkiye’nin bal üretimi, eski ve yeni kovan sayıları ile bal mumu zaman serileri incelenmiş
olup, bu serilerin 1991- 2021 yılları, zaman serileri analizleri ile 2023-2030 yılları arası
kestirimlerde bulunulmuştur[6][7]. Elde edilen kestirim değerleri ile Türkiye’nin gelecek
yılları için bal üretim miktarlarından yola çıkarak ihracattaki payına dair ön izlenim
oluşmasını sağlamaktadır. [8][9]
Yapılan regresyon analizi ile bal üretimini etkileyen faktörler belirlenmiş olup, yeni kovan ve
eski kovanların bal üretimi üzerinde etkisi olduğu ve bal mumu faktörünün bal üretimi
üzerinde etkisi olmadığı kanıtlanmıştır[10].
Çalışma yapılan kestirimlerle bal üretim miktarı, eski ve yeni kovan, bal mumu bilgisinden
faydalanan bal üreticileri yanında arıcılık ev arı ürünleri üzerine yapılacak çalışmalara ışık
tutması temenni edilir.
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MODELING FRACTIONAL ORDER OF CORONARY HEART DISEASE:
A MATHEMATICAL MODELING APPROACH
Amiru Sule1*
Mohammed Baba Abdullahi2
1

Faculty of Science, Department of Mathematical Sciences, Federal University Gusau,
Nigeria
2
School of Mathematics and Computing, Department of Mathematics/Statistics
Kampala International University, Kampala Uganda

ABSTRACT
Coronary heart disease progresses when the coronary arteries that supply oxygen to the heart
muscle develop constricted or congested as a result of the accumulation of plaque, a waxy
constituent, inside the lining of larger coronary arteries build up within the arterial wall. A
deterministic mathematical model of the dynamics of disease is developed in this paper. The
epidemic thresholds and equilibria for the model are determined and stabilities analyzed.
Results from the analysis of the reproduction number propose that treatment will somehow
contribute to a decrease in disease cases and reduction in death rate of the infectivity. This
result recommends that, the control of the disease should lie more on treatment and public
health education. Numerical simulations show the dynamics of the transmission of disease.
Keywords: Fractional Order, Coronary Heart Disease, Modeling, Modeling
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MATHEMATICAL MODELLING AND EXACT SOLUTION OF COUETTE FLOW
FORMATION THROUGH AN ANNULUS FILLED WITH BIDISPERSE POROUS
MATERIAL

Basant K. Jha
Muhammad K. Musa
Yusuf K. Lawal
Department of Mathematics, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria1, 2*, 3
ABSTRACT
A mathematical simulation of a Couette fluid flow formation for viscous incompressible fluid
is presented. The transport model underlying this investigation is a horizontally oriented
annulus filled with Bi-Disperse Porous Material (BDPM). A BDPM is a porous medium
consisting of cluster of large particles (fracture phase) that are agglomeration of small
particles (porous phase). The mathematical equations governing the investigation is a pair of
second order differential equations coupled by the coefficient of momentum transfer (𝜂).
Closed form solutions, in terms of modified Bessel functions of first and second kind, have
been obtained for the velocities in both porous and fracture phases using D'Alembert method:
a method that systematically allowed for the decoupling of the coupled governing equations
while still retaining their original orders. The effect of the coupling parameter in shaping the
fluid velocities in the two phases of the BDPM is analyzed. Accordingly, three cases are
examined: (a) weak coupling (𝜂 = 0) which described the flow formation in the absent of
the coupling parameter (b) the strong coupling induced by large value of the coupling
parameter (𝜂 → ∞) and (c) fluid momentum for any arbitrary value of 𝜂. It is demonstrated
that the fluid velocity is generally attenuated with increase in the momentum transfer
coefficient (𝜂) in the fracture phase while the converse is the case in the porous phase.
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CRITICAL ANALYSIS OF RUN-UP FLOW OF MHD FLUID IN POROUS
ANNULUS USING CAPUTO-FABRIZIO (CF) FRACTIONAL TIME DERIVATIVE

Yusuf K. Lawal
Muhammad K. Musa
Department of Mathematics Ahmadu Bello University, Zaria1*, 2
ABSTRACT
A new definition for fractional time derivative without singular kernel proposed by CaputoFabrizio is utilized in order to closely study the run-up flow of an unsteady, viscid,
incompressible, and electrically conducting fluid in the presence of transverse magnetic field
in porous annulus. The governing equations were solved for the physical problem using
Laplace transforms techniques. Semi-analytical solutions are obtained for the velocity using
Riemann-sum approximations for the impulsive motion of the inner cylinder, and the skin
friction at the inner surface and the outer surface of the outer and inner cylinders respectively
are obtained. The influences of the governing parameters on the fluid velocity as well as
shear stress are analyzed. It is observed that the fluid velocity is suppressed with the increase
in Hartmann number (𝑀) when the constant uniform magnetic field (𝐵0 ) is fixed relative to
the fluid while if the constant uniform magnetic field (𝐵0 ) is fixed relative to the inner
cylinder, increase in Hartmann number (𝑀) is observed to enhance the fluid velocity.
Keywords: Caputo-Fabrizio, Fractional derivatives, Run-up, MHD, Reynolds’s number.
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A STUDY ON ELEMENTARY NEUROPHYSIOLOGY OF HUMAN BRAIN
Vaibhav Kant Singh
Assistant Professor, Department of CSE, SoS E & T, GGV, Central University, Bilaspur, C.G.
ABSTRACT
This Paper is a Continuation of the Work done by the Author in the Field of Artificial Neural
Network and Computer Science and Engineering. In the Current Research Article the Author
is engaged in the Study of the Biological Neuron and its Basic Working. In the Paper the
Author Gave a Detailed Portrayal of the Major Constituents Present in the Biological Neuron,
Working of Each of the Constituents of the Biological Neuron. Biological Neural Network
Functioning is discussed in Detail in the Research Work. The Association between the
Artificial Neural Network and Biological Neural Network is found so that we can form a
bridge and can portray how Computer Science and Engineering and Working of Human Brain
go Hand in Hand. The Research Article Comprises of Section named Introduction where we
will discuss the constituents of the Biological Neuron. Next Comes the Literature Survey
where we will discuss the Work done in the Past in the Field. Next Comes the Problem
Statement After which come the Survey Report as to How the Brain Works. In this Section
we will discuss the Major Organelles of the Biological Neuron. We will also be discussing the
Major Parts that are going to be used as the basis for forming a bridge between the ANN and
the BNN. Then in the Next Section that is Conclusion we will discuss the Bridge between the
Artificial Neural Network and the Central Nervous System. The Research Article is a
Collection of Figures that Explain the overall Working. Also the Na+ and K+ pump is
Discussed in Detail.
Keyword: Artificial Neural Network, Axon, Biological Neural Network, Biological Neuron,
Dendrites, Soma, Synapse.
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A STUDY ON FEEDBACK IN AN ARTIFICIAL NEURAL SYSTEM

Vaibhav Kant Singh
Assistant Professor, Department of CSE, SoS E & T, GGV, Central University, Bilaspur, C.G.
ABSTRACT
This Research Article is basically a continuation of the Work done by the Author in the Field
of Artificial Neural Network. In this work the Author Presented a Mathematical Derivation of
the Relation between the Input Signal and Output Signal for Artificial Neural Network
Having Feedback. As the people those who are having proficiency in the Field of Artificial
Neural Network are Aware of the Basic Elements of the Artificial Neural Network. Out the
Basic Elements of the Artificial Neural Network one Basic Element is the Network Topology.
In Network Topology there is a Concept of Recurrent Networks. So this Paper is a Research
Article which basically presents a Survey Report on the Mathematical Representation
between the Input Signal and the Output Signal. The paper comprises of Section Titled
Introduction where we make a brief Discussion on the Artificial Neural System Technology.
Next we come to the Literature Survey Part where we made a Discussion on the various work
done in the Past in the Area. Next we will be discussing the Problem Statement after which
we will be Discussing the Mathematical Derivation than we will Observe the Result and
Conclusion Section where the Mathematical Derivation Perspectives are Discussed.
Keyword: Artificial Neural Network, Feedback.
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A COMPUTERIZED APPROACH FOR THYROID DISEASE HAVING THE USAGE
OF ML TECHNIQUE

