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Background Restoration of the dysbiotic gut microbiome has emerged as a promising aid and 

a better therapeutic approach. 

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, natural remedies Deniplant. 

https://orcid.org/0000-0002-5449-2712
https://orcid.org/0000-0002-6871-577X


  Ases II. International Scientific Research Conference 

October 01-02, 2022, Izmır, Türkiye 

  Conference Book 

2 
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ÖZET 

Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılması 

olup insan gereksinimlerinin başında gelmektedir. Günümüze kadar sadece insan sağlığı 

açısından yeterli ve dengeli olarak sınıflandırılan ve tek taraflı yarara odaklanan beslenme 

düzeninin, yapılan araştırmalar sonucunda artık hem insan sağlığı açısından hem de dünya 

sağlığı açısından sürdürülebilir olması ve çift yönlü yarar sağlaması gerektiği aşikardır. 

Sürdürülebilir sağlıklı diyetler bireyin sağlığını ve iyilik halini tüm yönleri ile geliştiren, düşük 

çevresel baskı ve etkisi olan, erişilebilir, maliyeti karşılanabilir, güvenilir, eşitlikçi ve kültürel 

olarak kabul edilebilir beslenme örüntülerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda 16 Ocak 2019 

tarihinde “Lancet” dergisinde 16 ülkeden 37 araştırmacının dahil olduğu uluslararası bir 

komisyon tarafından, 2050 yılında 10 milyar olması beklenen dünya nüfusunu eşit bir şekilde 

besleyecek ve aynı zamanda iklim değişikliklerini ve çevre tahribatını azaltarak dünyayı 

koruyacak bir diyet yayınlanmıştır. Araştırmacılar, Gezegen Diyeti adı verilen bu diyetin, iklim 

değişikliklerinin önüne geçerek gezegeni koruyacağını ve beslenmeye bağlı bulaşıcı olmayan 

kronik hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetme riski bulunan milyonlarca insanı kurtaracağını 

da dile getirmişlerdir. Komisyonun kanıta dayalı bilimsel hedeflere göre belirlediği sağlıklı 

referans diyet; çoğunlukla sebze, meyve, tam tahıl, kuru baklagiller, sert kabuklu yemişleri, az 

miktarda doymamış yağları, orta düzey miktarlarda deniz ürünleri ve kümes hayvanları 

içermekte; kırmızı et, işlenmiş et, eklenmiş şeker, rafine tahıl ve nişastalı sebzeleri ise az ya da 

hiç içermemektedir. Bu bilgiler ışığında, bu derlemenin amacı sürdürülebilir beslenme ve 

sürdürülebilir sağlıklı bir diyet modeli olarak yayınlanan “Gezegen Diyeti” hakkında bireylerin 

bilinç düzeyini artırmak adına kapsamlı bilgi sunmaktır. 

Anahtar kelimeler: Gezegen diyeti, sürdürülebilir beslenme, sürdürülebilirlik 
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ABSTRACT 

Nutrition, use of nutrients for growth, maintenance life and protection health is one of primary 

human needs. As a result of researches, it is obvious that diet, which has been classified as 

adequate and balanced only in terms of human health and focused on one-sided benefit, should 

now be sustainable and provide two-sided benefits both in terms of human health and world 

health. Sustainable healthy diets consist of nutritional patterns that improve health and well-

being individual in all aspects, have low environmental pressure and impact, are accessible, 

affordable, reliable, equitable and culturally acceptable. In this direction, on January 16, 2019, 

in journal "Lancet", an international commission, including 37 researchers from 16 countries, 

published a diet that will feed  world population, which is expected to be 10 billion in 2050, 

and at same time protectworld by reducing climate change and environmental destruction. 

Researchers stated that this diet, called Planetary Diet, will protect planet by preventing climate 

changes and save millions people who are at risk losing their lives due to nutrition-related non-

communicable chronic diseases.  Healthy reference diet determined by commission according 

to evidence-based scientific targets; mostly vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts, 

small amounts of unsaturated fats, moderate amounts of seafood and poultry; It contains little 

or no red meat, processed meat, added sugar, refined grains and starchy vegetables. Aim of this 

review is to provide comprehensive information about sustainable nutrition and "Planet Diet", 

which is published as a sustainable healthy diet model, in order to increase awareness of 

individuals. 

Keywords: Planetary diet, sustainable nutrition, sustainability 

1.GİRİŞ 

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyet temelde besin güvenliğine katkıda bulunup mevcut ve 

gelecek nesillerin sağlık ve beslenme ihtiyaçlarını karşılarken, çevresel etkisi olan beslenme 

örüntülerinden oluşmaktadır (Burlingame ve Dernini, 2010; Garnett ve ark., 2015; Willett ve 

ark., 2019). Bu diyetlerin hedefi tüm bireylerin optimal büyüme ve gelişmesini sağlamak, 

günümüz ve gelecek nesillerin tüm yaşam sürecinde fiziksel, mental ve sosyal yönden iyilik 

halini ve işlevselliğini geliştirmektir (FAO, 2010; WHO, 2019).  

Besin üretimi, iklim değişikliği ve insan sağlığı özünde birbiriyle ilişkilidir. EAT-Lancet 

Komisyonu bir çevresel hedefler dahilinde sağlıklı beslenmeyi neyin oluşturduğuna dair 

mevcut en iyi bilimi özetlemeye ve iletmeye yönelik ilk girişimlerden biridir. EAT-Lancet 

çalışmasında gezegensel sürdürülebilirlik ilkelerine sahip beslenme ihtiyaçlarını tek bir küresel 

beslenme önerilerinde kapsamlı bir şekilde bütünleştiren, sağlıklı ve sürdürülebilir kavramlarını 

da içeren sağlıklı referans diyet olarak “Gezegen Diyeti” tanımlanmıştır.  Bu sağlıklı referans 

diyet, gezegen diyetinin temel çerçevesini oluşturarak bölgesel ve kültürel tercihlere göre 

özelleştirilebilmektedir (Garnett ve ark., 2015; Willett ve ark., 2019). Komisyonun kanıta 

dayalı bilimsel hedeflere göre belirlediği sağlıklı referans diyet, mevsimsel ve yerel besinlere 

dayalı ağırlıklı olarak bitki bazlı besinleri tüketme, besin israfı ile kırmızı ve işlenmiş et 

tüketimini azaltma gibi önerileri içermektedir  ve ark., 2019). Kısaca, bu diyet ağırlıklı olarak 

sebze, meyve, kepekli tahıllar, baklagiller, kabuklu yemişler ve doymamış yağların tüketimini 

odaklanırken, düşük ve orta düzeyde deniz ürünleri ile kümes hayvanlarının tüketimini içerir. 

İşlenmiş kırmızı et tüketimi, ilave şeker, rafine tahıllar ve nişastalı sebzelerin tüketimini de hiç 

içermez veya çok az içerir (Willett ve ark., 2019).  
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2.SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME  

Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonu’nun (WCED) 1987 yılında yayımladığı “Ortak Geleceğimiz” isimli 

raporda ele alınmıştır. Bu raporda “İnsanlık, doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine 

cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları sağlayabilme ve kalkınmayı 

sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir” denilmektedir (Pekcan, 2019). Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO) “Sürdürülebilir beslenme; insan ve doğal kaynakları optimize etmenin yanında, 

biyoçeşitliliğe ve ekosisteme saygılı ve koruyucu, kültürel olarak kabul gören, ulaşılabilir, 

ekonomik olarak uygun ve karşılanabilir, beslenme açısından yeterli, güvenilir ve sağlıklıdır” 

ifadesini kullanmaktadır (Burlingame ve Dernini, 2010; Dernini ve ark., 2017; FAO, 2010; 

WHO, 2020). Sürdürülebilirlik, genellikle bir sistemin uzun vadede devam ettirilebilmesi ve 

gelecek nesillerin gereksinimlerini tehlikeye atmadan bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Nations, 2016). Sürdürülebilir beslenmeye uygun beslenme 

modelleri, düşük su ve karbon ayak izine sahip besinlerin tüketimini ele alarak besleyici yönden 

zengin geleneksel yiyeceklerin birçok türü de dahil olmak üzere besin çeşitliliğinin kullanımını 

teşvik etmelidir (Ruini ve ark., 2015). 

3.BESİN SİSTEMİ VE KÜRESEL BESLENME SORUNLARI 

Besin ürünlerine erişilebilirlik; sıcaklık değişimleri, kuraklıklar ve/veya sellerin etkisiyle dünya 

çapındaki bölgelerde zorlaşmaktadır. Atmosferdeki artan karbondioksit aynı zamanda besin 

içeriğinin azalmasına da neden olarak, küresel nüfusun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için 

yeterince kaliteli besin tüketilme olanaklarını kısıtlayarak olumsuz sağlık etkilerini 

yaygınlaştırmaktadır (FAO, 2010; Lindsay, 2014). İklim değişikliğinin gelecekteki besin 

güvenliğini ne ölçüde etkileyeceği belirsizliğini korumakla beraber, iklim değişikliği besin 

sistemlerini etkilerken besin sistemleri de karşılıklı bağımlı ilişkilerinden dolayı iklim 

değişikliğini etkilemektedir. Bu bağlamda, küresel tarım ve besin üretimi, sera gazı 

emisyonlarının %19-29'undan, tatlı su kullanımının %70'inden, arazi kullanımının yaklaşık 

%40'ından, ötrofikasyonun %78'inden ve memeli hayvanların biyokütlesinin %94'ünden 

sorumludur. Bu durum, tarım ve besin üretimini, insan ve gezegen sağlığı üzerinde büyük etkisi 

olan çevresel hasarın en büyük nedenlerinden biri haline getirmektedir (Loladze, 2014; Zhu ve 

ark., 2018; Zimmerman ve Kiss, 2017). 

Küresel açlığın azaltılmasındaki ilerlemeye rağmen, dünya, herkes için sürdürülebilir besin 

güvenliği ve beslenme durumundan çok uzaktadır. 800 milyona yakın insan enerji açısından 

kronik olarak yetersiz beslenmekte, 2 milyar insan mikro besin eksikliklerinden etkilenmekte 

ve 1,9 milyar insan aşırı kilolu veya obez olarak yaşamını sürdürmektedir. Bu üç beslenme 

sorunu biçimine yetersiz beslenmenin üçlü yükü denmektedir. Bu üçlü yük, fiziksel ve bilişsel 

insan gelişimindeki bozulmalara, üretkenliğin azalmasına, bulaşıcı ve kronik hastalıklara 

yatkınlığa ve erken ölümlere neden olmaktadır. Yetersiz beslenmenin farklı biçimlerinin 

azaltılması, iyileştirilmiş besin politikaları ve hedefe yönelik beslenme müdahalelerini 

gerektirmektedir (FAO, 2010; Lim ve ark., 2012; McGuire, 2015). 

EAT–Lancet Komisyonu raporunda, Willett ve ark. tarafından tüm nüfusun ve gezegenin 

yararına belirtilen, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyete geçiş ihtiyacı, Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Örgütü ve Gıda İklimi Araştırma Ağı gibi kuruluşlar tarafından da 

desteklenmektedir. EAT-Lancet Komisyonu raporu, besin sistemlerinin çevresel etkisini 

azaltmanın en etkili yolunun, Gezegen Diyeti gibi daha sürdürülebilir bir diyetle değiştirmek 

olabileceğine dair bazı kanıtlar sunmaktadır FAO, 2010; Smith ve Gregory, 2013).  
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4.BİTKİSEL KAYNAKLI BESLENME VE GEZEGEN DİYETİ 

Küresel diyetler ve besin sistemleri ve bunlarla ilişkili popülasyonlar hem sağlık hem de 

sürdürülebilirlik sorunları yaşamaya devam etmektedir. Dünyanın hastalık yükü söz konusu 

olduğunda, düşük kaliteli beslenme bu nedenlerin en başında gelmektedir (Scott, 2017). Dünya 

çapında çok sayıda insan yetersiz beslenirken bir o kadar da obez yetişkinin olduğu 

bildirilmektedir (WHO, 2017). Mevcut küresel besin sisteminin yılda 11 milyon yetişkin 

ölümüne neden olduğu tahmin edilmektedir. Daha da kötüsü, iklim dengesi ve ekosistem 

uyumluluğu da mevcut küresel besin sistemi tarafından tehdit edilmektedir. Bu nedenle, büyük 

bir besin sistemi dönüşümü acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Dönüşümün nihai amacı, besin 

güvenliğine katkıda bulunurken, mevcut ve gelecek nesillerin sağlık ve beslenme ihtiyaçlarını 

karşılarken, temelde çevresel etkisi düşük bir diyet olarak kabul edilen sürdürülebilir bir diyet 

oluşturmaktır.  'Gezegen sağlığı' terimi ilk olarak 2015 yılında, doğal sistemlerin insan 

nüfusunun sağlığında ve uzun vadeli hayatta kalmasında önemli bir rol oynadığının 

anlaşılmasını yansıtmak için kullanılmıştır. Gezegen Sağlığı Diyeti, insan sağlığı ve gezegenin 

sürdürülebilirliği ile ilişkilendirerek bunu bir adım daha ileri götürmektedir. Gezegen Sağlığı 

Diyetinin temel amacı, genişleyen bir küresel nüfusa sağlıklı, besleyici besin sağlayan 

sürdürülebilir bir besin sisteminin önünü açmaktır (Willett ve ark., 2019). 

Gezegen diyeti, Eat-Lancet Komisyonu'nun üç yıllık çalışmasının sonucudur ve Wellcome 

Trust tarafından finanse edilmiştir. 16 ülkeden 37 önde gelen bilim insanından oluşan 

Komisyon üyeleri, tarım, çevre ve halk sağlığı gibi disiplinleri temsil etmektedir. Komisyon, 

hem sürdürülebilir besin üretimini hem de sağlığı geliştirecek bir diyeti yansıtacak hedefler 

belirleyerek bilimsel bir uzlaşmaya varmak amacıyla yola çıkmıştır.  Lancet Komisyonu'nun 

raporu, insan sağlığının ihtiyaçlarını gezegensel sürdürülebilirlik ilkeleriyle kapsamlı bir 

şekilde tek bir küresel diyet tavsiyesinde birleştiren ilk rapordur. Gezegensel sınırlar çerçevesi, 

gezegen diyetini tasarlamak için güvenli bir çalışma alanı önermektedir. Bu kapsamda besin 

üretiminden kaynaklanabilecek ekili alan kullanımı, biyolojik çeşitlilik kaybı, su kullanımı, sera 

gazı emisyonları ve azot ve fosfor kirliliği dikkate alınmaktadır. Gezegen diyeti çok çeşitli 

besinler, tarımsal sistemler, kültürel gelenekler ve bireysel beslenme tercihleriyle uyumlu 

oldukları için büyük esneklik sağlamaktadır. Bu elementler, çeşitli omnivor, vejetaryen ve 

vegan diyetlerinde birleştirilebilir temel olarak tahıllar, yumrular veya nişastalı sebzeler, 

sebzeler, meyveler, süt ürünleri, kırmızı et, kümes hayvanları, yumurta, deniz ürünleri, 

baklagiller ve kuruyemişler olmak üzere 11 çeşit besin grubuna odaklanmaktadır. Bu 11 çeşit 

besin grubu için en uygun besin gruplarının alım miktarlarını belirlemektedir. Gezegen diyeti 

meyve, sebze, kepekli tahıllar, baklagiller, kabuklu yemişler ve doymamış yağlar gibi makro 

ve mikro besin açısından zengin besinler açısından zengindir. Orta düzeyde deniz ürünleri ve 

kümes hayvanları ile çok az kırmızı et, rafine tahıllar ve ilave şekerler içerir. Böyle bir diyet, 

kişi başına günde 2500 kilokalori alımına tekabül eder. Takviye gerektiren B12 vitamini hariç, 

mevcut tüketim kalıplarına kıyasla bu diyetin benimsenmesinden sonra çoğu besin ögesi 

alımının arttığı gösterilmiştir (Willett ve ark., 2019).  