Vaibhav Kant Singh
Assistant Professor, Department of CSE, SoS E & T, GGV, Central University, Bilaspur, C.G.
ABSTRACT
The work is a essentially a continuation of the work done by the author in the field of Medical
Science, Artificial Intelligence, Machine Learning and Computer Science. In the current
world we are suffering from the critical issue of COVID. The pandemic has a great impact on
some of the countries of the world. The pandemic has affected the whole world. Apart of
COVID in the current time the world is suffering from diseases like thyroid, diabetes etc.
which is also a major challenge for the People in the World. In the current work the author is
interested in the study and elaboration of ways to face the disease named Thyroid. In the
current paper the author made study and implementation of the ML paradigm to prepare a
System that can detect Thyroid. In the current paper the author made a usage of the
Programming Language named Python. The author made effective usage of the libraries
available in Python. In the current research article the author studied and created System that
used the algorithms namely Light Gradient Boosting Machine, Gradient Boosting Classifier,
Decision Tree Classifier, Extra Tree Classifier, Dummy Classifier, Logistic Regression, KNeighbors Classifier, ADA Boost Classifier, SVM-Linear Kernel, Linear Discriminant
Analysis, Ridge Classifier, Naïve Bayes and Quadratic Discriminant Analysis. The work done
by the author is an approach that still is lagging in some vital areas like the output user
interface is not that interactive which would have made the research work more popular
among the end users. The dataset used for Experimentation purpose is taken from Kaggle.
The availability of rows and columns in the dataset of Kaggle is not that wealthy although the
accuracies that are generated after execution of the implemented code is extremely nice. At
this point from the Experiment Carried it would be said that the approach would have been
more efficient if the data set that was Considered for Doing the Experimental Analysis and
had some limitation would have been more effective and efficient from the point of Early
Diagnosis if the Data-Set would be having more number of Records and might have
Considered some more Features in the Landscape.
Keywords: Machine Learning, Thyroid.
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AN ENHANCED QoS-AWARE UPLINK SCHEDULING ALGORITHM ON LTE-A
NETWORK
Fatima Nuruddeen
Dr. Abubakar Aminu Mu’azu
Department of Computer Science, Umaru Musa Yaradua University, Katsina-Nigeria, Dutsinma Road, P.M.B 2218
ABSTRACT
Long Term Evolution (LTE) is designed to change mobile broadband technology with the
consideration of higher data rate, improved power efficiency, low latency and better Quality
of Service (QoS) LTE is backward compatible with legacy cellular networks and hence has
obtained wide acceptance from the telecommunication industry. LTE provides high speed and
high mobile broadband data capacity at a lower cost per bit, low latency and improved
customer experience. The Uplink scheduling algorithms of LTE is aims to ensure service
fairness of different traffic classes that allocates bearers over LTE-A and 5G networks.
Scheduling disciplines play a significant role in the performance of networks since they are
responsible for distributing the network resources fairly. In this research work, a new
approach of enhancing uplink scheduling algorithms has been proposed with the deployment
of QoS during resources allocation. Three scheduling algorithms of First in-First-Out (FIFO),
Priority Queuing (PQ), and Weighted Fair Queuing (WFQ) were used with three different
scenarios. Some were implemented with QoS and others without the QoS. Optimize Network
Engineering Tool was used for the implementation, the results obtained were compared, the
results shows that the proposed algorithm can significantly improve LTE-A uplink
performance with the Quality of service.
KEYWORDS Long Term Evolution-Advanced (LTE-A), Quality of Service (QOS), Uplink,
Scheduling Algorithms, First in-First-Out (FIFO), Priority Queuing (PQ), and Weighted Fair
Queuing (WFQ).
1. INTRODUCTION
Long Term Evolution (LTE) is designed to change mobile broadband technology with the
consideration of higher data rate, improved power efficiency, low latency and better Quality
of Service (QoS). LTE provides high speed and high mobile broadband data capacity at a
lower cost per bit, low latency and improved customer experience. Prior to the emergence of
LTE, wireless technology generations has been delivering functionalities like voice, short
message service (SMS), video calls and data file transfers. The first generation wireless
technology (1G) was successful in moving the basic mobile voice, while the second
generation (2G) introduced higher capacity and coverage than the 1G. Thereafter, 2.5G was
introduced to pave way for the data connection on cellular network, thus, `change the
adoption of data connection on the cellular network till date (Sharma, P., 2013). Third
generation (3G) Mobile Technology was created to support Internet connectivity and packetswitched services as well as circuit switched services. High-Speed Packet Access (HSPA) is a
collection of protocols that extend and improve the performance of 3G mobile protocols. It
has High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) and High-Speed Uplink Packet Access
(HSUPA) standards (Kuboye, B.M. (2014). The third generation (3G) brought the search for
data at higher speeds to open the gates for mobile broadband experience which was further
realized by the fourth generation (4G). The LTE belongs to the family of 4G or next
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generation wireless communication (Jalier, et al. 2010), LTE is the technological path
followed to achieve 4G network speeds.

Figure 1.1: A typical LTE network. Source: Internet (2015).
Moreover, LTE is backward compatible with legacy cellular networks and hence has obtained
wide acceptance from the telecommunication industry. It is a pure Internet Protocol (IP)based protocol and can be easily integrated with existing wired technologies. However, all the
mature routing protocols of IP networks are easily implemented in the backbone LTE
networks. LTE-based cellular Networks (LCNs) are already being implemented and are
looked upon as the cellular standard of the future. It was proposed by Third Generation
Partnership Project under the International Telecom Union. And it is now a commercially
available protocol which is easy to deploy and provides high data rate. However, long-term
evolution-based cellular networks are prone to congestion due to transport of bandwidth
consumption services like video and data transfers especially at peak hours and in emergency
situations, wherein the number of subscribers utilizing the cellular network is much more than
what the network is designed to handle (Kuboye B. M., 2018).In this paper we propose the
enhancement of QoS for Uplink scheduling in LTE-A networks.
The remaining part of the paper is organized as follows: Section II literature review on
existing Qos-aware uplink scheduling algorithm and section III Presents the proposed
methodology & algorithms. Section IV presents the experimental results & discussion and
section V presents the conclusions. The aim of this paper is to present an enhanced uplink
scheduling algorithms that minimize delay and maximize throughput and at the same time
ensuring the QoS of LTE-A with respect to real-time traffic for uplink data transmission.
2. RELATED WORKS
This section presents some of the most relevant works concerning different Qos-aware uplink
scheduling algorithms in LTE-A networks were several research papers relevant to the Qos
uplink scheduling algorithms were reviewed. Neung-Hyung Lee et al. (2015) [14] conducted
a research they propose a quality of service (QoS) uplink scheduling algorithm for long term
evolution (LTE) that collaborates with delay estimation. Unlike downlink scheduling, uplink
scheduling cannot incorporate packet delay information due to specification constraints of
LTE. They show that the proposed QoS scheduling scheme can reduce the number of
unsatisfied QoS services by half, even with a simple estimation. (Neung-Hyung Lee,
2015).Tzu-Chin Liu et al. (2016) [16] propose a QoS-aware resource management mechanism
for multimedia traffic report systems over LTE-A (QoS-MTRS). The main idea is to schedule

www.izdas.org

416

Istanbul, TURKEY



IV. INTERNATIONAL HALICH CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH

4-5 August 2022

resources according to the importance degrees of various traffic data. The objective of QoSMTRS is to improve the diversity, completeness and overall traffic data value under radio
resource limitations. They conducted a system-level simulation that includes an LTE-A
network environment to evaluate their design. Moreover Renault et al. (2016) [15] proposes a
new scheduling scheme which is based on Channel-and QoS-Aware for real-time traffics in
LTE down-link direction. The real-time services (VoIP, Video, etc.) are very sensitive to
network impairments such as delay, packet loss, jitter, etc. The proposed scheduling scheme
considers Maximum Queue Size (MQS) as an essential factor for the priority metric and the
combination of well-known M-LWDF-based algorithms such as M-LWDF, VT-MLWDF and
Queue-HOL-MLWDF. Nasralla & Rehman (2018) [13] Analyze various uplink scheduling
algorithms in terms of network-oriented performance parameters such as average throughput,
system fairness, average packet loss ratio, and system spectral efficiency. In addition, they
show the effect of the QoS Class Identifier (QCI) parameters on different delay-aware
scheduling algorithms. Furthermore, they propose a group of algorithms to improve the
existing Log-rule, Linear-rule, and Modified Largest Weighted Delay First (M-LWDF)
scheduling strategies. This is achieved by including in the algorithms the QCI parameters in
order to balance the QoS delivery for different traffic-classes with improvement to the overall
system performance. Chafika Tata (2020) [2] in their study, a new approach of uplink
scheduling resources has been developed. It aims to ensure service fairness of different traffic
classes that allocates bearers over LTE-A and 5G networks. Also, it raises the number of
admitted users in the network by increasing the number of admitted bearers through a
dynamic management of service priorities. In fact, the low-priority traffic classes, using lowpriority bearers, are favored during a specific time interval, based on the average waiting time
for each class.
3. THE PROPOSED MODEL AND ALGORITHMS
The proposed model was design to handle obstacles in LTE-A such as congestion control,
application services enhancement and scheduler interaction to keep the network in a stable
state. In this context, we present a method for uploading large files from User Equipment
(UE) in different communication range via a multiple BSs communication scenario.
UEi represent active User Equipments where i is the number of User Equipment, BSi represent
Base Stations i = 1 to n , n represent the number of Base Stations. Traffic matrix W was
introduce where W is made up of wi j , wi j is the data flow generated when the i th UE sends
data through the j th Base Station (BS). Firstly, we introduce a linear program model which is
an integer; the model includes objective function, delay constraint of traffic, the first
constraint and the second constraint. The objective function is given by:
Maximize ∑𝑘=𝑖,𝑗 ij wij … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … (3.1)
Where i j , is a variable, if the i th UE is allocated to the j th BS, then , i j  1, otherwise
i j  0.
The first constraint is defined by:
∑ a i,j≤ 1, ∀j … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (3.2)
i

The constraint indicates that BS can be allocated to one or more UE
The second constraint is defined by:
∑ a i,j≤ 1, ∀i … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . (3.3)
j
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The second constraint indicates that an UE can connect to one or more BS.