Mevcut diyetlerin sürdürülebilir diyetlerden saptığını gösteren inceleyen araştırmalar oldukça 

eksiktir. Besin temelli beslenme kılavuzlarının çoğu çevresel sürdürülebilirliğe atıfta 

bulunulmadan geliştirildiğinden, gezegen diyetinin mevcut diyet rehberliğinden nasıl ayrıldığı 

açık bir sorudur (Fischer ve ark., 2017). Bazı araştırmacılar ekonomik kalkınmanın besin 

seçimini belirleyen faktörlerden biri olduğunu kabul etse de, kişi başına düşen gayri safi milli 

hasılanın ülke düzeyinde besin tüketimini nasıl etkilediğine dair araştırma eksikliği de 

bulunmaktadır (Van der Boom-Binkhorst ve ark., 1997). Gezegen diyetinin, kişi başına düşen 

gayri safi milli hasılanın düşük olduğu ülkeler için gerekli besinlerin hem erişilebilir hem de 
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uygun fiyatlı olmasını gerektirdiği saptanmıştır. Aksi takdirde yoksul ülkelerin gezegen diyetini 

uygulamakta çok zorlanacağı bildirilmiştir (WHO, 2020). Besin tüketim modeli, dünya besin 

talebi ve dünya tarımı için çok önemli etkilere sahiptir. Bu nedenle, ekonomik durumun, yani 

kişi başına gayri safi yurtiçi hasılanın mevcut diyetlerin Gezegen Sağlığı Diyetinden 

sapmalarını nasıl etkilediğinin incelenmesi de ayrıca önem taşımaktadır (Willett ve ark., 2019). 

4.1. Gezegen Diyeti Temel İlkeleri 

Gezegen diyeti ağırlıklı olarak şu maddelerden oluşan esnek bir diyet olarak tanımlanmaktadır. 

Bitkisel bazlıdır ancak az miktarda balık, et ve süt içerebilmektedir. Farklı renkleri teşvik 

ederek sebze ve meyve alımındaki çeşitliliği teşvik etmektedir. Doymuş yağlardan ziyade 

doymamış yağlara odaklanmaktadır. Rafine tahılları, yüksek oranda işlenmiş besinleri, ilave 

şekerleri ve nişastalı sebzeleri (patates dahil) sınırlamaktadır. Ortalama bir yetişkin için günde 

2500 kkal olan, ancak yaşa, cinsiyete ve aktivite seviyelerine bağlı olarak değişen optimal enerji 

alımı sağlamaktadır (Willett ve ark., 2019). 

4.1.1. Protein 

Protein, normal vücut fonksiyonlarının korunması için kritik bir makro besindir. Gerekli günlük 

protein alımı yaşa, cinsiyete ve günlük aktivite derecesine göre değişir, ancak bir bireyin ömrü 

boyunca kas kütlesini ve gücünü korumak için kritik öneme sahiptir. Kas kütlesi ve kas gücü, 

yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak pozitif olarak ilişkilidir. Genel olarak, daha fazla yağsız 

kütle, daha iyi genel sağlık ve yaşlanma ile ilişkili fonksiyonel düşüşlerin önlenmesi ile 

ilişkilidir (Putra et al., 2021). Referans bir gezegen diyetinin protein içeriği incelendiğinde; 

sırasıyla günlük miktar/olası aralık olmak üzere kuruyemiş (50g/0-27g), fasulye, nohut, 

mercimek vb (75g/0-100g), balık (28g/0-100g), yumurta (13g/0-25g), kırmızı et, yani sığır, 

kuzu, domuz eti (14g/0-28g), kümes hayvanları (29g/0-58g) ve süt ürünleri (250g/0-500g) 

şeklinde önerilmektedir (Willett ve ark., 2019). 

4.1.2. Karbonhidrat 

Karbonhidratlar vücudun ilk olarak kullandığı enerji kaynaklarıdır. Karbonhidratlar insan 

beslenmesinin önemli bir parçasıdır, ancak sağlık için gerekli diyet karbonhidrat miktarı ve türü 

hakkında bazı tartışmalar vardır. Özellikle tahıllar, çoğu diyet bileşeni için önemli, düşük yağlı 

temel besinler olarak kabul edilmektedir. Tahıllarda bulunan diyet karbonhidratları, her biri 

farklı seviyelerde metabolik işleme/sindirim gerektiren ve her biri farklı metabolik tepkilere 

neden olan oligosakkaritler, disakkaritler ve monosakkaritler arasında değişen farklı kimyasal 

bileşiklerin tamamını kapsamaktadır (Seal et al., 2021). Referans bir gezegen diyetinin 

karbonhidrat içeriği incelendiğinde; kepekli tahıllar, pirinç, buğday, yulaf (232g), nişastalı 

sebzeler, patatesler (50g/0-100g), sebzeler (300g, 3-4 porsiyon/200-600g'a eşdeğer), meyveler 

(200g, 2.5 porsiyon/100-300g'a eşdeğer), eklenen şekerler (31g/0-31g) şeklinde önerilmektedir 

(Willett ve ark., 2019). 

4.1.3. Meyve ve Sebze 

Son yıllarda, tüketicilerde kronik hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek için dengeli 

beslenmenin önemine ilişkin bilinci de önemli ölçüde artmıştır. Özellikle hem sebze hem de 

meyve olmak üzere bitki bazlı gıdaların tüketiminin, içerdikleri yüksek miktarda biyoaktif 

bileşikler nedeniyle birçok kronik hastalığın önlenmesinde merkezi bir role sahip olduğu 

gösterilmiştir. Bugüne kadar, farklı araştırma alanlarındaki birçok araştırmacı ve bilim adamı, 

yüzlerce meyve ve sebzenin fitokimyasal yapısının araştırılması üzerine büyük çabalarla 

katkıda bulunmuş ve meyve ve sebzelerin sağlık üzerine yararlarını çeşitli etki mekanizmalarını 

ve metabolik yolları aydınlatmışlardır (Mazzoni ve ark., 2021). Referans bir gezegen diyetinin 
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meyve ve sebze içeriği incelendiğinde; günlük 300 g/gün sebze ve 200 g/gün meyve alımı 

önerilmektedir (Willett ve ark., 2019). 

4.1.4. Yağlar 

Diyet yağları, vücuda enerji vermek ve hücre fonksiyonunu desteklemek için gereklidir. Ayrıca 

organları korumaya ve vücut ısısının korunmasına yardımcı olmaktadırlar. Yağlar, ayrıca 

önemli hormonların üretilmesini sağlamaktadırlar. Referans bir gezegen diyetinin yağ içeriği 

incelendiğinde; doymamış yağ miktarı (40g/20-80g) ve doymuş yağ miktarı (11.8g/0-11.8g) 

şeklinde önerilmektedir (Willett ve ark., 2019). 

4.2. Gezegen Diyetinin Yaygınlaştırılabilmesi İçin Uyulması Gereken Beş Basamaklı 

Strateji 

4.2.1. Strateji 1: Sağlıklı Beslenmeye Geçiş İçin Uluslararası ve Ulusal Sorumlulukların 

Alınması 

EAT-Lancet komisyonu tarafından belirlenen bilimsel hedefler, meyve, sebze, kabuklu 

yemişler, tohumlar ve kepekli tahıllar dahil olmak üzere bitki bazlı besinlerin daha fazla 

tüketilmesini önererek gerekli değişim için rehberlik sağlarken, birçok durumda hayvan 

kaynaklı besinleri önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Komisyon sağlıklı besinlerin sağlıksız 

alternatifler yerine daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirerek, bilgi ve besin pazarlamasını 

geliştirerek, halk sağlığı bilgilerine ve sürdürülebilirlik eğitimine yatırım yaparak, besine dayalı 

diyet kılavuzlarını uygulayarak, diyet tavsiyeleri ve müdahalelerde bulunarak ve sağlık 

hizmetlerini kullanarak başarılabileceğini belirtmektedir (Willett ve ark., 2019). 

4.2.2. Strateji 2: Yüksek Miktarlarda Besin Üretiminden Sağlıklı Besin Üretimine Kadar 

Tarımsal Önceliklere Yeniden Yön vermek 

Komisyon tarım ve balıkçılığın sadece artan küresel nüfusun beslenme gereksinimlerini 

karşılamanın yanı sıra aynı zamanda insan sağlığını ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen 

çeşitli besinler üretmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda diyet değişikliklerinin yanı sıra, 

tarım ve deniz politikaları, çoğu şu anda hayvan yemi için kullanılan birkaç mahsulün hacmini 

artırmayı hedeflemek yerine, biyoçeşitliliği artıran çeşitli besleyici besinlere doğru yeniden 

yönlendirilmesi gerektiğini önermiştir.  Ayrıca hayvancılık üretiminin belirli bağlamlarda 

yeniden ele alınması gerektiğini vurgulamıştır (Willett ve ark., 2019). 

4.2.3. Strateji 3: Yüksek Kaliteli ürünlerin elde edilmesi İçin Besin Üretimini 

Sürdürülebilir Şekilde Yoğunlaştırmak 

Komisyon, mevcut küresel besin sisteminin sürdürülebilir yoğunlaştırmaya dayalı, 

sürdürülebilirlik ve sistem yeniliğini barındıran yeni bir tarım devrimi gerektirdiğini 

açıklamıştır. Bu durum, mevcut ekili arazilerdeki verim açıklarının en az %75 oranında 

azaltılmasını, gübre ve su kullanım verimliliğinde radikal iyileştirmeler yapılmasını, fosforun 

geri dönüştürülmesini, küresel azot ve fosfor kullanımının yeniden düzenlenmesini, mahsul ve 

yem yönetimindeki değişiklikler de dahil olmak üzere iklim değişikliklerini azaltma 

seçeneklerinin uygulanmasını ve tarımsal sistemlerde biyolojik çeşitliliğin arttırılmasını 

gerektirmektedir. Ek olarak, Paris Anlaşması uyarınca küresel olarak negatif emisyon elde 

etmek için küresel besin sisteminin 2040 ve sonrasında net bir karbon yutağı haline gelmesi 

gerektiğini vurgulamıştır (Willett ve ark., 2019). 
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4.2.4. Strateji 4: Kara ve Okyanusların Güçlü ve Koordineli Yönetimini Sağlamak 

Komisyon bu stratejiyi gerçekleştirmek için beslenmenin mevcut tarım arazilerinden elde 

edilen ürünlerle sağlanmasını hedeflemektedir. Yeni tarım arazilerinin, doğal ekosistemlere ve 

tür bakımından zengin ormanlara doğru genişlemesinin sıfırlanması politikasının 

uygulanmasını, bozulmuş arazileri restore etmeye ve yeniden ağaçlandırmaya yönelik yönetim 

politikalarını hedeflemeyi, uluslararası arazi kullanımı yönetim mekanizmaları kurmayı ve 

“biyoçeşitliliğin” korunması için “Half Earth” stratejisini (Dünya'nın kalan %50'sini 

bozulmamış ekosistemler olarak koruyarak endüstri öncesi tür zenginliğinin en az %80'ini 

korumak) uygulamayı önermektedir. Ayrıca, balıkçılığın ekosistemleri olumsuz 

etkilememesini, balık stoklarının sorumlu bir şekilde kullanılmasını ve küresel su ürünleri 

üretiminin sürdürülebilir bir şekilde genişletilmesini sağlamak için dünya okyanuslarının 

yönetiminin iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır (Willett ve ark., 2019). 

4.2.5. Strateji 5: BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Besin 

Kayıplarını ve İsrafını En Az Yarıya İndirmek 

Komisyon, küresel besin sisteminin güvenli bir çalışma alanı içinde kalması için üretim 

alanında besin kayıplarının ve tüketim alanında besin israfının önemli ölçüde azaltılması 

gerektiğini belirtmektedir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine göre küresel besin kaybı ve 

israfını %50 oranında azaltmak için hem besin tedarik zinciri boyunca uygulanan teknolojik 

çözümler hem de kamu politikalarının uygulanması gerekmektedir. Eylemler arasında hasat 

sonrası altyapının, besin taşımacılığının, işleme ve paketlemenin iyileştirilmesi, tedarik zinciri 

boyunca işbirliğinin artırılması, üreticilerin eğitilmesi ve donatılması ile tüketicilerin eğitilmesi 

gerektiği vurgulanmaktadır (Willett ve ark., 2019). 

5. SONUÇ 

İçinde bulunduğumuz zaman dilimine kadar tüketilen besinlerin sadece insan sağlığı üzerindeki 

etkilerine bakılarak sağlıklı ya da sağlıksız olarak sınıflandırılmıştır. Ancak yapılan araştırmalar 

tüketilen besinlerin yalnızca insan sağlığını değil gezegen sağlığını da etkilediğini ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle hem insan sağlığını ve iyilik halini tüm yönleri ile destekleyen hem 

de düşük çevresel baskısı ve etkisi olan, erişilebilir, maliyeti karşılanabilir, güvenilir, eşitlikçi 

ve kültürel olarak kabul edilebilir beslenme örüntülerine geçiş yapılması gerekmektedir. Buna 

paralel olarak uygulanması gereken sürdürülebilir sağlıklı diyetler; doğanın gelecek kuşakların 

gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, biyoçeşitliliğin ve gezegenin 

korunmasını desteklemektedir.  

Yiyeceklerin nasıl üretildiği, nelerin tüketildiği ve ne kadarının israf edildiği, hem insanların 

hem de gezegenin sağlığını büyük ölçüde etkilemektedir. EAT-Lancet Komisyonu “Gezegen 

Sağlığı Diyeti” başlığıyla entegre bir küresel çerçeve sunmaktadır ve sağlıklı beslenme ve 

sürdürülebilir besin üretimi için nicel bilimsel hedefler ortaya koymaktadır. Komisyon, 2050 

yılına kadar besin üretimi için güvenli gezegen sınırları içinde 10 milyar insanı sağlıklı bir 

diyetle beslemenin hem mümkün hem de gerekli olduğunu belirtmektedir. Araştırmacılar 

gezegensel sağlık diyetinin evrensel olarak benimsenmesinin ciddi çevresel bozulmayı 

önleyeceğini, ekosistemin yenilenmesine katkı sağlayacağını ve birçok insanın ölümünü 

önlemeye yardımcı olacağını dile getirmektedir. Yapılan araştırmalar ve ortaya konulan veriler 

ışığında insanlık olarak alışkanlıklarımızı; kendi sağlığımız ve gezegen sağlığını göz önünde 

bulundurarak, çevresel etkiyi en aza indirerek ve biyoçeşitliliğe zarar vermeden gelecek 

nesillere daha yaşanabilir bir gezegen bırakmak için olumlu anlamda değiştirmemiz 

gerekmektedir. 
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IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN POSTOPERATIVE ACUTE PAIN AND 

FEAR OF MOVEMENT AND COGNITIVE STATUS IN PATIENTS WITH TOTAL 

KNEE ARTHROPLASTY? 

Nilay ŞAHAN1 
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Abstract 

This study was planned to investigate the relationship between acute pain, fear of movement, 

and cognitive status after surgery in patients scheduled for total knee arthroplasty. Twenty-five 

patients aged between 50 and 70 who were scheduled for total knee arthroplasty were included 

in the study. Evaluations were made on the first postoperative day. After the demographic 

information (age, Body Mass Index) of the patients were taken in the evaluations, pain 

assessments were evaluated with the Visual Analogue Scale (VAS), fear of movement was 

evaluated with the Tampa Kinesiophobia Scale, and their cognitive status was evaluated with 

the Standardized Mini-Mental Test. The patients participating in the study consisted of 14 

female and 11 male individuals. Their mean age was 64.5±6.6 years, and their Body Mass Index 

was 31.2±4.2 kg/m2. After total knee arthroplasty, patients' pain scores according to the Visual 

Analogue Scale were 8.9±0.5, their fear of movement was 43.4±4.9 according to the Tampa 

Kinesiophobia Scale, and their cognitive total score was 25.4±2.6 according to the Standardized 

Mini-Mental Test. According to the correlation analysis between the acute pain values of the 

patients and their fear of movement, there was a weak and positive significant relationship 

between the two assessment parameters (r= 0.337; p<0.05), but the patients' cognitive levels 

and pain values (r=-0.049; p>0.05) and fear of movement (r=-0.181; p>0.05) were not found to 

be correlated. Acute pain after surgery is a universal problem. In addition, fear of movement in 

patients with total knee arthroplasty may cause chronic pain and negatively affect functionality. 
Therefore, it is important to identify the pain-related fear of movement risk factors in these 

patients. In our study, it was revealed that there was a relationship between acute postoperative 

pain and fear of movement in patients with arthroplasty, but pain or fear of movement was not 

related to the cognitive status of the patients. We think that the study will support larger studies 

and will shed light on those who work on this subject. 

Keywords: Total knee replacement, pain, cognitive function, kinesiophobia 
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TANISI VE PAP-SMEAR TESTİN DURUMU 

THE SITUATION OF EARLY DIAGNOSIS OF CERVICAL CANCER AND PAP-

SMEAR TEST DURING THE WAR AGAINST COVID-19 
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ÖZET  

Günümüzde kanser, sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olarak 

belirtilmektedir. Dünyada kadınlarda birçok kanser türü arasında servikal kanser vaka sayısı 

bakımından 4. sırada yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılında dünyada 

604.100 servikal kanser vakası bildirilmiştir. Ne yazık ki bu vakalardan 341.831’i hayatını 

kaybetmiştir. Bu ölümlerin % 85'inden fazlası gelişmekte olan ülkelerde ve düşük gelirli 

ülkelerde meydana gelmekte ve kanser ölümlerinin %3.3'ünü oluşturmaktadır. Servikal kanser 

vakaların %99’undan fazlası Human Papilloma Virüsünden kaynaklanmaktadır. Kanser 

öncüleri olarak bilinen bu virüslerin suşlarını saptamak için sitolojik yöntemlerden biri olan 

Pap-Smear yaygın olarak kullanılmaktadır. Servikal kanser taramasında kullanılan ağrı 

oluşturmayan, kısa, basit, başarılı ve maaliyeti düşük olan bu yöntem servikal kanserinin 

önlemesinde yıllardır büyük bir rol oynamıştur. Fakat Aralık 2019'da pandeminin başlamasıyla 

koruyucu sağlık hizmetleri olumsuz yönde etkilenmiştir. COVİD-19 ile mücadelede sağlık 

personeli, ekipman ve kaynaklar mobilize edildiği için pandeminin ilk 6 ayında yapılan Pap-

smear test sayısında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Tüm dünyada uygulanan karantinalar ve 

seyahat yasakları ile testler için doktora gitme korkusu da test sayısının azalmasında etkili 

olmuştur. Dünyada birincil tarama kesintiye uğramıştır. Böylece taramayı bekleyen kadınların 

sayısı birikmiş, servikal kanser teşhisinde düşme ve gecikmeler yaşanmıştır. Pap-Smear testi 

uygulanması aksadığı için Dünya Sağlık Örgütü önerisi ile bazı ülkelerde kadınlar evlerinde 

kendi kendine Human Papilloma Virüs örnekleme yöntemini uygulamışlardır. Bu yöntem ile 

geniş bir popülasyon taramasının gerçekleşebildiği belirtilmiştir. Böylece pandemi süreci 

servikal kanser taramasına yönelik stratejilerde değişikliklere yol açmıştır. Sonuç olarak 

pandeminin servikal kanser tarama hizmetlerine olumsuz etkileri kadar; etkili ve yenilikçi 

gelişmeler için de fırsatlara yol açabileceği unutulmamalıdır.  

Anahtar kelimeler: Servikal kanser, Human Papilloma Virüsü, Pap-Smear, COVİD-19. 

ABSTRACT 

Nowadays, cancer is stated as one of the biggest problems that the health system is facing. 

Among many cancer types in women cervical cancer ranks 4th in terms of the number of cases. 

604.100 cervical cancer cases were reported in the world by The World Health Organization in 
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2020. Unfortunately, 341.831 of these died. More than 85% of these deaths happened in low- 

and middle-income countries, accounting for 3.3% of all cancer deaths. Over 99% of cervical 

cancer cases are caused by the Human Papillomavirus. To detect the strains of these viruses, 

which are known as cancer precursors is widely used Pap Smear, one of cytological methods. 

This simple, non-painful, short-term, effective, and cost-effective method used in cervical 

cancer screening has played a major role in the prevention of cervical cancer for years. 

However, with the onset of the pandemic in December 2019, preventive health services were 

adversely affected. As health personnel, equipment and resources were mobilized to fight 

against COVID-19, there was a serious decrease in the number of Pap-Smear tests performed 

in the first 6 months of the pandemic. Quarantines travel bans and the fear of going to the doctor 

also affected the decrease in the number of tests in the world. Primary cancer screening services 

have been interrupted. Therefore, the number of women waiting for screening has accumulated, 

and there has been a decrease and delay in the diagnosis of cervical cancer. Since the Pap-Smear 

test could not be implemented, women in some countries applied the Human Papilloma Virus 

sampling method at home with the recommendation of the World Health Organization. It has 

been stated that screening with this method can be performed in a large population. Thus, the 

pandemic process has led to changes in the strategies for cervical cancer screening. İn 

conclusion, besides the negative effects of the pandemic on cervical cancer screening services; 

It should not be forgotten that it can also lead to opportunities for effective and innovative 

developments. 

Keywords: Cervical cancer, Human Papillomavirus, Pap-Smear, COVİD-19.     

1.GİRİŞ 

Aralık 2019 yılında Çin'de ilk COVİD-19 vakasının ortaya çıkması ve Mart 2020 yılında 

pandeminin başlamasıyla hayatın birçok alanı etkilenmiştir. COVİD-19'un ilk dalgasında 

koruyucu sağlık hizmetinin çalışmaları olumsuz yönde etkilenmiştir ve servikal kanserine 

yönelik yapılan Pap-Smear testleri birçok ülkede ertelenmiştir (İşlek ve arkadaşları, 2021; 

Samancı, 2020). Taramaların yapılmaması, teşhisin konulmaması ve tedaviye başlanmasındaki 

gecikmelerin daha da büyük sağlık sorunlara neden olabileceği söylenmektedir (DeGroff, 

2021). Bu yüzden kendi kendine Human Papilloma Virüs örnekleme yöntemi önerilmiştir. Bu 

yöntem ile geniş bir popülasyon taramasının gerçekleşerek tarama yapılmayan kadın 

sayısındaki artışın ve servikal kanser sayısındaki artışın önüne geçilmeye çalışılmıştır (Masson, 

2021). 

2.SERVİKAL KANSER  

1.Dünyada Kanser Sorunu 

Günümüzde kanser, sağlık sisteminin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olarak 

belirtilmektedir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) 2020 yılında yaptığı 

araştırmayla bu sorunun ne kadar ciddi olduğunu bir daha belirtmiştir. Kanser tanısı ile teşhis 

edilen 19,3 milyon kişiden 10 milyonu hayatını kaybemiştir (Dünya Sağlık Örgütü, 2020). 

2.Servikal Kanserin Durumu 

Dünyanın 23 ülkesinde servikal kanser kadınlar arasında en yaygın kanserlerden biri olarak 

bildirilmiştir. Vaka sayısı bakımından dünyada 4. sırada yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından 2020 yılında dünyada 604.100 servikal kanser vakası bildirmiştir. Ne yazık ki bu 

vakalardan 341.831’i hayatını kaybetmiştir. Bu ölümlerin % 85'inden fazlası gelişmekte olan 

ülkelerde ve düşük gelirli ülkelerde meydana gelmekte ve kanser ölümlerinin %3.3'ünü 

oluşturmaktadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2022). 



              
                                                                Ases II. International Scientific Research Conference  

                                                                                                      October 01-02, 2022, Izmır, Türkiye 

                                                                                                                                    Conference Book 

 

14 

3.Servikal Kanser Nedenleri 

Servikal kanser vakaların %99’undan fazlası Human Papilloma Virüsünden kaynaklanmaktadır 

(Wang, 2007). 200'den fazla Human Papilloma virüs tipi olmasına rağmen, servikal kanser 

vakaların 2/3’ünün nedenleri HPV 16 ve HPV 18’dir (Erdoğan, 2022). 

4.Servikal Kanserin Tipleri ve Risk Faktörleri 

Servikal kanserin adenokarsinom ve skuamöz hücreli karsinom olmak üzere iki tip vardır. 

Ancak her iki tipte aynı risk faktörleri görülmektedir (Feldman ve arkadaşları, 2020; Frumovitz, 

2022). HPV ile ilişkili risk faktörleri şöyle sıralanabilir: 

 Cinsel aktivitenin erken başlanması 

 Birden fazla cinsel partner  

 Yüksek riskli bir cinsel partner  

 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon öyküsü  

 Erken yaşta gebelik ve 3’ten fazla gebelik  

 Vulvar veya vajinal skuamöz intraepitelyal neoplazi veya kanser öyküsü  

 İmmünosupresyon  

HPV ile ilişkili olmayan faktörler ise: 

 Düşük sosyo-ekonomik durum 

 Oral kontraseptif kullanımı 

 Sigara içimi 

 Genetik (Öztürk ve Gürsoy, 2020; Feldman ve arkadaşları, 2020; Frumovitz, 2022) 

5.Servikal Kanserden Korunma 

Servikal kanser kontrol edilebilen bir kanser türüdür. Birincil koruma, HPV aşısı ile veya HPV 

virüsüne maruz kalmasını azaltarak sağlanmaktadır. İkincil koruma ise hücresel anormalliklerin 

değişimini değerlendiren tarama testleri yaparak sağlanmaktadır . Tarama testleri olarak Pap 

Smear ve HPV DNA testi kullanılmaktadır. Pap Smear testi yalnız uygulanacaksa hastanın 3 

yılda bir taranması önerilmektedir. Pap Smear, HPV testi ile uygulanacaksa hastanın 5 yılda bir 

taranması önerilmektedir (U.S. Preventive Services Task Force, 2018). Pap Smear ağrı 

oluşturmayan, kısa, basit, başarılı ve maaliyeti düşük olan bir yöntemdir. Etkili olmasından 

dolayı dünyada kullanımı yaygındır (Öztürk ve Gürsoy, 2020; Feldman ve arkadaşları, 2020). 

6.Numune Hazırlanması  

Geleneksel Pap Smear veya Sıvı Bazlı Servikal sitoloji ile numune hazırlanabilir. (Feldman ve 

Crum, 2022). 

 1.Geleneksel Pap Smear  

Geleneksel Pap Smear uygulandığında örnekler alındıktan hemen sonra endoservikal fırça tek 

bir lam üzerine eşit şekilde yuvarlanır. Daha sonra fiksatiflerin yardımıyla fikse edilir. 

(Feldman ve Crum, 2022). 
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2.Sıvı Bazlı Sitolojisi  

Sıvı Bazlı Sitolojisi uygulandığında örnekler alındıktan sonra endoservikal fırça sıvı bir fiksatif 

solüsyona yerleştirilir ve solüsyonda kuvvetli bir şekilde döndürülür.  

Her iki yöntemde premalign dönemde erken tanı konulmasında yardımcı olur ve tedavi ile 

servikal kanser mortalite oranlarının düşürülmesinde rol oynar (Demirel & Gölbaşı, 2015).   

3.PANDEMİNİN SERVİKAL KANSER ÜZERİNE ETLİKERİ 

1.COVİD-19 ve Alınan Tedbirler 

COVİD-19, Aralık 2019 yıllında ortaya çıkmıştır ve 11 Mart 2020 yılında da Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. (Zhu ve arkadaşları, 2020) Pandemi ile 

mücadele ederken ülkelerin sağlık sistemleri çok zorlanmıştır. Virüsü kontrol altında alabilmek 

için ülkeler kapsamlı tedbir ve stratejiler almak zorunda kaldılar. Zorunlu maske kullanımı, 

sosyal mesafe kurallarının uyulması, takip sisteminin kurulması, COVİD-19 test sayısının 

artırılması, seyahat kısıtlaması, okulların ve işyerlerin kapatılması ve sokağa çıkma yasağı 

konulması gibi politikalar hemen hemen bütün dünya tarafından uygulandı (İşlek ve 

arkadaşları, 2021; Samancı, 2020). 

Alınan önlemlerin yanında da insanların doktora gitme korkusu koruyu sağlık hizmetlerini 

olumsuz yönde etkilemiştir. Özellikle kanser tarama ve teşhis hizmetlerinde aksamalara yol 

açtı. Kanser taramasına katılım oranlarının düşmesine neden olmuştur (Luu, 2022). 

2.Pandemi Döneminde Servikal Kanser Taramasını Etkileyen Faktörler 

Normalde servikal kanser tarama hizmetleri sunulduğu halde bazı kadınlar tarama 

hizmetlerinden yararlanmamayı tercih etmektedir. Bu durumun nedenleri bilinmektedir ancak 

en önemlisi korkudur. İşlemin ağrılı olmasından, tarama sonucu kanser tanısı almaktan, diğer 

insanlardan tarafından yargılanmaktan korkabilmektedir (Altun, 2020). 

Pandeminin başlangıcına kadar Pap Smear testin karşılaştığı zorluklar kadınların tutumlarıydı 

ancak pandeminin ortaya çıkmasıyla dünyanın çoğu ülkesinde servikal kanser tarama hizmeti 

durduruldu çünkü sağlık personeli, ekipman ve kaynaklar COVİD-19 ile mücadelede mobilize 

edilmiştir (Masson, 2021). 

3.İngiltere’de Pap-Smear Durumu ve Yaratığı Etkiler 

Aralık 2019 tarihine kadar İngiltere'de serviks kanseri taraması Sıvı Bazlı sitoloji ile 25-49 yaş 

arası kadınlara üç yılda bir ve 50-64 yaş arası kadınlara beş yıllık aralıklarla uygulanmaktaydı.  