Figure 3.1: Methodology of the proposed design.
THE PROPOSED ALGORITHMS
User explicit-1: This algorithm represent data flow in a route from UE1 to Base Station-one ,
from Base Station-1 then to Base Station -2, from base station 2 to base station 3 and finally
from base station 3 to user equipment two
Algorithm 1: User explicit-1
Start
UE1 sends an UploadRequest message :----> neighboring nodes
UE1 <------> BS1, BS4
Upon message received: Message validation <--- BS1, BS4
If message valid BS1:
Then: BS1 <----- UE1: reply by Handshake message to UE1
UE1 <----- sends: MetaInfo ----> BS1
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Else: message discarded
For every UploadRequest: BS ----> Acknowledge
Acknowledgement: Bitfield message tells the UE about the delivery
BS1 <---- BS2 <----BS3
BS3 <---- UE2
UE2 send acknowledgement ----> UE1
If the UE2 does not acknowledge the receipt of the message
Then: UE1 re-send the message to UE1
Do: ----> 3 times
Else: stop
Stop
User explicit-2 : algorithm two follows the route from user equipment one to base station 4,
from base station four to base station five, from base station five to base station six, and
finally from base station six to user equipment two
Algorithm 2: user explicit 2
Start
UE1 sends an UploadRequest message :----> neighbouring nodes
UE1 <------> BS4
Upon message received: Message validation <--- BS4
If message valid BS4:
Then: BS4 <----- BS5: reply by Handshake message to UE1
BS5 <----- sends: MetaInfo ----> BS4
Else: message discarded
For every UploadRequest: BS4 ----> Acknowledge
Acknowledgement: Bitfield message tells the UE1 about the
delivery
BS5 <---- BS6
BS6 <---- UE2
UE2 send acknowledgement ----> UE1
If the UE2 does not acknowledge the receipt of the
message
Then: UE1 re-send the message to UE1
Do: ----> 3 times
Else: stop
Stop
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User explicit-3 (Algorithm 3): algorithm three follows the route from user equipment one to
base station one, from base station one to base station five, from base station five to base
station six, and finally from base station six to user equipment two.
Algorithm 3: user explicit-3
Start
UE1 sends an UploadRequest message :----> neighbouring nodes
UE1 <------> BS1
Upon message received: Message validation <--- BS1
If message valid BS4:
Then: BS1 <----- BS5: reply by Handshake message to UE1
BS5 <----- sends: MetaInfo ----> BS1
Else: message discarded
For every UploadRequest: BS5 ----> Acknowledge
Acknowledgement: Bitfield message tells the UE1 about the
delivery
BS5 <---- BS6
UE2 send acknowledgement ----> UE1
If the UE2 does not acknowledge the receipt of the
message
Then: UE1 re-send the message to UE1
Do: ----> 3 times
Else: stop
Stop
THE PERFORMANCE EVALUATION METRICS
The following metrics were used in the analysis of the algorithms:
i Throughput
ii Queuing delay
iii Voice channel utilization
iv Voice breakdown by volume.
4. FINDINGS AND DISCUSSIONS
Guaranteeing heterogeneous traffic QoS is a big problem for mobile networks in LTE, in this
section the proposed algorithms were implemented and evaluated using Riverbed Modeler
Academic Edition17.5. Simulation tool and the results obtained during the experiments were
analyzed.
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Throughput Performances of Algorithm 1

(Throughput (packet/sec)

In this scenario, the communication channels of data upload follow the route of User
Equipment 1 (UE1) through Base Station (BS: 1-2-3) to User Equipment 2 (UE2).

Time
Figure 4.1: algorithm 1with WFQ QoS and without QoS
The results obtained shows the point to point throughput of the proposed QoS of WFQ
produces better results compared to traditional LTE with an average of 0.035 packet/sec.

Throughput (Packet/sec)

Throughput Performances of Algorithm 2

Time
Figure 4.2: algorithm 2 with the Qos of Priority Queuing and without QoS.
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The results above shows that the enhancement of throughput on the implementation of QoS
on algorithm 2 between 0.032 to 0.050 packet/sec compared to 0.034 to 0.048 packet/sec
obtained from the algorithm without QoS.

Throughput (packet/sec)

Throughput Performances of Algorithm 3

Time
Figure 4.6: algorithm 3with FIFO QoS and without QoS
The results obtained shows the throughput of the proposed QoS of FIFO produces better
results compared to traditional LTE with a packet/sec between 0.023 to 0.034 packet/sec.

Delay (sec)

Queuing delay Performances

Time
Figure 4.4: Algorithm 1 measuring queuing delay
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Delay (sec)

The proposed Qos on algorithm 1 has a significant effect on the queuing delay.

Time
Figure 4.5: Algorithm 2 measuring queuing delay

Delay (sec)

The results obtained shows that there is no significant effect on algorithm 2.

Time
Figure 4.6: Algorithm 3 measuring point to point queuing delay.
The results obtained shows that the algorithm has a significant effect on the queuing delay
compared to the normal LTE networks, there is no significant effect on algorithm 3.
5. CONCLUSIONS
Long Term Evolution Advance (LTE-A) is the most exciting mobile technology recently that
allows the transfer of different multimedia applications with a high network capacity and
utility. The technology uses Orthogonal Frequency – Multiple Access Division (OFDMA) as
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a downlink and uplink radio access technology; this allows greater versatility by using
portions of the spectrum adjacently to optimize network capacity. Downlink scheduling of
LTE packet scheduling has been widely studied, while uplink scheduling is rarely studied.
Aiming at the problem that uplink scheduling cannot guarantee the transmission of real-time
traffic packets within the delay period, a new uplink scheduling algorithm is proposed. The
scheme was designed to enhance collaboration among neighboring nodes for effective and
efficient data transmission in LTE-A network while maintaining the quality of service and at
the same time enhancing the traffic management with throughput enhancement. Unlike
downlink scheduling, uplink scheduling cannot incorporate packet delay information due to
specification constraints of LTE-A. To overcome the limitations, a mechanism of QoS of
WFQ , PQ and FIFO were employed in the proposed schemes.
The proposed algorithms were analyzed and simulations via Riverbed (Optimized Network
Engineering Tool) modeler known as Rivered Modeler Academic were carried out and results
were obtained. It was observed that the proposed algorithms with the QoS of WFQ and FIFO
can enhance uplink data transmission in LTE-A significantly. The proposed schemes with
mentioned QoSs could maximize MAC throughput and satisfy the minimum QoS constraints.
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A STUDY ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK WHEN VIEWED AS
A DIRECTED GRAPH

Vaibhav Kant Singh
Assistant Professor, Department of CSE, SoS E & T, GGV, Central University, Bilaspur, C.G.

ABSTRACT
This is a Continuation to what the Author has done in the Field of Artificial Neural Network.
In this Paper the Author Gave a Study Report of the Basic Methodologies Adopted for the
Representation of the Artificial Neural Network. After Presenting the Basic Techniques the
Author Gave a Detailed Description of the Basic Techniques. Out of the Techniques
Presented the Author is more keen on the Technique Presented by Mason and the Author
Gave a Detailed Description of the Technique. The Basic Properties that are shown when
Neural Network is represented as a Directed Graph is Discussed. The Author gave a
Description of the Rules that Guide the Portrayal of the Representation Technique. The
Limitations of the Artificial Neural Network when viewed as a Directed Graph is discussed as
well as the Advantages is also Discussed. The Paper Comprises of Sections namely
Introduction where an Introduction to the Artificial Neural System Technology is Discussed.
In the Next Section that is Literature Survey we made a Detailed Analysis of works done in
the Past. Then in the Problem Statement we discussed the Problem for which we are actually
going for the Techniques. In the Next Section the Survey Report of the Models is discussed
and then comes the Result and Conclusion Sections.
Keywords: Artificial Neural Network, Directed Graph.
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ML BASED PYTHON IMPLEMENTATION FOR DETECTION OF LUNG CANCER