Pandeminin gelişmesiyle aksaklıklar olmuştur. 2020 yılında alınan numune sayısı beklenenden, 

Nisan ayında %91, Mayıs ayında %85 ve Haziran ayında %43 daha düşüktür. Temmuz ayına 

kadar taramayı bekleyen kadınların sayısı birikmiştir. Temmuz ayından sonra İngiltere 

toparlanma evresine girdiği halde 2021 yıllının nisan ayında hala 200.949 numune açığı olduğu 

bildirilmiştir (Castanon ve arkadaşları, 2022). 

4.Amerika Birleşik Devletleri’nde Servikal Taramaların Durumu 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 100.000 siyah kadından 8.3'ü, 100.000 İspanyol kadından 

8.9'u, 100.000 beyaz kadından 7.5'i serviks kanseri tanısı almaktadır. Böyle bir durumda 

servikal kanser taramalarının yapılması önerilmektedir. Ne yazık ki Amerika, sağlık hizmeti 

alma konusunda eşitsizliklerin olduğu bir ülkedir. (İslami ve arkadaşları, 2019) 

Pandeminin başlamasıyla birlikte Amerikalılar eşitsizliğin derinleşmesi konusunda 

endişelenmeye başladılar. Normalde etnik köken, kırsalda yaşama ve düşük gelir, sitolojik 
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kontrol taleplerinin azalmasını etkileyen faktörlerdir. COVİD-19 pandemisinin başlamasıyla 

alınan tedbirler ve örgütlerin faaliyetlerinin yürütmemesi nedeniyle bu talepler giderek 

azalmıştır. 

Haziran 2020 verileri hem servikal kanser hem de meme kanseri tarama taleplerinin %70 

düştüğünü tahmin etmiştir. Böylece 38.500 kadın kanser tanısı konulmasında gecikme 

yaşayacaktır. Unutulmamalıdır ki erken tanı hayat kurtarır (DeGroff, 2021). 

5.Çin’de Servikal Kanser Taramaların Durumu  

Hong-Kong’da kadınların %57’si hiç taranmamış veya yetersiz tarama yapılmış olarak 

bulunmuştur. Ayrıca kadınlar pandemi sebebiyle serviks kanseri taramalarını ertelemiştir. 

Sosyal medya, yüzyüze görüşme, kapıdan kapıya kampanyaları gibi teşviklerle kadınların 

serviks kanseri taramasına katılımı %87’ye kadar arttırılmıştır. Yetersiz taranan kadınların 

%89.2’sinin tekrar kendi kendine örnekleme yapmaya istekli olduğu bulunmuştur (Ngu ve 

arkadaşları, 2022). 

6.Türkiye’de Servikal Kanser Taramaların Durumu 

Türkiye’de yapılan araştırmalara göre, pandemi döneminde servikal bölgede ilerlemiş 

lezyonların tanı sayılarında artış görülmektedir. Bu sonuca varan araştırmacılar servikal kanser 

taramalarının en hızlı şekilde normale dönmesi gerektiğinin önemini vurgulamaktadır. Aksi 

halde morbidite ve mortalite artışlarının ortaya çıkabileceğini bildirmişlerdir (Önal & Katırcı, 

2022). 

7.Kendi Kendine Alınan Numuneler 

Spekulum muayenesine erişimi olmayan veya pelvik muayeneye girmek istemeyen hastalarda 

HPV testi için kendi kendine alınan vajinal numuneler kullanılabilmektedir. Hastalar bir 

tampon, dakron veya pamuklu çubuk, sitobrush veya servikovajinal lavaj kullanarak vajinadan 

numune alabilirler. Kendi kendine toplanan numuneler hastalar için kabul edilebilir ve yüksek 

dereceli CIN'i saptamada klinik tarama yöntemleri kadar etkili görünmektedir (Denny, 2022). 

56 kontrol çalışması ve 25 randomize çalışmayı içeren bir meta-analizde, polimeraz zincir 

reaksiyonuna dayalı CIN2+ için yüksek riskli HPV (hrHPV) testleri kullanıldığında, klinisyen 

tarafından toplanan örneklerle karşılaştırıldığında kendi kendine toplananlar benzer duyarlılığa 

(yüzde 96) sahip olarak belirtilmiştir. Fakat en iyi kendi kendine toplama yöntemini belirlemek 

için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu bildirilmiştir (örn., sürüntü, servikal fırça, tampon) 

(Arbyn ve arkadaşları, 2018). 

4.SONUÇ 

Sonuç olarak bakıldığında tüm dünyada COVİD-19 sebebiyle pap-smear taramalarında 

aksaklıklar olmuştur. Pandemi sebebiyle veya düzenli olarak taramalara katılamayan kadınlar 

için kendi kendine örnekleme yöntemi tüm dünyada umut olmuştur. Gelişmiş ülkelerde 

farkındalığın daha yüksek olmasıyla katılımın daha çok olduğu gözlenmiştir. Sosyal medya 

veya çeşitli kampanyalarla halkı bilinçlendirmek servikal kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır. 

Bununla beraber pandemi sebebiyle oluşan sağlık hizmetindeki gecikmelerden ötürü daha basit 

yöntemler bulma zorunluluğu doğmuştur. (Mason, 2020). Bu tür engeller yeni yöntemler ortaya 

koymak için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 
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ABSTRACT  

The frailty syndrome is characterized by multiple dysfunctions at different levels 

(musculoskeletal, neuroendocrine, hematological, immune, cardiovascular). In cardiovascular 

patients, frailty has been defined as an indicator of mortality, comorbidity, and disability. The 

frail older adults with chronic heart failure can be seen defisicits in functional performance, loss 

of mobility, falls, and recurrent hospitalizations polypharmacy. Frailty in the adults over 65 

years of age with acute coronary syndrome; associated with an increased risk of death, 

cardiovascular events, major bleeding, and stroke. Aerobic capacity can be defined as the 

capacity to deliver the oxygen required to obtain energy during exercise to the skeletal muscles 

from the help of the pulmonary and cardiovascular systems. Its determinant is the maximum 

oxygen consumption (VO2max) during exercise. Aerobic capacity, or maximum oxygen 

consumption, is normally used to determine cardiorespiratory fitness. Low VO2 is associated 

with cardiovascular disease risk factors (ie lipid profiles, obesity, and hypertension). The level 

of decline in cardiorespiratory fitness and physical activity as we age can both predictably 

reveal and exacerbate frailty. There is evidence that exercise recommended by guidelines and 

committees is effective in treating frailty. This evidence implicitly stated that exercise 

contributes mainly to increasing aerobic capacity. VO2max decreases with age. Especially in 

sedentary individuals, VO2max decrease is faster than in non-sedentary individuals. From this 

point of view, it is thought that exercises should be prescribed to increase aerobic capacity with 

exercise programs in frail older adults, to prevent frailty and pre-frailty conditions, to reverse 

these conditions and to prevent negative consequences that frailty patients are more prone to. 

Keywords: Frailty, Aerobic Capacity, Elderly, Cardiovascular Diseases, Exercise 

ÖZET 

Kırılganlık sendromu, farklı seviyelerde (kas-iskelet sistemi, nöroendokrin, hematolojik, 

bağışıklık, kardiyovasküler) çoklu işlev bozuklukları ile karakterizedir. Kardiovasküler 

hastalarda, kırılganlık mortalite, komorbidite, disabilite göstergesi olarak tanımlanmıştır. 

Kronik kalp yetmezliği olan kırılgan yaşlılarda, fonksiyonel performansta azalma, mobilite 

kaybı, düşmeler ve çoklu ilaç kullanımı riskini artıran tekrarlayan hastaneye yatışlar mevcuttur. 

Akut koroner sendromlu 65 yaş üstü yaşlılarda kırılganlık; artmış ölüm, kardiyovasküler 
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olaylar, majör kanama ve inme riski ile ilişkilidir. Aerobik kapasite, egzersiz sırasında enerji 

elde etmek için gereken oksijeni pulmoner ve kardiyovasküler sistemler yardımıyla iskelet 

kaslarına iletme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Belirteci egzersiz sırasındaki maksimum 

oksijen tüketimidir (VO2maks)  Aerobik kapasite veya maksimum oksijen tüketimi normalde 

kardiyorespiratuar uygunluğu belirlemede kullanılmaktadır. Düşük VO2, kardiyovasküler 

hastalık  risk faktörleriyle ilişkilidir (yani lipid profilleri, obezite, ve hipertansiyon gibi). 

Yaşlandıkça kardiyorespiratuar uygunluk ve fiziksel aktivitedeki azalma düzeyi, kırılganlığı 

hem öngörebilir şekilde ortaya çıkarabilir hem de şiddetlendirebilir. Kılavuzlar ve komiteler 

tarafından tavsiye edilen egzersizin, kırılganlığın tedavisinde etkili olduğuna dair kanıtlar 

vardır. Bu kanıtlar, yapılan egzersizin temelde aerobik kapasitenin arttırılmasına katkıda 

bulunduğunu dolaylı olarak ifade etmiştir. Yaşla birlikte VO2maks azalmaktadır. Özellikle 

sedanter bireylerde sedanter olmayanlara göre VO2maks düşüşü daha hızlıdır. Buradan 

hareketle, kırılgan yaşlılarda egzersiz programları ile aerobik kapasitenin arttırılması kırılganlık 

ve kırılganlık öncesi durumların ortaya çıkmasını önlemek, bu durumları tersine çevirmek ve 

kırılganlığı olanların daha yatkın olduğu olumsuz sonuçları önlemek için egzersizlerin reçete 

edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 Anahtar kelime: Kırılganlık, Aerobik Kapasite, Yaşlılar, Kardiyovasküler Hastalıklar, 

Egzersiz 

1.INTRODUCTION 

Frailty is generally perceived to be a clinical syndrome in men and women over 65 that includes 

unexplained weight loss, weariness, muscle weakness, slow walking speed, and limited 

physical activity. All areas of the human body (muscle strength, balance, cardiac and pulmonary 

functions, etc.) are important for the development of frailty (Venturini et al 2021). Age-related 

physical activity reduction can both predict and increase susceptibility. There is evidence that 

exercise recommended by guidelines and committees is effective in treating frailty. (Pedersen 

and Saltin 2015, Navarrete-Villanueva et al 2021). This evidence implied that exercise mostly 

helps to boosting aerobic capacity. The ability to use the circulatory and respiratory systems to 

deliver the oxygen needed for skeletal muscles to obtain energy during exercise is known as 

aerobic capacity. The indicator of aerobic capacity is the maximum oxygen consumption during 

exercise (VO2max) (Yıldız 2012). VO2max decreases with age. It has been reported that 

VO2max decrease is faster in sedentary individuals compared to non-sedentary individuals 

(Shvartz and Reibold 1990). From this perspective, it is believed that exercise participation 

should be encouraged in order to increase aerobic capacity with exercise programs in frail 

elderly, prevent frailty and pre-frailty conditions, reverse these conditions, and prevent negative 

consequences that frailty people are more likely to experience. 

1.1.Theoretical Framework 

In 2050, there will be roughly 1.5 billion people over the age of 65 in the worldwide (United 

Nations, 2019). The decrease in physiological functions marks the beginning of the inevitable 

aging process's impact on health.  As we get older, structural and functional changes occur in 

organ systems, and accordingly, aerobic capacity decreases, which is associated with a decrease 

in muscle strength and muscle mass. (Abdullah 2001). The decrease in muscle strength; It 

occurs with a combination of factors such as physical inactivity, loss of function in the 

cardiovascular system and the resulting circulatory disorder. (May 1990). Fragility is 

increasingly used to describe this decrease in elderly individuals' health.Frailty is defined by 

the World Health Organization (WHO) as "a progressive age-related decline in physiological 

systems that leads in lower reserves of intrinsic capability, confers high sensitivity to stressors, 
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and increases the risk of a range of negative health outcomes" (WHO 2015). Cognitive, social, 

and physical domains are components of multisystem and multidimensional fragility. 

Sarcopenia makes a person more physically fragile. A gradual age-related decline in muscle 

mass, strength, and quality that affects athletic performance is known as sarcopenia. (Cadore 

and Izquierdo 2018). Intrinsic capability is defined as the composite of people’s physical and 

mental capacities. Physical and psychological impairment, as well as functional limits, are 

much worse for older persons whether they are living at home or in an institution 

(Zimmermann-Sloutskis et al 2012). Due to their limits and a decrease in aerobic capacity, the 

elderly may be forced to become dependent(Åstrand 1992).  According to a few research, after 

the age of 60, VO2max for both men and women decrease ten years in a row(Stathokostas et al 

2004, Era et al 2001). Hence, it demonstrates the aging-related reduction in aerobic capacity. 

The most significant factor contributing to the decrease in aerobic capacity with aging is the 

rise in lung and cardiovascular disease incidence. This might make it harder to take in oxygen 

(Aliverti and Macklem 2001).  The aim of our study is to underline how important exercise is 

in geriatrics by explaining the importance of aerobic capacity of fragile geriatric individuals. 

2.MATERIAL METHODS 

Our study was made and used based on the literature by using secondary sources. Secondary 

sources are data available before starting scientific research. For example, official documents, 

statistical reports of public or private institutions and organizations, previous studies, archives 

and documents, published books and articles in the related field are secondary sources 

(Altunışık et al 2012). In our study, first of all, the negativities of fragility in geriatric individuals 

will be mentioned and the importance of aerobic capacity will be mentioned. In the following 

sections, exercise methods that can increase the aerobic capacity of fragile geriatric individuals 

will be discussed.  

3.RESULTS 

Frailty and aerobic capacity expressions will be thoroughly discussed in this part, along with 

the significance of aerobic capacity in elderly people with fragile. 

Frailty is a clinical condition marked by quit so much of the person to both endogenous and 

exogenous stimuli. Morley et al. have broadly defined it as a medical condition that affects a 

person's strength, endurance, and physiologic function and has many underlying causes and 

contributors, making them more susceptible to dependency, mortality, and other serious 

consequences. That means, although a frail adult may exhibit sarcopenia, demonstrate a 

disability,and/or be afflicted by many diseases, none of these three situations fully capture the 

concept of frailty; rather, they can simply highlight particular features of such an age-related 

complicated condition (Morley et al 2013). Frailty may suggest a more thorough and complete 

analysis of the individual (including signs, symptoms, clinical conditions, and disabilities) than 

multimorbidity, which depends on the one-dimensional concept of disease. 

The areas on which the literature focuses vulnerability can be understood more clearly if the 

methods used to assess vulnerability are looked at. Each of these measurement techniques aims 

to identify those people who are most likely to suffer negative effects from decreased 

physiological compensation (Ferrucci et al 2020). That is, a person's functional decline is 

correlated with the level of motor function or physical fitness that offers physiologic 

compensation. The two main indicators for identifying the probability of a negative outcome 

are really motor performance or physical fitness (Cooper et al 2011, Pedrero-Chamizo et al 

2015). Motor tests can therefore be used to evaluate measurable health and skill-related 

characteristics, such as physical fitness, cardiorespiratory fitness, muscle strength, flexibility, 
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balance, agility (or dynamic balance), and walking speed. These examinations give details 

about activities relevant to older adults' daily lives (Ortega et al 2018). 

Age-related declines in physical activity may be a factor in decreased aerobic capacity. Studies 

on healthy persons have been shown to lower exercise performance in the heart, lungs, and 

respiratory systems (Fleg et al 1994). The research provides evidence that, despite age-related 

deterioration, high levels of physical exercise that can be performed at older ages can improve 

peak VO2 in the elderly(O’Connor et al 2009). 

The whole-body oxygen consumption during exercise (V O2) rises as exercise intensity rises, 

primarily as a result of increased oxygen demand and consumption in contracting skeletal 

muscles. Increases in heart rate and minute ventilation go in parallel with increased oxygen 

demand and consumption. The oxygen consumption stabilizes at high exercise intensities 

without further increases when exercise intensity approaches maximum values. While maximal 

heart rate and maximum cardiac output decline with age and muscle mass is lost as a result of 

motor neuron loss, lung volume and capacity increase with age. These modifications account 

for the decline in VO2max quality. It has been discovered that frequent exercise slows this 

reduction (Yıldız 2012, Astrand et al 1997). By improving aerobic capacity, health-related 

measures like physical fitness, cardiorespiratory fitness, muscle strength, flexibility, and 

balance may all increase. The activities that older individuals engage in as part of their daily 

life can benefit from this well-being as well. 

4.DISCUSSION 

Since aerobic capacity is a crucial component of physical health, aerobic training should 

certainly be included in the exercise program designed for frail elderly people. (Cadore et al 

2013). Aerobic capacity increase resulting from exercise interventions reduces the risk of 

mortality and other chronic diseases. (Lee et al 2011). Age-related decreases in 

cardiorespiratory function are typically associated with changes in the arteriovenous oxygen 

difference, which result in decreased maximal stroke volume, increased heart rate and decreased 

maximal cardiac output (Astrand, et al 1973).  By promoting central and peripheral adaptations 

that improve both maximum oxygen absorption (VO2max) and the capacity of skeletal muscle 

to produce energy through oxidative metabolism, aerobic exercise can counteract these age-

related processes. (Izquierdo et al 2004). Not only doing the exercise, but also the type of 

exercise is important to us. It has been demonstrated that resistance training programs or 

multifaceted exercise regimens that include robust resistance training can increase muscular 

strength in frail and sarcopenic older adults (Ruiz et al 2020) Exercise can prevent/attenuate 

frailty, according to several intervention studies, whether it is a single component or a part of a 

multicomponent intervention (Kehler  and Theou 2019). The majority of these studies either 

involved simply resistance training or included resistance, balance, and/or aerobic training, with 

low to moderate intensity activity (both aerobic and resistance-based exercise) (Fiatarone, et al 

1994). It has been shown that resistance exercise training in the elderly with loss of muscle 

function increases aerobic capacity between 8-24% in the elderly (Mavros et al 2017). In multi-

component exercise regimens, aerobic therapies for fragile elderly people have occasionally 

included endurance training. (Kim et al 2012). To promote optimal cardiovascular adaptation 

in the elderly, balance exercises may be necessary before beginning an aerobic exercise 

program to strengthen the neuromuscular system and enhance balance. The inclusion of balance 

exercises in the exercise program in frail elderly increases balance and reduces falls (Cadore et 

al 2013). The markers of frailty (low body mass, strength, endurance, mobility, physical activity 

level, and energy) and cognition are successfully improved by multi-component exercise 
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intervention programs that incorporate a cognitive task, which maximizes functional capability 

as people age (Merchant et al 2021a). Physical function during activities of daily life and muscle 

power output, which is the result of force of contraction and speed of movement, are strongly 

related. Explosive resistance training, also known as power training and characterized by rapid 

and forceful muscle contractions, should be included in the exercise prescription whenever 

possible to maximize functional outcomes in frail older adults due to the very dramatic loss of 

muscle power specifically with ageing (due to fast-twitch/type II fibre atrophy and changes in 

neural recruitment) (Merchant et al 2021b). 

5.CONCLUSION 

Excessive sedentary behavior and inadequate physical activity are significant risk factors for 

cardiovascular and all-cause death, respectively. Among other chronic conditions, sarcopenia, 

frailty, and disability ailments that come with becoming older. With no upper age restriction, 

exercise and PA provide therapeutic advantages for a variety of illnesses and impairments 

(Izquierdo et al 2020a). All healthcare recommendations should contain an appropriate exercise 

prescription in an effort to increase functional independence, psychological well-being, and 

quality of life for all older persons, whether healthy or frail, regardless of age. 

Exercise enhance physical performance and quality of life, lessen the burden of non-

communicable chronic illnesses, and prevent premature overall mortality, including cause-

specific death from cardiovascular disease, chronic lower respiratory tract disorders. To manage 

frailty, exercise interventions are now more effective than pharmaceutical treatments that focus 

on specific systems (such as inflammation or anabolic hormones). As people age, their capacity 

to carry out everyday tasks and retain independence is compromised due to changes in muscular 

function and cardiorespiratory fitness. As a result, frailty therapy should complement 

diagnosing and treating specific disorders by concentrating on increasing general capability. 

Exercise, which is a drug in fragile elderly, should be planned correctly and structured 

according to its purpose (Eg. rise in fitness levels, functional status, or illness management) like 

any medical treatment, it should be tailored to the individual and supervised. (Izquierdo et al 

2020b). 
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ÖZET 

Araştırma, Uluslararası Koruma statüsüne sahip İranlı kadınların kültürel bakımın 

Leininger’in Gündoğumu Modeliyle tanımlanması amacıyla nitel araştırma olarak yapıldı. 

Araştırmanın evrenini Van İl Göç İdaresi’ne kayıtlı Uluslararası Korumaya tabii İranlı 

kadınlar oluşturmaktadır. Amacına uygun örneklem yöntemlerinden Kartopu örneklem 

yöntemi kullanıldı. Araştırma kriterlerini sağlayan 25 İranlı Uluslararası Koruma statüsüne 

sahip kadına ulaşıldı. Ancak araştırmaya katılmaya istekli olan 17 kadın ile çalışma 

tamamlandı. Veriler Leininger'ın Kültürel Bakım Değerlendirme Rehberine dayandırılarak 

hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile Mart 2022-Temmuz 2022 tarihleri arasında 

derinlemesine görüşme yöntemiyle toplandı. Görüşmeler sırasında ses kayıt cihazı 

katılımcılarda tedirginliğe neden olduğu için kullanılmadı. Araştırma bulguları elle not 

alınarak tutuldu. Araştırmaya başlamadan önce etik kurul, kurum ve bireysel izinler alındı. 

Veriler betimsel analiz yöntemiyle değerlendirildi. Bulgular Leininger’ın Kültürel Bakım 

Değerlendirme Rehberine dayandırılarak 12 başlık altında ele alındı. Katılımcılar insan 

sağlığının önce geldiği ve bu nedenle hemşirede cinsiyet ayrımı gözetmediklerini, hemşireden 

bakım almada istekli olduklarını, hastanede bakım almanın kendileri için önemli olduğunu, 

hemşireden bakım alırken beklentilerinin hoş görülü, güler yüzlü, bilgili ve ayrımcılık 

yapılmaması gerektiği, insan sağlığı üzerinde paranın, eğitiminin, teknolojinin, sağlık 

politikaları ve siyasi yaklaşımların etkili olduğunu ifade ettiler. İranlı kadınlar görüşmeler 

esnasında genel olarak profesyonel hemşirelik bakımının yanı sıra kültürel değerlerine ve dini 

seçimlerine uygun bakım almak istediklerini, iletişim kurarken dil bariyerine takıldıkları ve 

kendileri için en kolay iletişim yönteminin sözlü iletişim olduğunu belirtmişlerdir. Geleneksel 

tedavi yöntemlerinin İran’da halen uygulandığı ve büyüklerinden öğrendikleri halk 

uygulamalarını Türkiye’de de devam ettirdiklerini bazılarının ise bu yöntemlerin mantığa 

uygun olmadığını, kültürlerinde dine dayalı olarak yasaklı yiyecek ve içeceklerin olduğunu, 

bakım vermenin önce kişinin kendisine bakması ve sağlığını koruması sonrasında profesyonel 

hemşirelik bakımı alması gerektiği, bakımın gönüllüğe dayalı bir eylem olduğu ve bakım 

verici tarafından hassasiyetlere ve kültürel farklılıklara önem verilmesi gerektiğini ifade 

ettiler. Sonuç olarak katılımcılar kültürel bakım üzerinde bireylerin dünya görüşlerinin, 

eğitim, teknoloji, para, politik ve yasal faktörlerin, aile ve akrabalık ilişkilerinin, dil, din, 

kültürel değerler, emik ve etik uygulamaların etkili olduğunu ifade ettiler.    

Anahtar kelimeler: İran, Kültürel Bakım, Leininger'ın Gündoğumu Modeli, Hemşirelik       
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ABSTRACT 

The research was conducted as a qualitative research to define the cultural care of Iranian 

women with International Protection status with Leininger's Sunrise Model. The population of 

the research consists of Iranian women who are subject to International Protection, registered 

with the Van Provincial Immigration Administration. Snowball sampling method, which is one 

of the sampling methods suitable for its aim, was used. Twentyfive Iranian women with 

International Protection status who met the research criteria were reached. However, the study 

was completed with seventeen women who were willing to participate in the study. Data were 

collected by in-depth interview method between March -July 2022 with a semi-structured 

interview form prepared based on Leininger's Cultural Care Assessment Guide. The voice 

recorder was not used during the interviews as it caused uneasiness in the participants. Research 

findings were recorded by hand notes. Ethics committee, institutional and individual 

permissions were receive before starting the research. The data were evaluated by descriptive 

analysis method. The findings were discussed under 12 headings based on Leininger's Cultural 

Care Assessment Guidelines. The participants stated that human health comes first and 

therefore they do not discriminate in terms of gender, they are willing to receive care from the 

nurse, it is important for them to receive care in the hospital, their expectations while receiving 

care from the nurse should be tolerant, smiling, knowledgeable and non-discriminatory, money 

on human health, education, They stated that technology, health policies and political 

approaches are effective. During the interviews, Iranian women generally want to receive 

professional nursing care as well as care in accordance with their cultural values and religious 

preferences, they are stuck with the language barrier while communicating and the easiest 

communication method for them is verbal communication. stated that they want to receive care 

in accordance with their choices, that they are stuck with the language barrier while 

communicating, and that the easiest communication method for them is verbal communication. 

Traditional treatment methods are still applied in Iran and they continue the folk practices that 

they learned from their elders in Turkey, acccording to some of them folk practice are not 

logical, they have forbidden food and drink in their culture based on religion. They stated that 

care should be taken, care is a voluntary action  and sensitivity and cultural differences should 

be given importance by the caregiver. As a result, the participants stated that individuals 

worldviews, education, technology, money, political and legal factors, family and kinship 

relations, language, religion, cultural values, emic and ethical practices are effective on cultural 

care. 

Keywords: Iran, Cultural Care, Leininger's Sunrise Model, Nursing 
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ÖZET 

Sıvılaşma, suya doygun kohezyonsuz zeminlerin deprem gibi dinamik etkiler altında boşluk 

suyu basıncının artışına bağlı olarak dayanımını kaybetmesi ve efektif gerilmelerin azalması 

durumudur. Bu koşullar altında zemin sıvı gibi davranarak yüzeye doğru hareket etmektedir. 

Sıvılaşma mühendislik yapılarına büyük hasarlar verebilmekte olup; değerlendirilmesi önem 

taşımaktadır.  Bu amaçla çalışma kapsamında Marmara Adası’ndaki iki ayrı balıkçı barınağının 

baseni içinde yapılmış olan 7’ şer adet, su derinliği hariç ortalama 29’ar m sondajlar için 

sıvılaşma analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanında her iki balıkçı barınağı için 

belirlenmiş tasarım depreminin moment büyüklüğü Mw=7.0 dır. Yapılan sondajlarda Standart 

Penetrasyon Testi uygulanmış olup; bu deneyden elde edilen veriler ve alınan örneklerin 

laboratuvar sonuçları kullanılarak sıvılaşmaya karşı güvenlik koşulu her iki balıkçı barınağının 

her bir kuyusu için belirlenmiştir. Her bir sondaj kuyusu için sıvılaşma potansiyeli 

değerlendirilmiştir. Daha sonra sıvılaşmaya bağlı yanal ve düşey yerdeğiştirmeler ile 

makaslama dayanımı kayıpları değerlendirilmiştir. Alınan örneklerin laboratuvar sonuçlarına 

göre; çalışma alanında genel olarak zeminlerin ince kum ve siltli kum sınıfında olduğu 

saptanmıştır. Yapılan değerlendirmelere göre; deniz tabanına yakın üst seviyelerde her iki 

balıkçı barınağı içinde genel olarak sıvılaşma beklenmektedir. Sıvılaşma potansiyeli indeksi 

her iki balıkçı barınağında da genel olarak Yüksek-Çok Yüksek, sıvılaşma şiddeti indeksi ise; 

Orta olarak belirlemiştir. Her iki balıkçı barınağında da sıvılaşmadan kaynaklı makaslama 

dayanımı kaybı bulunmaktadır. Asmalı Balıkçı Barınağı için yapılan sıvılaşma analizlerinde 7 

ayrı kuyu için yanal yer değiştirme miktarları 0.42-6.22 m, dinamik oturma miktaları 0.07-0.60 

m arasında değişmektedir. Topağaç Balıkçı Barınağı için yapılan değerlendirmelere göre ise; 7 

ayrı kuyu için yanal yer değiştirme miktarları 0.78-6.95 m, dinamik oturma miktarı 0.11-0.67 

m aralığında değişmektedir. Sonuç olarak; Marmara Adası’nda iki farklı balıkçı barınağında 

gerçekleştirilen sıvılaşma analizlerine göre özellikle deniz tabanı üst seviyelerinde sıvılaşma 

beklenmektedir. Yapılan analizlerde yanal yerdeğiştirmeyi belirlemek için kullanılan tüm 

yöntemler ampirik olup, nümerik analizlerle desteklenmelidir. Sondajlar sadece küçük bir 

alanda lokal bir değerlendirme vermektedir ve geneli temsil etmemektedir. Sondaj sayısı ve 

temsil ediciliği bu tür çalışmalarda önemli olup; sondaj kuyusu sayısı arttıkça elde edilen 

değerlendirmelerin doğruluğu da artmaktadır. Bu nedenle çalışmanın ileride daha çok veri ile 

değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Sıvılaşma, SPT, yanal yer değiştirme, dinamik oturma 
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ABSTRACT 

Liquefaction is the phenomenon that saturated cohesionless soils lose their strength due to the 

increase in pore water pressure under dynamic effects such as earthquakes and the effective 

stresses decrease. In this condition, the soil material behaves like a liquid and flows out upward 

towards the ground surface. Liquefaction can cause significant damages to engineering 

structures, so the evaluation of it is crucial. For this purpose, liquefaction analyses were 

performed for 7 boreholes each of two different fishing port basins, for  average 29 m depth 

each borehole on Marmara island. The moment magnitude of design earthquake is Mw=7.0 that 

was obtained for both two fishing ports in the study area. SPT was performed in each boreholes, 

the results obtained from this test and the laboratory test results of samples were employed to 

determine liquefaction safety factor for each boreholes of two fishing ports. Liquefaction 

potential was assessed for each borehole. After that, liquefaction-induced lateral, vertical 

displacements and shear strength loss were evaluated. According to laboratory test results of 

samples, it was determined that the soils in the study area are generally fine sand and silty sand. 