Vaibhav Kant Singh
Assistant Professor, Department of CSE, School of Studies of Engineering & Technology,
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Central University, Bilaspur, Chhattisgarh, India
ABSTRACT
The Paper is a Continuation of the Work done by the Author in the Field of Machine
Learning, Artificial Intelligence, Artificial Neural Network and so on in the Area of Computer
Science and Engineering. In the Current Paper beside of the Reference Section there are Six
More Sections. In Section One which is Introduction the Author gave a brief description on
the disease that is Cancer. In the Next Section that which is Literature Survey we made
inroads on the previous work done in the field discussed in the Paper. Next we elaborate the
Statement on which we are actually focused in the Paper. Next the Proposed Algorithm is
formulated after which we will have a discussion on the Results Obtained and the Conclusion.
In the Introduction Section we basically discussed the Disease Cancer and also made a small
Introduction of Python Programming Language. The Conclusion Section Comprise of the
Classification Report Obtained for the Model Used for the Purpose of Detection and From the
Classification Report it could be concluded that the Approach that we adopted gives us a very
high degree of Efficiency in terms of the metrics used for assessment. The work done by the
Author is Another Work in the Field of Medical Science. The Author had already done some
work in the past which is discussed in the Literature Survey Part that is portraying that the
Author has done a good amount of work in the field of Machine Learning and used the
Machine Learning Approach in various Medical Fields. From the Research Article it could be
easily identified that Python is a very useful Programming Language and the Results Shown
Could be easily taken as a benchmark for going on for the Research work in various other
field using the Programming Tool Python.
KEYWORDS: - Artificial Intelligence, Machine Learning, Cancer, Lung Cancer, Python.
INTRODUCTION
Cancer is a basically a disease found where cells present in the body grow in a uncontrollable
way and sometimes if not diagnosed at a proper stage may spread to other body parts. Cancer
origination may be at any place of human body. In normal case human cells grow and
multiply so that new cells may be generated as the body requires them. Over period of time
cells become old sometimes are damaged as a consequence they die. In this normal
mechanism only sometimes the abnormality creeps and ultimately give rise to Tumors
(benign/malignant). If Cancer is detected at an early phase it could have been handled in a
proper manner and we could have a better condition of the Patient. There are several reasons
for the Cause of Cancer out of which Smoking is a very general cause. There are around
Hundred Types of Cancer some of the names which are very common are Leukaemia, Breast
Cancer, Lung Cancer, Thyroid Cancer, Bladder Cancer, Kidney Cancer, Endometrial Cancer,
Testicular Cancer, Prostate Cancer, Skin Cancer, Sarcoma Cancer, Pancreatic Cancer,
Nasopharyngeal Cancer, Carcinoma, Lymphoma and so on and so forth. In the Current Work
we are Focusing on Lung Cancer.
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In out Implementation we made a Utilization of Programming Language Called Python.
Which is basically an Interactive, Interpretable, Object Oriented, High Level, Language
whose integration is very easy and the properties goes on and on. In this Implementation we
made a utilization of pycaret as well as various other Libraries. The Results Obtained are
Discussed in the Result Section. Python Makes Life Look Easy when it comes to a number of
Data Analysis Tasks. In the Current work the Data-Set is taken from Kaggle.
LITERATURE SURVEY
In [1] the Author mentioned a Sign Recognition System using Tool Named Python. In [2] the
Author Proposed a Search Engine where he used Python. In [3] the Author Proposed an ML
approach for making Detection of Thyroid. In [4] Author gave a System for making
Classification in the case of Regional Language that to in the News. In [5] the Author used
Python as a Tool for Cartonifying Images. In [6, 7, 39, 54, 55] the Authors Proposed MLP
Model for XOR Problem. In [8, 9, 10, 35, 71] the Authors Proposed MLP Model for NonLinearly Separable Problem. In [11] a Model is proposed that uses the notion of Vector Space.
In [12, 14, 15, 37, 40, 43, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 66, 67] Data Mining
Techniques are Advocated to Solve a number of Problems faced in the Real World. In [13]
the Extent of Information Technology in the Current Environment is conveyed. In [16] the
Author Proposed an ANN Model named TRIVENI. In [17] the important concept of Stability
and Convergence is elaborated. In [18, 19, 29, 33] ML Paradigm SVM is proposed to Detect
disease named Breast Cancer. In [20, 32] ML Technique SVM is implemented for Diabetes.
In [21] Deep Learning Technique is used to Solve the Problem Statement. In [21] A Secured
methodology is announced. In [22] Expert System Architecture is Discussed. In [24] Twitter
Sentimental Analysis is Elaborated. In [25] ML Technique for Lung Cancer is announced. In
[26] how to make Automatic Number Plate Recognition is portrayed. In [27] a Human
Activity Recognition System is conveyed. In [29] Text Summarization Method is discussed.
In [30] Watermarking Mechanism is devised. In [34] a Lagrange Method is proposed. In [36]
Multiple Digital Signature is proposed for security. In [38] CPU Scheduling Algorithms are
elaborated on various metrics. In [41, 42] authors made elaboration on Security Mechanism.
In [45] E-Governance Framework is advocated. In [46] Wireless Sensor Network is
conveyed. In [47] AODV is conveyed by the Authors. In [48] the authors made a Carbon
Nanotube based RAM elaboration. In [49] Smart Card Systems were elaborated. In [60] VLSI
Architecture is advocated for the Problem Raised. In [62] the authors discussed how
Infrastructure Development in the Chhattisgarh State can be made. In [64] Artificial Neural
Network is proposed for the purpose of Financial Forecasting. In [68] various Activation
Functions used in ANN is elaborated. In [69] the authors made a utilization of
Backpropagation Algorithm for performing Recognition of Handwritten Characters. The
Work is a Work in the Field of Artificial Neural Network. In [70] the authors made an
experiment on Device Named Smart Bro.
PROBLEM STATEMENT
Cancer is a essentially a disease where in the cells of the body grow in a way that is not under
control. When cancer awakens in the organ named lungs, than we may term it as lung cancer.
Lung cancer basically start from lungs and later on may spread to lymph nodes and sometimes
to other body organs, which may even be brain. It is also possible that Cancer is in Lungs
from other organ. The Process called Metastases is what we are discussing. The Types of
Lung cancer are which are having different ways of Treatment:1. Small Cell
2. Non-Small Cell [Common Type] {Adenocarcinoma/Squamous Cell/Large Cell}
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Generally Lung Cancer is found in Smokers, Second Hand Smokers, People exposed to
Radon and Even Sometimes Genetically. Small Cells grow more quickly than the other one.
The Major Symptoms include Coughing up Blood, Breath becomes Short, Cough that is not
going, Pain in Chest, Weight Loss, Pain in the Bone etc. Staging is found in Lung Cancer
which are Localized, Regional and Distant. The major Treatment that is given to the Patient
include Surgery, Chemotherapy, Radiation and Targeted Therapy. All the Methodologies that
can be utilized to tackle the Problem is going to go in the best possible direction if we are
Able to make a Diagnosis at an appropriate time.
In the Current Work we choose this disease looking to the number of growing patients and the
deficiency identified in the proper diagnosis of the disease at proper time which actually gives
catastrophic result. Medical Science as well as Computer Science has made a Great Progress
in the Past Few Years. Looking to that in the Current Work the Author made a Utilization of
the Computer Science Background for making a Detection of the Lung Cancer based on the
Symptoms.
PROPOSED WORK
Algorithm Used In Implementation
Step[1]. We make an Installation of pycaret.
Step[2]. We will be importing the pandas and will be loading of the Data-Set.
Step[3]. Pre-Processing of the Data-Set will be done Using Various Python
Constituents.
Step[4]. Set up the Column required using the pycaret Library.
Step[5]. Making a Comparison of the Various ML Approaches.
Step[6]. Tuning the Random Forest Model for the Experimental Analysis.
Step[7]. Choosing the X & Y Data-Set for Experiment.
Step[8]. Splitting the Kaggle Data-Set for Lung Cancer into X & Y Data-Set.
Step[9]. Storing the Predicted Values in the Prediction Data-Frame.
Step[10]. Performing the import to have the Classification Report from the
sklearn.metrics Library.
RESULT
In this Section we will Observe three Figures which are:1. Comparative Chart of the Various ML Approaches for the Data-Set from Kaggle
2. Creating the Random Forest Model
3. Tuning the Random Forest Model
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Figure1:- Comparative Chart of the Various ML Approaches for the Data-Set from Kaggle

Figure2:- Creating the Random Forest Model
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Figure3:-Tuning the Random Forest Model
The three Figures of the Current Section are the Results Obtained for making a Comparative
Analysis of the various Algorithm on the Data-Set from Kaggle as well as the Creation and
Tuning Output Obtained in the Python Environment.
CONCLUSION

Figure4:-Final Result for the Model Created
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EFFECT OF BODY COMPOSITION ON POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME

Raima Mukherjee
Samiran Bisai
Department of Anthropology & TS, Sidho Kanho Birsha University,
Purulia, West Bengal, India
ABSTRACT
Introduction: Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder
in reproductive age women. It is a complex disease with heterogeneous clinical and
anatomical feature that was first described in 1721. PCOS is a syndrome or a group of
symptoms that affects the ovaries and ovulation. Its three main features are: cysts in the
ovaries as high level of male hormones, irregular or skipped period.
Methodology: The main aim of the study was to assess the prevalence of PCOS in a rural
village women, and to study the differences in body composition in between the subjects who
have PCOS or have any kind of symptoms of it with the subjects doesn’t have any symptoms
of PCOS. The target population of our study was the females aged between 16 - 40 years, the
sampling method was purposive sampling method. A standard screening form of PCOS was
used to screen the disease (Pedersen et al, 2007). All anthropometric measurements were
taken on each subject following the standard techniques. Anthropometric variables include
height, weight, and skin fold thickness of biceps, triceps, subscapuler, and suprailic. Body
composition was assessed by Siri’s (1956) equation following body density equation of
Durnin and Womersley (1974). The information on ethnicity, age, occupation, educational
status, cooking fuel, marital status and all of questions were obtained from all subjects with
the help of pretested questionnaire.
Result: The occurrence of PCOS of the present study is 6%. The rate of PCOS is higher
among obese women. The results of logistics regression analysis showed that fat free mass
index (FFMI) is the best predictor for normal women, correctly predicted 91% subjects. They
are 1.464 times lower risk of developing PCOS. Overall 72% subjects are correctly classified.
The prediction equation to classify PCOS and non-PCOS are 0.381 × FFMI – 6.650.
Conclusion: Studies have found that there is a gap in knowledge about PCOS and its signs
and symptoms and those lifestyle preferences may predispose to PCOS. Delay in the
diagnosis of PCOS may lead to metabolic and reproductive abnormalities associated with it.
Present study has shown significant differences of body composition parameter in between
the subjects with no symptoms of PCOS and those who have one or two symptoms. The
FFMI is the best predictor to differentiate PCOS and normal women. Moreover, further study
in larger augmentation is required to validate the present findings.
Keywords: PCOS, body composition, fat free mass index, India.
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IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF PROSOPIS AFRICANA