In accordance with evaluations; generally, liquefaction was predicted for the upper levels, close 

to seabed in both fishing port basins. Liquefaction potential index was generally determined 

such as High-Very High category, liquefaction severity index is in Moderate category for both 

fishing ports. There are liquefaction-induced shear strength losses for both fishing ports. Lateral 

displacements change 0.42 m-6.22 m range and dynamic settlements change 0.07-0.60 m range 

for 7 boreholes of the liquefaction analyses in Asmalı fishing port. In Topağaç fishing port, 

lateral displacements change 0.78-6.95 m and dynamic settlements change 0.11-0.67 m ranges 

for 7 boreholes. Consequently, according to the liquefaction analyses in two different fishing 

ports on Marmara island, the liquefaction was predicted especially at the upper levels of seabed. 

All of the methods used to determine the lateral displacements are empirical and should be 

supported by numerical analyses. Drillings provide local assessments in a limited area and are 

not representative. The number of drilling and their representativeness are important in such 

studies and if the number of boreholes increases, the accuracy of the evaluations increases. 

Therefore, it is recomended that the study should be assesesed using larger data for further 

studies. 

KEYWORDS: Liquefaction, SPT, lateral displacement, dynamic settlement 
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ABSTRACT 

In this study, some mathematical models developed for the optimal use of human resources in 

the enterprise were examined and a simple mathematical programming model was proposed. In 

the next study, the numerical solutions of this model to be applied to real business problems 

will be realized with a wide variety of methods. In addition, it is stated how MBO and Multi-

objective MBO algorithms will be useful to realize the solution. 

Keywords—migrating birds optimization, multi-objective mbo, linear programming, resource 

allocation, heuristic optimization. 

I. INTRODUCTION 

With the developing technologies and growing companies, the demand for job postings related 

to software is increasing. It is difficult to manually control the applications made to a job posting 

by a human resources specialist or recruiter. 

As the number of applications made to the company's job postings and the resumes sent 

increase, the processes of checking the suitability with the job description and roles may take 

longer. On the human resources side, resume sorting and analysis algorithm structure can be 

used by using natural language processing techniques in order to facilitate these processes. 

Relevant keywords can also be found more easily by using text similarity algorithms. 

As stated above, human resource management is a very difficult and time-consuming process. 

It is indisputable how important it is to manage and use the current resources, which is one of 

the most important assets of a business, in the best way. 

An automated HR system will offer a wide range of benefits if you choose the teams that best 

fit your emerging business needs. 

In this study, we will discuss the key challenges businesses face in relation to human resources 

and some of the ways in which the modern approach and HR management systems can help 

solve them. 

The amount of data HR departments need to collect and store is enormous. From hiring to 

approving leave periods to running payroll, the number of tasks that require their attention can 

be a huge waste of time. A single solution for a small organization and storing all HR-related 

data is to develop a computer-powered HR platform that enables HR teams to perform tasks 

faster and more accurately. 

A powerful HR platform manages all workforce management needs, including payroll, benefits, 

recruitment and leave tracking, in categories so that HR teams and employees can easily access 

the entire business from a single site. 
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With critical HR information organized in one place and the ability to customize the solution 

according to business needs, HR teams will be more efficient and effective in finding the 

information they need. 

Productivity is difficult to manage when HR teams spend a lot of time working on 

administrative tasks. An intuitive software solution with a self-service model can reduce the 

time HR professionals spend on administrative tasks by allowing employees to take 

responsibility for their own personal data. 

Employees need information that can be quickly accessed anytime and anywhere. An HR 

solution with mobile capabilities gives employees real-time access to HR information from a 

smartphone or tablet. Employees can update personal information, complete self-reviews, and 

apply leave with the touch of a button. HR managers/line managers can view and accept/decline 

requests even when out of the office. 

II.RELATED STUDIES 

X. Lu [1] to realize enterprise human optimization 

with the aim of optimal allocation management and improvement of resources has developed 

an optimal allocation model of corporate human resources based on the efficiency of corporate 

human resources management. The optimization problem has been solved by the Particle 

Swarm Optimization (PSO) method. 

G. Chornous et. al. [2] suggested the project team option according to the listing method for the 

selection of the best. A new method is proposed for ways to improve human resource strategy 

in an IT company and the project management decision making process is summarized through 

the introduction of models. 

In the study of C. Pei [3], it was determined that a relationship between the human resource 

management system and the smart city information space was determined through information 

space theory and thus in the human resource management system argued that there is an 

approach that minimizes the amount of engineering activity. 

In his study, S. Jiang [4] stated that human resource management is a very important process in 

modern organizations and presented a model with the aim of optimally using human resources 

in the enterprise. He suggested an indexing structure for personnel in business activities. 

A. V. Markevich and V. D. Sidorenko [5] present the determination and solution of the 

objective function to find the optimal allocation of project team resources. 

According to various criteria using genetic algorithm solutions are presented. They also made 

suggestions for adapting the created model to the solution of other human resource management 

tasks in the enterprise. 

In his study, Y. Cui [6] presented a model and solution for the optimal use of human resources 

in the enterprise with the help of Ant Colony Optimization method. He suggested some changes 

on the method for faster convergence of the Classic Ant Colony Algorithm. 

Y. Jiao [7], in his study, proposed a multi-purpose mathematical programming model to realize 

the optimal assignment of employees. A kind of genetic algorithm is used to solve the multi-

objective optimization problem. 

In the study of I.G. Kamenev [8], the institutions that can be called semi-public sector 

(education, health, military industry, etc.) discusses human resources problems. Many of these 
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organizations can be described as inefficient. To solve the problem, it is suggested to use the 

external and internal labor market model. 

W. Dai et.al. [9] he introduces and calculates three traditional digital image computation 

methods in his articles; These are SIFT algorithm, VALAD algorithm and PCA algorithm. In 

addition, clustering of human resources was carried out with k-means and k-medoid algorithms. 

M. Pota et.al.[10] In their study, they proposed a new model. The results show that the proposed 

model both supports the definition of employees and skills, jobs and preferences and aims to 

suggest the best allocation that maximizes global mutual satisfaction. In summary, a decision 

model for human resource management with innovative features is proposed. 

In his article, H. Yang [11] designed a big data analysis and proposed a decision making system 

for cloud-based human resources. In such a scheme, human resources data is processed and 

distributed within the large enterprise, and configurable data management technology is used 

for the data. A Hadoop-based corporate human resource management model was implemented 

within the framework of big data analysis. 

In his study, Liu Jing [12] presented a model for bringing business management to a better point 

by combining big data and its technology with performance management. 

Z. Jin et.al. [13] in their study, the essence of human resource management is they examined 

issues such as the flow of the whole process, the training and promotion of employees. 

Scientific and reasonable they presented an algorithm based on the Markov model to perform 

employee turnover prediction. 

III.CONTRIBUTIONS OF THIS STUDY 

The most important contribution of this study to the subject is the solution of the mathematical 

programming  problem, which was developed in relation to the optimal use of human resources 

within the enterprise, with the Migrating Birds Optimization algorithm for the first time [14]. 

A version of the MBO algorithm that can also be used for multi-objective mathematical 

programming has also been produced [15]. 

IV.PROPOSED MODEL 

The problem of optimal allocation of human resources can be handled with two different models 

[16]: 

MODEL I- Mono-objective 

MODEL II- Multi-objective 

 

1. Mono-objective and multi-objective models 
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2. System parameters are shown in Fig. 2. [16]: 

 

2. System parameters 

The Simplex method is the standard way to solve the mono-objective model. Various methods 

have been proposed for the multi-objective linear programming model in recent years [17]. The 

article is one of them. 

V.MIGRATING BIRDS OPTIMIZATION ALGORITHM (MBO) 

MBO is a new nature inspired meta-heuristic approach based on the V flight formation of the 

migrating birds which is proven to be an effective formation in energy saving. Its performance 

is tested on quadratic assignment problem instances arising from a real life problem and very 

good results are obtained. The quality of the solutions are better than simulated annealing, tabu 

search, genetic algorithm, scatter search, particle swarm optimization, differential evolution and 

guided evolutionary simulated annealing approaches [14]. More details can be obtained from 

[14]. 

A solution for the linear programming problem can be developed with the Migrating Birds 

Optimization Algorithm. 

VI.MULTI-OBJECTIVE MIGRATING BIRDS OPTIMIZATION ALGORITHM 

As MBO has become increasingly popular, this algorithm has been successfully applied to more 

than 40 different fields. As a result, various versions of MBO have been developed. Multi-

objective MBO is one of them [15]. M multi-objective MBO, multi-purpose It also realizes the 

solution of multifunctional programming problem. 

VII.CONCLUSION AND FUTURE WORK 

In this study, some mathematical models developed for the optimal use of human resources in 

the enterprise were examined and a simple mathematical programming model was proposed. 

In the next study, the numerical solutions of this model to be applied to real business problems 

will be realized with a wide variety of methods. 

Also, the problem of optimal resource allocation in the execution of projects within a software 

company should be addressed and studied separately. 
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ÖZET  

Artan nüfus beraberinde tüketimin artmasına, tüketimdeki artış ise atıkların artmasına sebep 

olmaktadır. Atıklardaki bu artışlar ise, sera gazı etkisi olan gazların (Metan, karbon dioksit, 

hidrojen sülfür vb.)  salınımına sebep olmaktadır. Oysaki, bu gazların bir kısmı geri kazanılarak 

enerji amaçlı değerlendirilebilir. Özellikle depolama alanlarındaki atıklardan elde edilecek 

enerji değerleri büyük öneme sahiptir. Deponi alanlarındaki enerji potansiyeline karar 

vermedeki en önemli faktör ise, deponi alanındaki metan gazı miktarıdır.  

Çalışmada, Aydın ili mücavir alan sınırlarında toplanan kentsel katı atıkların düzenli olarak 

depolandığı Efeler, Kuşadası, Didim Katı Atık Depolama Sahalarında, deponi gazı oluşumunun 

yıllara göre değişimi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 2017-2020 yılları katı atık 

verileri referans kabul edilerek, toplam deponi, metan, CO2 ve diğer zararlı (NMOC- Metan 

olmayan organik bileşik) gazların yıl bazlı değerleri elde edilmiştir. Değerleme çalışmalarında 

kullanılan metot LandGEM metodur. Metottan elde edilen verilere göre Aydın ili için bu atık 

veri referanslı katı atıklardan toplam 131835055,19 m3 metan gazı, yıl bazında ise ortalama 

941678,97 m3 metan gazı potansiyeline sahip olduğu anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Aydın Kentsel Katı Atık, Deponi Gazı, Metan Gazı, Enerji  

Kentsel Katı Atıkların Enerji Potansiyeli: Aydın ili Örneği 

1. Giriş 

Gelişen teknoloji ve sanayide enerji talepleri gün geçtikçe artmakta olup, ülkelerin bu talepleri 

karşılamaları için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeleri gerekmektedir. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelim ile enerji girdi maliyetlerinde azalma ve bunun sonucunda da 

üretim kar marjlarında artış mümkün olmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının 

enerji üretimine sokulması, ülkelerin gelecek enerji taleplerini karşılama ve planlamadaki 

rolünü üstlenmiş olacaktır. Bu yaklaşım ülkelerin enerji politikalarını yenileme ve 

değerlendirmesine sebep olacaktır.  Gün geçtikçe artan nüfus, şehirleşme ve endüstrileşme pek 

çok yıldır fosil yakıtlarla karşılanan enerji gereksiniminin daha da fazlalaşmasına neden 

olmaktadır. Fosil yakıtların tükenmesi ve fiyatlarının devamlı artmasının yanı sıra, yanmaları 

sonucu çevreye verdikleri zararlar ve insan sağlığı üzerindeki etkileri de önemlidir. Fosil 

yakıtların yoğun bir şekilde yakılması sonucunda, başta CO2 olmak üzere, atmosferde sera 

gazlarının giderek artması ve buna bağlı olarak dünyamızın ısınması olayı, sera 

etkisi nedeniyle küresel ısınma olarak tanımlanır [1]. Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil 

enerji kaynaklarına kıyasla, insan ve çevresi açısından daha az zararlı olan; güneş, hidrolik, 

rüzgar, jeotermal, biyokütle ve deniz enerjileri gibi doğal enerji kaynaklarıdır [1]. Bu kapsamda 
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yenilenebilir bir enerji çeşidi olan biyogaz hem çevresel hem de enerji maliyetlerini düşürmede 

önemli bir rol oynayabilir. Toplumsal olarak baktığımızda, biyogaz enerjisi özellikle kentsel 

katı atıkların enerjiye dönüşümünde çok fayda sağlayacaktır. Verimli biyogaz elde edilmesi 

depolama tekniklerinin uygunluğuna bağlıdır. Bu anlamda düzenli depolama önemlidir.  

Düzenli depolama, düşük maliyetli ve teknik olarak uygulanabilir bir yöntem olduğundan katı 

atık yönetim planlarında yüksek ilgi görmektedir. Katı atıkların bir depolama sahasında bertaraf 

edilmesinin kaçınılmaz yan etkileri, iklim koşulları, mikrobiyal parçalanma, atık özellikleri ve 

depolama operasyonları nedeniyle gaz ve sızıntı suyu oluşumudur [2-6]. 

Biyokütle ve atıktan, birçok farklı teknoloji ile dolaylı ya da depolanabilir ara metotlarla enerji 

elde edilebilmektedir. Bu teknolojiler biyolojik ve termokimyasal metotlar olmak üzere iki 

grupta incelenebilir. Biyolojik yöntemler: fermentasyon ve anaerobik çürütme, termokimyasal 

yollar ise yakma, gazlaştırma ve piroliz olarak alt gruplara ayrılmaktadır. Dünya genelinde 

atıktan enerji üretiminin yaklaşık 90%‟ı yakma prosesi ile gerçekleştirilmektedir [7]. 

Biyokütle atıklarının enerjiye dönüştürülmesi konusunda birçok yöntem vardır. Bunlar yakma, 

piroliz, karbonlaştırma, gazlaştırma vb.’dir.  

2.1. Katı Atık Karakterizasyonu 

Aydın ili genelinde atık yönetimi büyükşehir belediyesi tarafından yapılmaktadır. İl genelinde 

Kuşadası, Didim, Efeler, İncirliova, Germencik, Söke, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, 

Buharkent, Karacasu, Yenipazar, Çine, Koçarlı, Karpuzlu ve Bozdoğan İlçe Belediyelerinde 

toplanan evsel katı atıklar Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler, Kuşadası ve Didim 

ilçelerinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinde depolanmaktadır.  

Efeler Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi; 2007 yılında faaliyete geçmiş olup, tesis ömrü 25 

yıl, tesis kapasitesi toplamda 86.746 m2 dir. Tesis projesinde üç lot bulunmakta olup 1. Lot 95% 

oranında doludur. 2. Lot ve 3.Lot için proje onayı alınmıştır. Efeler Katı Atık Düzenli Depolama 

Tesisinde; Efeler, Çine, Germencik, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, 

Bozdoğan, Yenipazar, Karpuzlu, İncirliova Belediyeleri ile ilçeye bağlı mahallelerinde oluşan 

evsel nitelikli katı atıklar bertaraf edilmektedir.  

Kuşadası Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi; 2009 Aralık ayında evsel atık alınmaya başlanan 

tesis ömrü 20 yıl olup, tesis toplam kapasitesi 70.000 m2 dir. Tesiste 1 lot içerisinde yer alan 3 

hücre bulunmaktadır. Hücre 1 ve Hücre 2 doluluk oranı 75%’tir. Kuşadası Katı Atık Düzenli 

Depolama Tesisinde Kuşadası, Söke ve Germencik (Ortaklar) İlçe Belediyeleri ile ilçeye bağlı 

mahallelerde oluşan evsel nitelikli katı atıklar bertaraf edilmektedir.  

Didim Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi; 2006 yılında evsel atık alınmaya başlayan tesis 

yaklaşık 280.000 m2’lik bir alana kurulmuş olup, tesiste 3 lot bulunmaktadır. Tesis toplam 

kapasitesi 146.691 m2’dir. Tesiste lot 2 kullanılmakta olup, doluluk oranı 45%’dir. Didim Katı 

Atık Düzenli Depolama Tesisinde; Didim İlçesi ile ilçeye bağlı mahallelerinde oluşan evsel 

nitelikli katı atıklar bertaraf edilmektedir. Didim Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde ise 

arazi ile ilgili mülkiyet problemi çözüldükten sonra elektrik üretimine başlanacaktır.  

Efeler Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde metan gazından elektrik üretimi 11/03/2017 

tarihinde başlamış olup, 3,620 MW elektrik üretmektedir.  Kuşadası Katı Atık Düzenli 

Depolama Tesisinde metan gazından elektrik üretimi 12/12/2017 tarihinde başlamış olup, 2,080 

MW elektrik üretilmektedir.  

Sultanhisar, Bozdoğan ve Kuyucak İlçelerinde aktarma istasyonları aktif olarak çalışmaktadır. 

Aktarma istasyonlarında yüksek tonajlı tırlara aktarılan katı atıklar Efeler Katı Atık Düzenli 
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Depolama Tesisine taşınmaktadır. Çine ilçesinde yapılacak olan aktarma istasyonunda inşaat 

çalışmaları başlamıştır. 

Tablo 1. Aydın İlinde 2019 yılı günlük ve yıllık bertaraf edilen katı atık miktarları (ton) [8] 

Tesis Adı Günlük Ort. Bertaraf Edilen Atık Miktarı 

(ton) 

Yıllık Bertaraf Edilen Atık Miktarı 

(ton) 

Efeler Katı Atık Depolama Tesisi 490 161.757 

Kuşadası Katı Atık Depolama 

Tesisi 

342 123.273 

Didim Katı Atık Depolama Tesisi 130 46.243 

 

Tablo 2. Aydın İlinde yıllara ilişkin katı atık bertaraf miktarları (ton) [8] 

Yıllar Atık Miktarları (ton) 

2017 306.903 

2018 317.123 

2019 331.274 

2020 356.482 

 

 

 
Şekil 1. Aydın İlinde yıllara ilişkin katı atık miktarları (ton) [8] 

 

Tablo 3. İl Geneli Atık Miktarı ve Karakterizasyonu [8]. 

 

Atık Miktarı (ton/ay) 
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Atık Karakterizasyonu  Yaz Mevsimi 

(%) 

Kış 

Mevsimi 

 

Geri Kazanılabilir (%) 

Cam 5,07 - 

Metal 3,71 - 

Kağıt/karton 6,06 - 

Plastik 5,82 - 

Toplam 20,66 - 

 

 

 

 

Diğer Atıklar 

Atık İlaç   

Bitkisel Atık Yağlar   

Atık Pil   

Tekstil Atıkları   

Elektrikli ve Elektronik 

Atıkları 

  

   

Hacimsel Atıklar   

Biyobozunur Atıklar (Mutfak atıkları, bahçe atıkları) 

(%) 

 

 54,94 - 

Toplam 75,60 - 

 

2.2. Kentsel Katı Atık Kaynaklı Enerji Potansiyeli 

Kentsel kaynaklı katı atıklardan elde edilebilecek enerji potansiyelini hesaplamada deponi 

gazının metan içeriği önemlidir. Bu sebeple katı atıkların enerji hesabında metan gazı 

miktarının tespit edilmesi gerekmektedir.   

Teorik olarak, tam kapasite çalışan katı atık deponilerindeki metan gazı potansiyeli 50-400 L/kg 

(m3/ton) arasındadır [9]. Gaz potansiyel aralığının bu kadar fazla olmasının sebepleri, çöp 

karakteristiği, iklim ve depolama sahasına özgü diğer karakteristik özelliklerdir. Aydın ili 

kentsel katı atık verilerinden anlaşılacağı üzere mevcut evsel atık lotlarında depolanan 356.482 

ton çöp (2020 yılı) için çıkacak gaz potansiyelinin yaklaşık 17.8-143 milyon m3 arasında 

değişebileceği söylenebilir. Depolama alanı metan gazı içeriği 50% kabulü ile yaklaşık 

potansiyelin 8,9-71,5 milyon m3 metan gazı potansiyeline sahip olduğu varsayılabilir. Sahaya 

yönelik karakteristik (kompostlaşma, su içerik (yaş-kuru), organik ağırlık vb.) özellikleri de 

düşünerek yaklaşık bir hesaplama yapmamızın deponi gaz potansiyeli hesaplanmasında faydası 

vardır. Bu kapsamda LandGEM metotu kullanılmıştır.  
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2.3. LandGEM Modeli ile Deponi Gazı Tahmini 

LandGEM v 3.02 (Deponi Gazı Emisyonları Modeli, Versiyon 3.02), deponi gazı 

potansiyelinin hesaplanması amacıyla geliştirilen bir programdır. Model, EPA (Amerika 

Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı) tarafından geliştirilerek literatüre sunulmuştur. 

Modelin çalıştırılabilmesi için aşağıda verilen bilgilere ihtiyaç vardır: 

 Depolanan yıllık atık miktarı veya deponi alanında bulunan toplam atık miktarı, 

 Metan oluşum hızı (k), 

 Metan üretim potansiyeli (Lo), 

 Deponi sahasının açılış ve kapanış yılları veya deponi sahasının kullanım yılı, 

 Evsel katı atıklarla birlikte tehlikeli atıklarında deponi sahasında depolanıp 

depolanmadığı vb. [10]. 

 

 

Bu modelde kullanılan denklemin matematiksel ifadesi Denklem (1) ile verilmiştir. 

QCH4=i=1nj=0.11KL0 (Mi10)e-ktij          

 (1) 

 

n  

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Yıllara göre metan 

gazı emisyon değerleri 

Şekil 3. Yıllara göre deponi 

gazı içerik emisyon değerleri 
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NMOC (The non-methane organic compound- Metan olmayan organik bileşik) emisyonları, 

düzenli depolama atıklarında bulunan organik bileşiklerin buharlaşmasından kaynaklanır. 

 

3. Sonuç ve Öneriler 

Çalışmada, katı atık depolama sahalarındaki deponi gazı oluşumunun yıllara göre değişimi ve 

potansiyeli ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda 2017-2020 yılları katı atık verileri 

referans kabul edilerek, toplam deponi, metan, CO2 ve diğer zararlı (NMOC- Metan olmayan 

organik bileşik) gazların yıl bazlı değerleri elde edilmiştir. Değerleme sonuçlarına göre Aydın 

ili kentsel katı atıklarının toplam 131835055,19 m3 metan gazına, yıl bazında ise ortalama 

941678,97 m3 metan gazı potansiyeline sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu da il bazlı kentsel katı 

atıkların yaklaşık olarak yıllık 9.416.789,7 kWh elektrik enerji potansiyelinin olduğunu 

göstermektedir (1 m3 metan gazı yaklaşık 10 kWh’e eşittir [11]). Metan gaz potansiyelinin 

arttırılması için deponi sahalarında çalışmalar yapılabilir. Bunlar; 

 Depolama sahasının tam kapatılması (Dışarıdan oksijen girişinin engellenmesi, tam 

fermantasyon sağlanması) 

 Çöp sızıntı suyunun geri dönüşü ve atık sahasının bu su ile yapılması (Fermentasyon 

bakteri beslenmesi vb.) 

 Bacalama yöntemi ile gazın kaçaksız alınması 

 Çöp kademelerinin şev stabilitesine göre yapılarak, metan gazı oluşumunun 

kolaylaştırılması 

 Nomenclature 

QCH4: Yıllık metan gazı miktarı (Nm3/yıl) 

Lo: Metan üretim potansiyeli (Nm3 CH4/ ton atık)  

Mi: i. yıldaki depolanan atık miktarı (ton) 

k: Gaz üretim hızı sabiti (yıl-1)  

n: Hesap edilen yıl 

i: 1-yıllık zaman artışı  

j: 0,1-yıllık zaman artışı 

tij: Atığın ilk depolanmaya başladığı yıldan itibaren geçen süre (ondalıklı yıllar, örneğin 1.1 

gibi) olarak tanımlanmaktadır. 
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DEĞERLİ METALLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TODA-YAMAMOTO 

NEDENSELLİK TESTİ İLE ANALİZİ 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRECIOUS METALS BY TODA-

YAMAMOTO CAUSES TEST 

Batuhan MEDETOĞLU 1, Ercüment Doğru 2 
 

1Dr., Öğr. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Finans, ORCID: 0000-0002-8400-1232 
 

2Dr. Öğretim Üyesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Finans, ORCID: 0000-0003-2650-

9326 
 

ÖZET 
Finans, elde edilen gelirlerle giderler karşılandıktan sonra; kalan tutarın tasarruf edilmesi 

yoluyla yatırım olanaklarına çevrilmesi ve gelirlerin giderleri karşılayamaması durumunda en 

uygun fon ihtiyacının temin süreci şeklinde tanımlanmaktadır. Bireyler, kurumlar ya da 

devletler, bütçeler oluşturmakta ve gelecekteki risklere karşı tasarruf ile yatırım olanakları 

oluşturmaktadır. Tasarruf, gelir ile gider arasındaki olumlu fark şeklinde tanımlanmaktadır. 

Yatırım ise gelecekte kullanılmak üzere bugünden fon ayırma işlemi şeklinde 

gerçekleşmektedir. Tasarruf imkânlarının yatırıma dönüştürülmesi, enflasyona karşı koruma 

sağlama, portföy değerini arttırma ve gelecekteki belirsizliklere karşı güvence oluşturma gibi 

avantajlar sağlamaktadır. Yatırımcıların, yatırım yapabilecekleri çeşitli enstrümanlar 

bulunmaktadır. Bu enstrümanlar, döviz, değerli metaller, hisse senedi, tahvil, mevduat, para ve 

sermaye piyasası araçları şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Yatırımcılar, vermiş olduğu 

yatırım kararlarını risk algılarına göre vermektedir. Yatırımcıları döviz, borsa, kripto paralar 

gibi alternatiflerinin dışında, değerli metallere yatırım yapma imkânı bulunmaktadır. Bu 

çalışma, değerli metallerin getirileri arasında nedensellik olup olmadığının tespiti amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer alan değerli metaller, altın, gümüş, platin ve paladyum 

şeklindedir. Çalışmada elde edilen veriler, 01.01.2015-30.09.2021 dönemini kapsamaktadır. 

Çalışmada yöntem olarak Toda-Yamamoto kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, değerli metaller 

arasındaki nedensellik ve ilişkiler gösterilerek değerlendirilmiştir. Daha sonra gerçekleşecek 

çalışmalarda, değerli metaller arasındaki ilişkilerin, farklı analiz yöntemleri kullanılarak analiz 

edilmesi değerli yatırımcılara önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Değerli Metaller, Nedensellik, Toda-Yamamoto 

ABSTRACT 

Finance, after the expenses are met with the income obtained; It is defined as the process of 

providing the most appropriate fund need in case the remaining amount is converted into 

investment opportunities by saving and the incomes cannot meet the expenses. Individuals, 

institutions or states create budgets and create investment opportunities with savings against 

future risks. Saving is defined as the positive difference between income and expense. 

Investment, on the other hand, is realized in the form of a fund allocation process from today 

to be used in the future. Conversion of savings opportunities into investments provides 

advantages such as protecting against inflation, increasing portfolio value and providing 

assurance against future uncertainties. There are various instruments that investors can invest 

in. These instruments can be classified as foreign exchange, precious metals, stocks, bonds, 

deposits, money and capital market instruments. Investors make their investment decisions 

according to their risk perceptions. Investors have the opportunity to invest in precious metals, 
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apart from alternatives such as foreign exchange, stock market, and cryptocurrencies. This 

study was carried out to determine whether there is causality between the returns of precious 

metals. The precious metals included in the study are gold, silver, platinum and palladium. The 

data obtained in the study covers the period of 01.01.2015-30.09.2021. Toda-Yamamoto was 

used as a method in the study. As a result of the study, the causality and relationships between 

precious metals were evaluated by showing. In future studies, it is recommended to valuable 

investors to analyze the relations between precious metals by using different analysis methods. 

KEYWORDS: Precious Metals, Causality, Toda-Yamamoto 
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BARIŞ VE GÜVENLİK ARASINDAKİ AB KÜRESEL STRATEJİSİ KAPSAMINDA 

DÜZENSİZ GÖÇ: FAS İLE ORTAKLIK ÖRNEĞİ 

 

Mariam BENSAOUD 

 

Ph. D Candidate in International Relations 

Dokuz Eylul University IRREGULAR MIGRATION UNDER THE EU GLOBAL 

STRATEGY BETWEEN PEACE AND SECURITY: THE CASE OF THE 

PARTNERSHIP WITH MOROCCO 

ÖZET 

Bu makalenin amacı, Düzensiz Göç Konusunda AB-Fas Ortaklığı vaka çalışması aracılığıyla, 

AB Küresel Stratejisinin toplumsal ve devlet direnci yoluyla barış ve güvenlik hedeflerine 

ulaşmadaki etkinliğini incelemektedir. Son on yılda birliğin güvenliği ve istikrarı için birincil 

öneme sahip hale gelen Düzensiz Göç, ağırlıklı olarak güvenlik ağırlıklı bir yaklaşımla 

aranırken EUGS kapsamında kapsamlı bir yaklaşım gerektiren bir konudur. AB ve Komşu 

Ülkeler arasında, özellikle Afrika'da, karşılıklı çıkarlar ve sürdürülebilir güvenlik arayarak 

temel nedenlerle mücadele etmenin, verimli ve uzun vadeli çözümler getireceği 

açıklanmaktadır. Eleştirel Konstrüktivist çerçeveyi benimseyen bu makale, AB'nin Küresel 

stratejisindeki ve AB'nin söylem ve uygulamasındaki tutarsızlıkların yanı sıra, Birliğin sınırlı 

ilişkisel gücüne ve AB'nin dışsallaştırma politikasında Birlik ile Fas arasında bir çıkar dengesi 

eksikliğine paralel olarak Fas'ın yerel kalkınmasıyla ilgili sorunlar, birliğin düzensiz göçle 

mücadeledeki etkinliğini zorluyor. Seçici katılım yoluyla stratejik çıkarların 

önceliklendirilmesinin yanı sıra güvenlik ağırlıklı bir yaklaşım, yerel ve transit göçmenlerle 

ilgili olarak Fas örneğinde AB Küresel Stratejisi hedeflerinin gerçekleştirilmesine engel teşkil 

etmektedir. 