ISHAQ MOHAMMED ALIYU
Federal College of Education Kano, Nigeria

ABSTRACT
Prosopis africana also known as African mesquite is the only specie of Prosopis that is
indigenous to tropical Africa. It has vast social, economic, cultural, medicinal and agricultural
values. In this research, the antioxidant and total antioxidant activities of Prosopis africana
were determined using 1,1, -diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH) and Pospomolybdenum
techniques. The stem bark of Prosopis africana was extracted with n-hexane and ethanol. The
ethanolic extract exhibited more antioxidant activity than that of the n-hexane extract with
IC50 values of 6.91 µg/mL and 671.81µg/mL respectively. It was also observed that the two
extracts indicated a solvent dependent total antioxidant capacity. n-hexane and ethanol
extracts has Total antioxidant capacities (TAC) of 57.28mgAA/g and 257.14mgAA/g
respectively. This study supported the traditional use of Prosopis africana in traditional
medicine and the results revealed that the ethanolic extract possesses potent antioxidant than
the n-hexane extract.
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DETERMINATION OF CRITICAL PERIOD OF WEED INTERFERENCE ON
ROSELLE (HIBISCUS SABDARIFFA .L.) IN NORTHERN GUINEA SAVANNA OF
NIGERIA
Mohammed, .R1
L.Aliyu2
N.C.Kuchinda2
D.I. Adekpe 2
1
Federal College of Forestry Mechanization, Afaka, Kaduna
Department of Crop Production Technology
2
Ahmadu Bello University, Samaru, Zaria, Kaduna
Department of Agronomy
ABSTRACT
One of the first steps in designing weed control system is to identify the critical period of
weed control in crops. Therefore, two field trials were conducted during the wet seasons of
2011 and 2012 at the experimental Farm of the Institute for Agricultural Research, Samaru
(Lat. 110 111, Long. 070, 381; 686m above sea level) in the northern Guinea savanna of
Nigeria. The aim was to determine critical period of weed interference on growth and yield of
roselle (Hibiscus sabdariffa L.).Experiment consisted of ten periods of weed interference in
two sets of treatments: In the first set, plots were initially kept weed free by hoe-weeding for
3, 6, 9 and 12 weeks after sowing (WAS) and left weed infested thereafter. In the second,
plots were left weed infested initially for the corresponding periods and kept weed free
thereafter. There were two controls: plots kept weed free throughout the crop life cycle and
plots left weed infested throughout the crop life-cycle. The experiment was laid out in a
Randomized Complete Block Design (RCBD), replicated three times. The result obtained
were subjected to regression analyses, which showed that the period before interference
(PBI) were 26 and 28 days after sowing (DAS) and total period of interference prevention
(TPIP) were 43 and 42 DAS, respectively. The critical period interference prevention (CPIP)
started at 26 and extended until 43 DAS, lasting 17days in 2011. In 2012, the CPIP
commenced at 28 and extended until 42 DAS, lasting 14 days. In the combined data, PBI was
27 and TPIP 42 DAS. The CPIP started at 27 and extended until 42 DAS, lasting
15days.Critical period of weed interference was between 4 and 6WAS.In conclusion, for
higher calyx yield, farmers should keep their farm weed free for 6WAS, since the critical
period for weed competition of roselle was found to be between 4 and 6WAS at this location.
Keywords: weed interference, critical period, weed and roselle.
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EFFECT OF ETHANOL LEAF EXTRACT OF B. PINNATUM ON
HAEMATOLOGICAL PARAMETERS IN WISTAR RATS INDUCED WITH
CHRONIC INFLAMMATION
1*

Oladejo, Afees. A.
Okafor, Chike. S.
2
Ayo, Ebunolorun. I.
2
Ofeniforo, Emmanuel. B.
1

1

2

Department of Applied Biochemistry, Nnamdi Azikiwe University, Awka
Department of Biochemistry, Faculty of Life Sciences University of Ilorin, Kwara State

ABSTRACT
The use of medicinal plants to resolve many ailments especially inflammatory diseases is
gaining global attention. Bryophyllum pinnatum (Crassulaceae) called ‘Oda-opue’ in Igbo,
‘Eru-odundun in Yoruba and ‘Abomoda’ in Hausa languages is one of the plants widely used
as food and medicines in tropical Africa, America, India and China. This study investigated
the effect of ethanol leaf extract of B. pinnatum on haematological parameters in Wistar rats
induced with chronic inflammation. Fresh green leaves of B. pinnatum were collected from
International Center for Ethno-medicine and Drug Development (InterCEDD), Nsukka,
Enugu-State, Nigeria. Identification and authentication of the plant was carried and a voucher
specimen was deposited at the InterCEDD herbarium. The plant material was then shredded,
air-dried under shade and pulverized. The fine powders obtained was weighed and extraction
was done via solvent combination of water and ethanol (3:7) for 72 hr via maceration. The
filtrate gotten was evaporated to dryness to obtain the ethanol extract which was used for
further bioassay study. The phytochemical constituents of the plant extract were quantitatively
determined by Gas Chromatography-Flame Ionization Detector (GC-FID). Chronic
inflammation was induced intraperitoneally using cotton pellet and hematological parameters
were carried out using mind Ray hematology auto analyzer. Results showed that the leaf
extract of B. pinnatum was rich in kaempferol (7.006 ±0.02 μg/g), sapogenin (3.372 ±0.02
μg/g), rutin (1.837 ±0.01 μg/g) and lunamarine (1.359 ±0.01 μg/g). The findings also showed
a significant increase (p<0.05) in the total white blood cell (TWBC) as well as the red blood
cell, haemoglobin and packed cell volume levels of extract treated groups compared with the
control group. The findings from this work have shown that leaf of B. pinnatum could fight
inflammatory disorders and other blood infections owing to its many bioactive compounds
which could be synthesized to produce new plant based product.
Keywords: Inflammation, Haematology, Medicinal plants, human health.
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COMBINING EFFECTS AND PERFORMANCE EVALUATION OF HYBRIDS OF
BASELLA MORPHOTYPES FROM SOUTWESTERN NIGERIA
ISAAC OLUWATOBI ADENIRAN
ABOLADE OLUREMI BOLAJI
Department of Botany, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria

ABSTRACT
Hybridization studies were carried out on Basella alba morphotypes in the family
Basellaceae collected from some locations in the southwestern part of Nigeria in other to
ascertain the possibility of gene exchange between the morphotypes and to examine the
performance of the F1 hybrids produced between the Basella morpotypes in comparism with
their parent with a view to help in their genetic improvement. A total of 300 crosses were
carried out between the Basella alba and Basella rubra morphotypes studied. From Basella
alba × Basella rubra 150 crosses, 19 individuals were raised out of which two did not grow
beyond two leaved stage. The hybrids had purple pigmentation. From the reciprocal 150
crosses Basella rubra × Basella alba, 21 hybrids were raised, 3 failed to germinate beyond
two leaved stage and all the remaining had red pigmentation. The F1 hybrids obtained from
the crosses showed no significant difference with the parents in the characters studied. The
hybrids obtained were similar independent of the choice of maternal parents as the red
pigmentation was dominant. It was concluded that the hybrids showed no clear superiority
compared with the parents except that it matured earlier under our environmental conditions.
Keywords: Basellaceae, dominant, genetic improvement, hybridization, morphotypes,
reciprocal crosses
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OXIDATIVE STRESS ENZYMES AND HISTOLOGICAL ASSESSMENT ON MALE
ADULT WISTAR RATS EXPOSED TO MOSQUITO INCENSE SMOKE AND
LOCAL MOSQUITO REPELLANTS
*1Nafi’u, S. A
2
Ibrahim, S
1
Department of Science Laboratory Technology, Kano State Polytechnic, Kano- Nigeria
2
Department of Biological Sciences, Bayero University, Kano
ABSTRACT
This research assessed the sub-acute toxicity of inhaling mosquito incense smoke and two
locally used mosquito repellents on Oxidative stress enzymes activity and Histopathology on
male adult experimental wistar rats. Fifteen (15) rats with mean weight (150.5 ±0.42g) were
randomly divided into five (5) groups. Group I were considered as negative control while
group II, III, IV and V were exposed to mosquito incense smoke of DR insecticide, shooter
fragrance mosquito sticks, Orange peels and Eucalyptus leaves respectively 8 hours daily for
21 days. They were kept in an animal cage with a dimension of 50.0cm by 25.0cm by 18cm at
room temperature of ±27.50C and relative humidity of 35% with a 12 hour light/dark cycle.
Oxidative stress enzymes analyses were carried out using Solarbio Life Science kits while
histology investigations were carried out using standard procedures. The present findings
revealed a significant decrease in weight of all the experimental rats with mean difference of 32.7g with exception of control. Oxidative stress biomarker enzymes had a corresponding
significant increase (P < 0.05) for Catalase (CAT), Superoxide dismutase (SOD) and Lipid
Peroxidation (LPO) activities among rats exposed to all the repellants. However, Glutathione
S-transferase (GST) significantly decrease (P < 0.05) in all groups compared with the control.
Histopathological changes in the lung tissues arrangement examined include the following:
Pulmonary oedema and vascular congestion among experimental rats exposed with group III
repellants. In addition, haemorrhage and alveolar sacs distortions were examined among
experimental rats challenged with group IV. Hyperplasia within bronchial walls was noticed
in rats exposed to group II while group IV mosquito repellant revealed cellular infiltrations
and vascular congestion among the exposed rats. Results from the present findings
demonstrates that inhaling mosquito incense smoke and locally made mosquito repellents
have the potential to stimulate varying pathological effect with tissue toxicity in the long run.
However, the actual mechanism needs to be clarified in a more detail investigations and more
emphasis should be directed in regulating their indoor utilization in malaria control activities.
Key words: Histopathology, Mosquito incense stick repellants, Oxidative stress enzymes,
Locally made mosquito repellants, Wistar rats
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THE IMPACT OF ZINC OXIDE NANOPARTICLES ON GROWTH PARAMETERS,
ANATOMICAL STRUCTURE OF PEA PLANT PISUM SATIVUM AFFECTED BY
HYDROGEN PEROXIDE STRESS
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Eman Hussain AL-Hayany
4
Rasha Tareq Hashim
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Department of Biology ,College of Education for Pure Sciences Ibn- AL-Haithum,
University of Baghdad
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ABSTRACT
The present experiment was conducted as a completely randomized design with three replicas
in the greenhouse of the Department of Biology, College of Education for Pure Sciences IbnAL-Haithum, University of Baghdad, during the growing season 2020-2021 to assess the
effect of applied hydrogen peroxide (H2O2) with three concentrations (0, 4, 8) % and zinc
oxide nanoparticles (ZnONPs) with four concentrations (0, 200, 400, 600) mg.L-1 on growth
parameters, the anatomical structure of pea plant.
Results indicated that H2O2 with (4,8)% concentrations decrease plant growth and yield.
Application of ZnONPs enhanced plant tolerance in terms of shoot dry weight, chlorophyll
content, microelements content (Iron, manganese, and zinc), and some yield components (no.
of pods per plant, wt. of seeds per plant, and biological yield), also changed in the epidermis
of leaves and vascular bundles of the stem with the superiority to 400 mg.L-1 in which plant
can resist the unfavorable effects of H2O2 high concentrations.
Keywords: Pea plant, Hydrogen peroxide, Zinc oxide, Nanoparticles
Introduction
The Pea plant (Pisum sativum) belongs to a category of the most cultivated legume in the
world; its seeds are characterized by a high content of protein, carbohydrate, fibers, vitamins,
and minerals, which makes it an important commodity in human and animal nutrition, but
also industrial use [1].
Abiotic stress poses constant challenges for plant survival and is a dangerous problem for
global agricultural productivity because stress conditions result in elevation of reactive
oxygen species (ROS) production causing oxidative stress, connected with proteins and
nucleic acids oxidation as well as impairment of membrane functions [2].
Hydrogen Peroxide has many roles in plant metabolism but at the same time accumulation
related to practically any environmental stress is potentially damaging, it considers both as
stress and as a developmentally important metabolite [3]. By comparison with superoxide and
hydroxyl radicals, H2O2 is relatively safe in biological systems in the absence of transition
metals, it's stable and unreactive, even at concentrations higher than the biological systems
would ever generate, this imparts it greater mobility within tissues and potential utility not
only as a substrate in reactions but as a molecule for ROS-related signaling, but excess H2O2
triggers chloroplast and peroxisome autophagy and programmed cell death [4]. Exposure to
hydrogen peroxide is a method widely used to trigger cellular oxidative stress, the doses often
are low, but they are high with regard to physiological oxygen concentration. The addition of
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H2O2 results in O2 release as expected from catalase reaction, this reaction is so fast that
within seconds it decreases H2O2 concentration, so to cause oxidative stress requires high
concentrations of H2O2 [5]. The study of [6] presents the process for elucidating the
applicability of H2O2 as a quantitative indicator for environmental stress on plants. The
generation of H2O2 in submerged macrophytes and riparian plant species was studied in
response to turbulence, H2S, and high light stress. Their results showed that the higher H2O2
treatment-induced oxidative stress was reflected in the high H2O2 concentrations. The higher
turbulence increased H2O2 concentrations and enzyme activities in plant tissue and the light
exposed samples had higher H2O2 concentrations in their tissues than the darkness treated
samples.
Nanotechnology plays a beneficial role in many fields like pharmaceutical science, material
science, and agriculture. Nanoparticles (NPs) are particles having one dimension between 1
and 100 nm in size with unique characteristics and special features [7]. There are several
types of NPs including metal-based and carbon-based engineered NPs [8,9]. Nanoparticles
can offer green and eco-friendly alternatives for plant disease management because of
increased antimicrobial activity and decreased ecological toxicity [10].
Zinc oxide nanoparticles (ZnONPs) are the fourth most widely used worldwide in various
industries, the reason behind their wide usage is their remarkable optical, and physical
properties [11]. In agriculture sectors, ZnONPs act as fertilizer, growth regulators, and the
foliar application is considered a suitable and easy way because plants can directly absorb and
boost growth parameters and decrease oxidative stress, and it is an efficient way of decreasing
the chances of NPs movement to another environment which is possible in soil-applied NPs
[12]. The second main advantage of foliar application of NPs is that a very small amount of
fertilizer is required as compared to soil application [13]. The study of [14] referred that
ZnONPs increased plant growth, chlorophyll, and carotenoid level in addition to reducing
disease severity stress on lentil plants. Zinc (Zn) is a micro-nutrient having an important role
in the growth of all crop plants, as well as contributes to the maintenance of the membrane
structure and cell division, chlorophyll biosynthesis, and improves plant photosynthetic
apparatus represented by the stomata complex [15,16].
In the present study, a pea plant was selected and an attempt was made to determine the
efficiency of ZnONPs foliar application for the management of hydrogen peroxide stress by
studying their impact on pea growth, yield, tissue, photosynthetic efficiency, nutrient
contents, and anatomical responses of stem and epidermis of leaves.
Materials and Methods

1. Physiological features
The experiment was carried out in the green garden, Department of Biology, College of
Education for Pure Sciences Ibn- AL- Haithum, University of Baghdad, during the growing
season 2020-2021. Pea plant was selected to determine the efficiency of foliar-applied
ZnONPs in reducing the damage caused by hydrogen peroxide. It was hypothesized the
ZnONPs may improve pea plant growth and productivity. The experiment was laid out in a
completely randomized design (CRD) and three replicates were maintained.
Healthy seeds were sown in pots on 3-11-2020, after seven days of germinations, four
uniform seedlings were maintained per pot. Plants were subjected twice to hydrogen peroxide
4% and 8%. Foliar spraying of ZnONPs (200,400, 600) mg.L-1 was done after five days of
hydrogen peroxide treatments, in total two sprays were applied in the whole experiment with
ten days of interval. Plants were watered as needed. When there was a clear difference
between treatments, one plant was taken, chlorophyll pigment in the fresh leaves was
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measured using SPAD, samples were oven-dried at 65 C° to constant mass, and the dry
weight was measured. The Fe, Mn, and Zn contents were determined with an atomic
absorption spectrophotometer (AAS) [17]. The harvesting of the plants was done on 25-32021 and the number of pods per plant, weight of seeds per plant, and biological yield were
recorded. The data reported are the mean values of three replicate ± SD and analyzed by using
two a way analysis of variance at 5% probability, for mean comparison the SPSS software
was used.

2. Anatomical features
After the germination period, fresh samples of stem and leaves were fixed in ethanol (70%).
Then the samples were sectioned using the hand sectioning method. The stems selected were
cut into small pieces of a length ranging from 4-6 cm, the segments were sectioned into thin
pieces by a razor blade and treated with 5% sodium hypochlorite for 15 min to remove the
chlorophyll pigments. Sections are dyed with safranin 1% for 1 hour, then washed with 70%
ethyl alcohol solution, then transferred to 90, 95, and 100% ethyl alcohol solution
respectively, for two minutes for each concentration. Then the sections were transferred to a
slide with a drop of water and a drop of xylene applied and the slide cover was gently placed
on it. The sections were examined with a KRÜSS compound microscope and photographed
with a digital camera attached to a standard Amscope microscope.
For preparing the epidermis, the epidermis of the plant leaf is scraped in the middle between
the top and the base to obtain the upper and lower epidermis. The scraping process was
carried out using a sharp machine. After the scraping process, the sample is washed with
distilled water and then placed in a petri dish in 5% sodium hypochlorite for 5 minutes to
remove the chlorophyll pigment and heal the skin. Then it is washed with distilled water and
the sample is transferred to a new Petri dish containing safranin dye 1% for an hour, then the
sections are washed with distilled water and then passed in a descending series of ethyl
alcohol (70, 95, 100%) respectively at each concentration placed for 10 minutes To remove
traces of excess dye in the fabric. Then it is transferred to a petri dish containing xylene for 10
minutes, after which it is placed on a slide with a drop of water mixed with a drop of xylene
and covered with the cover of the slide gently and it is ready for study and microscopy.
Measurements of epidermal cells, their dimensions, vascular bundles, and stomata were made
using a standard microscope (compound microscope) type KRÜSS, and photographed with a
digital camera mounted on a conventional microscope, AmScope model MU 100. Method of
work was carried out according to [18] with some modulation by [19].
Results and Discussion
1. Physiological features
Data in tables (1,2,3,4,5,6,7,8) indicated that increasing the concentration of H2O2 from 0 to
8% caused a significant reduction in averages of shoot dry weight, chlorophyll content, iron,
manganese zinc content, no. of pods per plant, wt. of seeds per plant and biological yield by
(67.74, 13.32,12.91, 15.59, 10.40, 54.25, 22.37 and 31.17)% respectively. Foliar spraying
with ZnONPs up to 600 mg.L-1 induced a significant increase in the average of the
parameters, the maximum increase was achieved at 400 mg.L-1 and raised the average of
shoot dry weight chlorophyll content, iron, manganese content, no. of pods per plant by
(128.13, 13.28, 13.82, 18.88, 45.05)%. While the maximum average of zinc content was
detected at 600mg.L-1 by 55.47% and there was clear superiority to 200 mg.L-1 for giving the
highest average for wt. of seeds per plant and biological yields by (30.97, 42.52) % more than
their controls.
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Worthy to mention the combination of the dual factors, 400mg.L-1 ZnONPs managed to
reduce the unfavorable effects of high H2O2 concentration by 8% and raised the values of
shoot dry weight, chlorophyll content, iron manganese content, no. of pods per plant (0.45
mg, 35.17 SPAD, 110.50, 22.20 mg.L-1, 2.33) in compared with their values (0.11 mg, 27.83
SPAD, 93.80mg.L-1, 19.27mg.L-1 1.33) at the same H2O2 concentration but without ZnONPs
treatment, while 600mg.L-1 ZnONPs reversed the negative effect of 8% H2O2 and gave a high
value for zinc content(38.40mg.L-1) in comparison with its value (22.90mg.L-1) at the same
H2O2 concentration but without ZnONPs treatment. Regarding the concentration of 200mg.L-1
which managed to increase the values of wt. of seeds per plant (1.33 gm) and biological yield
(3.04gm) in comparison with their values (0.88, 1.85) gm. at the same H2O2 concentration but
without ZnONPs treatment.
Plant growth is inhibited by H2O2 and programmed cell death or autophagy of organelles is
induced [20]. Proteins containing FeS clusters and mononuclear iron centers are detached by
both O2 and H2O2 leading to amino acid auxotrophy [21]. H2O2 can give rise to hydroxyl
radical, initiate lipid peroxidation and cause protein carbonylation and DAN damage, thus
altering plant development, although the plant activates its natural defense systems, the
accumulation of H2O2 results in eventual damage to the organelles, and decreases the growth
rate of the plant [22]. The effectiveness of ZnONPs was determined either with or without
H2O2 stress. The zinc from ZnONPs can be accumulated in plant leaves through foliar
spraying and thus these NPs may act as an active, slow-release source of Zn for plants which
can be used in metabolic activities. [23]. The foliar application of ZnONPs enhanced the pea
plant biomass, the increase in plant growth may be due to higher Zn accumulation in the plant
which increased the chlorophyll content and finally improved the vegetative growth. The
response of plants under ZnONPs depends upon the dose of NPs such as excess of NPs from
certain levels may cause toxic effects on the plants attributes [24]. The increase in vegetative
growth might be due to the fundamental role of Zn in the protection and maintenance of
structural stability of cell membrane and membrane function, protein synthesis, cell
elongation, and tolerance [25]. ZnONPs are known to increase the shoot dry matter and leaf
area [26]. Plants sprayed with NPs showed early flowering as compared to control and higher
values for yield components [27].
Table 1: Effect of H2O2 and ZnONPs on shoot dry weight (gm)
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
(%)
0
200
400
600
0
0.60
1.03
1.19
0.91
4
0.25
0.51
0.54
0.55
8
0.11
0.33
0.45
0.32
ZnONPs
0.32
0.62
0.73
0.59
average
LSD (0.05)
H2O2
ZnONPs
H2O2 X
ZnONPs
0.012
0.014
0.024
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Table 2: Effect of H2O2 and ZnONPs on leaves chlorophyll content (SPAD)
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
H2O2
(%)
average
0
200
400
600
0
36.13
38.00
39.89
37.33
37.84
4
34.07
35.07
36.00
36.55
35.42
8
27.83
33.10
35.17
35.09
32.80
ZnONPs
32.68
35.39
37.02
36.32
average
LSD (0.05)
H2O2
ZnONPs
H2O2 X
ZnONPs
0.85
0.98
1.70
Table 3: Effect of H2O2 and ZnONPs on iron content (mg.L-1)of plant shoot
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
H2O2
(%)
average
0
200
400
600
0
112.20
118.40
128.40
120.20
119.80
4
102.30
110.10
112.00
115.00
109.85
8
93.80
103.00
110.50
110.00
104.33
ZnONPs
102.77
110.50
116.97
115.07
average
LSD (0.05)
H2O2
ZnONPs
H2O2 X ZnONPs
0.87
1.01
1.74
Table 4: Effect of H2O2 and ZnONPs on manganese content (mg.L-1) of plant shoot
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
H2O2
(%)
average
0
200
400
600
0
23.48
24.70
27.88
24.00
25.02
4
20.50
22.70
25.11
18.20
21.63
8
19.27
21.00
22.20
22.00
21.12
ZnONPs
21.08
22.80
25.06
21.40
average
LSD (0.05)
H2O2
ZnONPs H2O2 X ZnONPs
0.95
1.10
1.90
Table 5: Effect of H2O2 and ZnONPs on zinc content (mg.L-1)of plant shoot
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
H2O2
(%)
average
0
200
400
600
0
28.90
30.30
35.00
42.30
34.12
4
26.30
29.40
33.90
40.70
32.58
8
22.90
28.00
33.00
38.40
30.57
ZnONPs
26.03
29.23
33.97
40.47
average
LSD (0.05)
H2O2
ZnONPs
H2O2 X
ZnONPs
0.87
1.01
1.75
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Table 6: Effect of H2O2 and ZnONPs on number of pods per plant
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
(%)
0
200
400
600
0
3.33
4.33
4.67
3.67
4
2.00
3.00
2.67
3.00
8
1.33
2.00
2.33
1.67
ZnONPs
2.22
3.11
3.22
2.78
average
LSD (0.05)
H2O2 ZnONPs
H2O2 X
ZnONPs
0.55
0.64
1.10
Table 7: Effect of H2O2 and ZnONPs on weight of seeds per plant (gm)
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
(%)
0
200
400
600
0
1.38
1.69
1.55
1.47
4
1.12
1.42
1.27
1.27
8
0.88
1.33
1.26
1.25
ZnONPs
1.13
1.48
1.36
1.33
average
LSD (0.05)
H2O2
ZnONPs H2O2 X ZnONPs
0.025
0.028
0.049
Table 8: Effect of H2O2 and ZnONPs on biological yield (gm)
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
(%)
0
200
400
600
0
3.33
4.35
3.87
3.19
4
2.45
3.47
2.73
2.69
8
1.85
3.04
2.67
2.58
ZnONPs
2.54
3.62
3.09
2.82
average
LSD (0.05)
H2O2 ZnONPs H2O2 X ZnONPs
0.25
0.29
0.50

4-5 August 2022

H2O2
average
4.00
2.67
1.83

H2O2
average
1.52
1.27
1.18

H2O2
average
3.69
2.84
2.54

2. Anatomical features
The stem consists of the epidermis covered by a cuticle and the cortex located under the
epidermis consists of two tissues the first one under the epidermis is known as collenchyma
tissue and the other one parenchyma tissue. The vascular cylinder constitutes the vascular
bundles each bundle consists of the xylem and phloem. The pith is located in the center of the
stem consisting of parenchyma cells and contains a cavity in the middle of it free of the cells
(Fig. 1).
The variations that occurred on the cross-sections of the treated stems were represented by the
size of the vascular bundles between the different treatments. As for the thickness of the
vascular bundle, its thickness increased in H2O2 by 4% at a rate of 141.48 and its thickness
decreased to a concentration of 8% at 100.71 (Table 9 and Fig. 2, 3).
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As for the effect of ZnONPs alone, the thickness of the bundle increased in all concentrations,
a significant increase, and the concentration of 600 ZnONPs exceeded the rest of the
treatments by 165.53. also the interaction between the two solutions, all ZnONPs
concentrations led to an increase in the thickness of the vascular bundles against the H2O2
concentration, and the concentration exceeded 600 ZnONPs with 4% H2O2 by 204.67 (Table
9 and Fig. 2,3).
As for leaf epidermal cells, the variations included both the nature of normal epidermal cell
walls and the length and width of the stomata (Table 10, 11 and Fig. 4,5.6).
In the control, the epidermal cell walls had wavy walls in the upper and lower epidermis. In
treatment with 400 ZnONPs, the epidermal cell wall zigzag edges. As for treatment of 600
ZnONPs, the walls became more sinuous and wavy in the form of a zigzag in the upper and
lower epidermis. Treatment 4% H2O2 the sand crystals formed in both epidermis, and the
crystals are composed of calcium oxalate in an aggregated form in the epidermal cells, which
is a protective reaction to the increase in calcium oxalate in the cells, where it converts it into
crystals to rid the cell of its toxicity, so the effect of 4% hydroxide concentration led to a
significant increase in the stomata length average by 46.01 and width average by 35.10,
meaning that the stomata at this concentration resisted the direct effect of the solution and
formed sand crystals in the epidermal tissue cells.
As for the concentration of 8%, it led to a decrease in the stomata length and width by (38.63
and 32.59) respectively compared to the control, and this decrease is evidence of the plant
being exposed to high stress, and the stomata size was not controlled. Also, the effect of
ZnONPs alone increased the length and width of the stomata in all concentrations. Also, the
interaction between the two solutions, a concentration of 200 ZnONPs against 4% H2O2 led
to a significant increase in the length and width of the stomata by an amount (47.97 and
36.53) respectively, and a concentration of 400 ZnONPs against 8% H2O2 led to a significant
increase in the length and width of the stomata by (38.63 and 38.90) respectively, also in the
same treatment can show the upper epidermal cell walls became almost straight and less
tortuous in the lower. Also can show formed sand crystals in the epidermal in the interaction
between 600 ZnONPs × 4% H2O2 and 600 ZnONPs × 8% H2O2.
The results agree with [28] that has appeared that the leaf blade thickness, length, and
thickness of midvein, length, and width of the vascular bundle were decreased under 0
ZnONPs and the foliar sprays of 100 ppm ZnONPs qualify the harmful of the drought stress
on eggplant, also the greater stem anatomy characteristics like length and width of stem,
length, and width of the vascular bundles were recorded with 100 concentration of ZnONPs.
The treatment of plants led to improving the physiological, biochemical, and genetic
mechanisms that are responsible for the performance of yield and these functions are
concerning to the plant’s internal anatomy [29]. These enhanced attributes like growth, yield,
chlorophyll content, photosynthetic ability, and nutrient content in response to externally used
ZnONPs might be connected with the leaf and stem anatomical features and ZnONPs foliar
increased leaf and stem anatomical of plants due to stability of the cell membrane, tissue, and
nutrients [30].
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Table 9: Effect of H2O2 and ZnONPs on vascular bundle thickness (µm)
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
(%)
0
200
400
600
0
69.73
162.73
93.27 176.00
4
94.70
120.03
146.53 204.67
8
46.70
103.53
136.67 115.93
ZnONPs average
97.17
109.82
117.64 165.53
LSD (0.05)
H2O2 ZnONPs H2O2 X ZnONPs
1.446
1.670
2.893
Table 10: Effect of H2O2 and ZnONPs on long of stomata (µm)
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
(%)
0
200
400
600
0
24.80
52.60
46.63
38.53
4
42.60
46.87
47.97
46.60
8
36.50
35.40
38.63
44.00
ZnONPs average 34.63
44.96
44.41
43.04
LSD (0.05)
H2O2 ZnONPs H2O2 X ZnONPs
1.613
1.862
3.226
Table 11: Effect of H2O2 and ZnONPs on wedth of stomata (µm)
H2O2
ZnONPs (mg.L-1)
(%)
0
200
400
600
0
24.70
29.57
33.60 27.67
4
29.27
32.93
36.53 31.63
8
33.00
38.73
38.90 29.77
ZnONPs average
28.99
33.80
36.29 29.69
LSD (0.05)
H2O2
ZnONPs
H2O2 X
ZnONPs
1.268
1.465
2.537
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H2O2
average
125.43
141.48
100.71

H2O2
average
40.64
46.01
38.63

H2O2
average
28.88
35.10
32.59

Figure 1: Cross section of stem in the control
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Figure 2: Cross section of stem in the tretments.

Figure 3: Cross section of stem in the tretments.
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Figure 4: Surface view in the leaves of plants in the treatments.
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Figure 5: Surface view in the leaves of plants in the treatments.
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Figure 6: Surface view in the leaves of plants in the treatments.
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Conclusion
The high concentrations of H2O2 imposed high stress resulting in oxidative stress and
subsequently reducing plant development thus the use of biochemical stress responses holds
potential as a means of providing evidence of environmental stresses. Our results showed a
reduction in pea plant growth parameters physiologically and anatomically caused by H2O2
stress, foliar exposure of ZnONPs proved to be effective in improving the growth of the plant,
dry weight, chlorophyll content and maintaining the plant physiological status through
enhancing nutrients Fe, Mn, Zn, vascular bundles thickness, growth of stomata, thus enhanced
the plant tolerance against stress which reflected in a good yield. The plant growth and
production increased, particularly at the concentration of 400mg. L-1 minimized the hard effects
of 4 and 8% H2O2.
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PHOSPHORUS UPTAKE AND USE EFFICIENCY OF OKRA (Abelmoschus
esculentus (L.) MOENCH) UNDER DIFFERENT ORGANIC FERTILIZER
APPLICATION ON A SANDY-LOAM ALFISOL

Joseph Oluwabusayo Amao
Ezekiel Akinkunmi Akinrinde
University of Ibadan, Ibadan, Nigeria

ABSTRACT
Efficient usage of native and applied Phosphorus (P) in crop production reduce environmental
pollution associated with incessant and unrestrained fertilizer application, increase the
nutritional value of grains, and improve farm economies. Thus, Greenhouse experiments were
conducted to evaluate the influence of different P fertilizer treatments on P Uptake (PU) and
Use Efficiency (PUE) of okra.
In order to determine the optimum P rate for okra growth and yield, Single super phosphate
(SSP) was applied at 0, 40, 80 and 120 kgP205/ha, with or without nitrogen, N (50 kg/ha)
application. The main and residual effects of some P fertilizer sources [organic fertilizer - OF
(2.52 %P205), Biochar (1.60 %P205), Sokoto RP (36.10 %P205) and SSP (18 % P205)] on okra
growth and yield, were also assessed. All treatments were replicated four times in Completely
Randomized Design. Growth and yield parameters, P content and PU as well as PUE, P
Utilization Efficiency (PUTE) and Relative Agronomic Efficiency (RAE) were determined.
The optimum P rate for okra growth and biomass yield was discovered to be 40 kgP205/ha.
Nitrogen application enhanced PUE. In the main pot experiment, fruit yield and RAE of the
treatments decreased in the order: SSP>Biochar>SRP>OF>control. PU was highest when SSP
was applied while Biochar supported the highest PUE. In the residual cropping, OF had the
highest significant fruit weight and the RAE order was: OF>Biochar>SRP>SSP>control.
It was evident that Biochar, OF and SRP enhanced more efficient use of P by the crop than
the imported soluble P fertilizer source (SSP).
Keywords: Phosphorus, Efficiency, Uptake, fertilizer, Okro
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BIOSORPTION CAPACITIES OF PLANT LEAF BIOSORBENTS FOR
ADSORPTION OF PHOSPHOROUS FROM SYNTHETIC WATER

Subhashish Dey
Department of Civil Engineering, Gudlavalleru Engineering College, Gudlavalleru, Andhra
Pradesh, India
ABSTRACT
Phosphorus plays an important part in the growth of ecosystems, farming and manufacturing,
but also becomes a contaminant in the water bodies. Human activities produce phosphorous
materials into the water possessions building them polluted and aggressive to the human
physical condition and ecology. So that it is essential to eliminate phosphorous from
synthetic water. There are various methods available for elimination of phosphorous from
synthetic water between these methods the bio-sorption is easy, efficient and environmental
friendly methods for elimination of phosphorous from water. The plant leaf biosorbents have
different biosorption capacities, which varied within each taxonomic group and depend on
their pre-treatment as well as the operational conditions. In these research work, six locally
available plant leaf biosorbents i.e. neam leaf, javapalm leaf, guava leaf, sapota leaf, custard
apple leaf and mango leaf biosorbents are uses for phosphorous removal from water. The
order of percentage removal of phosphorous from synthetic water was as follows: Mango leaf
> Java Plum leaf ≈ Sapota leaf ≈ Custard Apple leaf > Neem leaf > Guava leaf. The mango
leaf biosorbent shows that the best performance for phosphorous removal from synthetic
water. The optimum sorption over mango leaf biosorbents was getting at normal pH is 4-8,
amount is 1.2 g, contact point in time is 60min, temperature is 25oC and agitation speed is
100rpm. The processes can be prepared efficient by regeneration and reapplication of the
plant leaf biosorbents subsequent to the eliminating the phosphorous.
Keywords: Phosphorous, Biosorbents, Plant leaf, Mango leaf and Optimization.
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