ABSTRACT 

This paper studies the EU Global Strategy’ effectiveness in achieving the objectives of peace 

and security through societal and state resilience through the case study of EU-Morocco 

Partnership on Irregular Migration. Irregular Migration having in the last decade become of 

primary importance for the union’ security and stability while mainly sought through a security 

dominated approach is an issue which under the EUGS requires a comprehensive approach. 

Tackling the root causes by seeking mutual interests and sustainable security between EU and 

Neighbor Countries, especially in Africa is described to bring about fruitful and long term 

solutions. Adopting Critical Constructivist framework, this paper finds out that besides the 

inconsistencies in EU’ Global strategy and EU’ discourse and practice, issues related to 

Morocco’ domestic development which parallel the union’ limited relational power and a lack 

of a balance of interests between the union and Morocco in the EU’ externalization policy 

challenges the union’ effectiveness in dealing with irregular migration. A security dominated 

approach along with a prioritization of strategic interests through selective engagement stands 

in the way of the realization of the EU Global Strategy’ objectives in the case of Morocco in 

relation to local and transit migrants. Keywords; EU Global Strategy, Peace and Security, 

Irregular Migration, EU-Morocco Partnership 
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YAVAŞ ŞİDDET BAĞLAMINDA NÜKLEER DENEMELER: TERRY TEMPEST 
WILLIAMS'IN REFUGE [SIĞINAK] (1991) VE JUN TAKADA'NIN ÇİN'İN DOĞU 

TÜRKİSTAN'DAKİ NÜKLEER DENEMELERİ (2021) ESERLERİNDE DOĞA 
KATLİAMININ YANSIMALARI 

Erden EL1 

1Dr. Öğr. Üyesi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
https://orcid.org/0000-0001-7979-1340 

ÖZET 
Rob Nixon 2011 senesinde Slow Violence and the Environmentalism of the Poor kitabını
yayınlayarak o ana kadar tam adı konulamamış “yavaş şiddet” kavramına açıklık getirmiştir. 
Detaylı örneklemelerle kanıtlayarak, Rob Nixon şiddetin sadece anlık ve çabuk gerçekleşmek 
zorunda olmadığını, yavaş ama etkili bir biçimde de gelişebileceğini kanıtlar. Nixon’a göre 
çevreye verilen zararlar uzun vadede insan sağlığını tehdit etmekte ve en az anlık çabuk şiddet 
kadar ölümcül olmaktadır. Dahası yavaş şiddet denilen kavram genellikle fakir ülkelerde ya da 
varlıklı ülkelerin fakir bölgelerinde gerçekleştiğinden çok fazla göz önünde değildir. Yapılanın 
şiddet olduğunun ispatı zor olduğundan şiddetin mağdurları haklarını hukuken savunmakta da 
güçlük çekerler. Bu araştırmada yavaş şiddet kavramına uyan iki eser seçilerek nükleer 
denemelerin halk sağlığıyla bağlantısının kurulması amaçlanmaktadır. Nixon’un eserinde 
“yazar aktivizmi” olarak geçen yazarın halkı yavaş şiddete karşı bilinçlendirme görevi hem 
Williams hem de Takada tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda iki yazar da dünyanın 
farklı iki ülkesinde nükleer denemelerin etkilerini gözler önüne sererler. Takada Doğu 
Türkistan’daki nükleer denemelerin kanser ile ilişkisini kurarken Williams ise 1950 ve 1960’lı 
yıllarda Nevada’da gerçekleştirilen nükleer denemelerin daha sonra meydana gelen kanser 
vakalarıyla ilişkisini kurar. Takada Çin’in nükleer test sahasının Taklamakan Çölü’nün 
doğusunda Uygurların yaşadığı bölgede olduğunu ve buranın Pekin’den 2400 kilometre uzakta 
olduğunu ifade eder (17). Williams’ın eserinde ise Nevada çöl bölgesi olup iki eserde de 
gözden çıkarılmış toprak ve insan olgusu vardır. Bu araştırmada iki eser Nixon’ın yavaş şiddet 
kavramına göre incelenerek çevresel felaketlerin arka planı irdelenecektir. 
Anahtar kelimeler: Yavaş Şiddet, Terry Tempest Williams, Jun Takada, Rob Nixon, Nükleer 
Deneme 
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A LITERARY ANALYSIS OF THE SONG LYRICS OF MEGADETH’S RUST IN
PEACE, COUNTDOWN TO EXTINCTION AND YOUTHANASIA ALBUMS

Erden EL1 

1Assist. Prof. Dr. Social Sciences University of Ankara, Department of English Language 

and Literature, https://orcid.org/0000-0001-7979-1340 

ABSTRACT 

Megadeth is a famous heavy metal band which was formed in 1983 in Los Angeles, California, 

United States. Its founders are Dave Mustaine, the current frontman of the band, and David 

Ellefson, who recently left the band. Dave Mustaine's extraordinary vocals, which cannot be 

considered good in the classical sense, but is in an interesting harmony with the group’s music 

and lyrics, is one of the features that makes the group special. Dave Mustaine also contributed 

a lot to the lyrics of the band. He wrote many songs himself and co-wrote some of them. Another 

feature of the group is the lyrics, which are extremely meaningful from a poetic point of view. 

Megadeth's lyrics are admired by many, and there have been occasional literary criticisms about 

them, but they still do not receive the academic attention they deserve. This study aims to fill 

this gap. This work cannot cover all of Megadeth's sixteen albums as of date. For this reason, 

this study examines three albums in which the literary side of the group reaches its peak. The 

study will examine Rust in Peace, Countdown to Extinction and Youthanasia albums of 

Megadeth in terms of both their rhetoric and subject matter. 

Keywords: Megadeth, Rust in Peace, Countdown to Extinction,Youthanasia, Song lyrics
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ÇİNLİ DÜŞÜNÜR MO Zİ’NIN “HAKLI SAVAŞ” TEORİSİ 

 

 

Havva ERŞAHİN KAPICI 

 

 
1Arş. Gör., Ankara Üniversitesi, Antik Çin Felsefesi, 

ORCID numarası: 0000-0002-2815-973X 

 

ÖZET 

Antik Çin’de Savaşan Beylikler Döneminde (M.Ö. 481-221), takribi M.Ö. 470-391 yıllarında 

yaşamış olan Mo Zi, Konfüçyüs, Lao Zi ve Han Feizi ile birlikte dönemin en etkili 

düşünürlerinden birisidir. Beylikler arasındaki acımasız ve yıkıcı savaşların devam ettiği bu 

dönemde Mo Zi, “her şeyi kuşatan sevgi” ideali ve kesin bir savaş karşıtlığı ile toplumda 

yeniden bir düzen oluşturmaya çalışmıştır. Bu bağlamda savaşın gerekçelerine dair fikir yürüten 

ilk düşünürlerden biri olan Mo Zi’nın savaş karşıtlığı, esasında saldırı savaşlarına yöneliktir ve 

ülkelerin birbirini işgal etmesini ve güçlü olan ülkelerin daha güçsüz olanların kaynaklarını 

sömürmesini engellemek için ortaya atılmıştır. Düşüncelerinin derlendiği “Mo Zi” kitabında, 

Chu Beyliğin Song Beyliğine saldıracağını öğrendiğinde uzun yollar kat ederek saldırıyı 

planlayan Chu Beyliğini barışçıl bir politika izlemesi için ikna etmesi anlatılmaktadır. Bununla 

birlikte, iktidarı ele geçirmek üzere savaşan beylikler arasındaki savaşların sona ermesi için 

büyük çaba gösterdiği bilinen Mo Zi, halkı bir tiranın elinden kurtarmak için yapılan savaşlar 

ile saldırılara karşı yapılan savunma savaşlarını ise “haklı savaş” çerçevesinde 

değerlendirmektedir. Çünkü bu savaşlardan ilki, “Göğün emri” ile masum bir halkı zulümden 

kurtarmak için yapılmaktadır. Savunma savaşı ise, topraklarına ve insanlarına saldırılan bir 

beyliğin, teslim olmak yerine yenilgiyi dahi göze alarak, varlığını koruma çabası olarak 

değerlendirilmektedir. Bu çalışmada “Mo Zi” kitabının saldırı savaşlarını kınadığı “Savaş 

Karşıtlığı” başlıklı bölümü ile kitabın farklı bölümlerinde haklı savaşla ilgili düşüncelerinin 

aktarıldığı parçalardan yola çıkılarak Çinli düşünür açısından siyasi amaçlar doğrultusunda 

yapılacak olan savaşların ne zaman haklı görüldüğü ve hangi koşullarda zor kullanımının 

kısıtlandığı ile ilgili bir tartışma yürütülecektir.  

ANAHTAR KELİMELER: Mo Zi, haklı savaş, savaş karşıtlığı, Antik Çin felsefesi  
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MÖ. V-III YÜZYILLARDA ORTA ASYA DAHLARININ YERLEŞİM YERLERİ VE 

DÖNEMİN SİYASI TARİHİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Sapartach MAMIYEVA 

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

ÖZET 

 Orta Asya'nın eski tarihinde, diğer göçebe topluluklarla birlikte Dah (Dai) kabilesi büyük bir 

rol oynadı. Orta Asya Dahlarından söz edilen en eski yazılı kaynak, Ahemeniş Kralı I Serhas’a 

ait çivi yazıtlarıdır.  Darius'un oğlu, kendisine tabi olan dahyu'yu, yani ülkeleri ve  halkları 

listelerken, onların aralarında Dahā'dan bahseder. Bilimsel literatürde, Serhas Dahlarının 

yaşadığı bölgeyi belirlemek için tekrarlanan girişimlerde bulunulmuştur. Bazı araştırmacılar 

onları Yaksart- Sırdarya deltasına  veya Zeravshan ve Sırdarya arasında yerleştiriyorlar. 
Makalede Orta Asya Dahlarının kökeni ve MÖ. IV-II Yüzyıllardaki yerleşim yerleri 

incelenmektedir. Buna göre, MÖ.IV-II yüzyıllarda Dahlar, Harezm’in sol yakasını, Buhara ve 

Semerkant Soğd'un eteklerini ve kollarıyla birlikte Uzboy ve Atrek'teki topraklarda 

yaşamışlardır. Ayrıca, Dahlar tarafından benimsenen cenaze töreni, onların Orta Asya'ya 

göçlerinin başlangıç noktasının Güney Urallardaki Orsk bölgesi (Novo-Kumak mezarlığı) 

olduğunu gösteriyor. Dahilerin (dai) zaman zaman hangi toprakları işgal ettikleri sorusuna 

ancak yazılı ve arkeolojik kaynakların kapsamlı bir analizi ile çözüme varmak mümkündür. 

Böyle bir yaklaşım, ilk olarak, eski yazarlardan alınan bilgilere dayanarak, Dahların yaşam 

alanlarını belirlemeye ve ardından incelenen etnik grubu, bu bölgelerin özelliği olan cenaze 

töreni ile karşılaştırmaya olanak tanır. Cenaze töreni üç grup işarete göre değerlendirilir: mezar 

yapısının inşası, iskeletin durumu ve konumu ile mezar eşyalarının bileşimi. Aralarında bir 

bağlantı kurulursa, bu konuda anlatı geleneğinin verileri açıkça yetersiz veya tamamen yok olsa 

bile, benzer anıtların tespit edildiği diğer bölgelerde Dahların varlığı hakkında sonuçlar 

çıkarılmasına izin verecektir   

Anahtar kelimeler: Dahlar, Orta Asya, cenaze töreni,Güney Ural. 
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SOSYAL ACILARA FOTOĞRAF ÜZERİNDEN BAKIŞ 

 

Kübra ELNABARAWY 

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

ÖZET 

Acı pek tabii hayatın içerisindendir ve de hayatın içerisindedir. Acıyla yaşamayı öğrenememek, 

gerek psikolojik gerekse de fizyolojik sıkıntıları beraberinde getireceğinden bu doktrinin 

edinimi kaçınılmazdır. Gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan vahşet, şiddet ve acı içerikli 

görüntüler günümüzde süreklilikleri sebebiyle toplumun bu durumu içselleştirmeye 

başlamasına sebep olmuştur. Çeşitli medya araçlarında – radyo, televizyon, internet, gazete, cep 

telefonları- kullanıcının kontrol dışı karşılaşılan vahşet manzaraları sıradan hale gelerek, 

bireysel veya toplumsal tepki eşiğine etki etmeye başlamıştır. Bu çalışmada fotoğrafın ve 

özellikle sosyal acılara ilişkin bu fotoğrafların görsel bileşen unsurlarından ziyade bağlamı; bu 

fotoğrafların çekildiği zamanda sergilendiği ortam ve koşullar, mevcut değerler sistemi ve 

inançlar çerçevesinde nasıl ele alındığı/ nasıl anlam yüklendiği üzerinde durulmuştur. 

Toplumun yakın geçmişine bakıldığında savaşın gerçekliğini sahneleyen fotoğrafların 

varlığından bahsetmek mümkündür. Ancak teknolojinin gelişmesi bu fotoğrafların yayılma 

hızını da artırmıştır. Yayılma hızı artan bu görüntülerin toplumun her kesimi tarafından erişimi 

kolaylaşmıştır. Bekleneceği gibi bu durumla beraber toplumun acı içerikli görüntülere karşı 

duyar seviyesinde, acıya yaklaşımında ve toplumsal değerlere hassasiyeti üzerinde değişikliğe 

sebep olmuştur. 

Bu çalışma cep telefonlarıyla beraber fotoğraf makinelerinin küçülerek her cebe girmesi 

sonucunda fotoğrafın gündelik hayatta yadsınamaz yerini vurgulayarak; sadece eğlenceyi 

kaydetmeyen aynı zamanda her an için sosyal acıları da çoğaltmaya hazır bekleyen bu 

makineler üzerinden, sosyal acıların premodern dönemden günümüze, toplumdaki duyarlılık 

durumunu nasıl etkilediğini karşılaştırmalı olarak inceleyerek ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Her ne kadar sahnelenen acıya yaklaşım, ona bakanın kültürlendiği çevre nedeniyle izleyiciden 

izleyiciye farklılık gösterse de, bu çalışmada izleyicilerin sahnelenen görüntülere nasıl bir 

anlam yüklediği, ortalama bir yaklaşımla, bu fotoğrafların sosyal acılara hassasiyete nasıl bir 

etki ettiği üzerinden ele alınmaktadır. Çalışmanın temel argümanı olarak “Bu fotoğrafların, 

ortaya koydukları ‘acı’ ile topluma vermek istedikleri mesaj nedir?”, “Bu fotoğrafa maruz kalan 

izleyicilere neler düşündürmektedir?’’ ve ‘’Düşündürmesi gerekeni hala düşündürebilmekte 

midir yoksa artık tümüyle bu gücünü kayıp mı etmiştir?” sorularına cevap aranmıştır. Çalışma 

konusu; izleyicisine sanılandan çok daha fazla bilgi aktarabilmekte olan fotoğrafın, toplumun 

duygu dünyasına ses yetirebilmekte olup olmadığıdır. Bu amaç doğrultusunda özellikle sosyal 

acıları içeren fotoğraflar kamuoyunu aynı paydada birleştirerek bu konuda daha duyarlı 

yaklaşmalarına sebep olmakta mıdır yoksa duyarsızlaştırarak bu görüntüleri görmezden 

gelmelerine mi sebep olmaktadır sorusu eleştirel bakış açısıyla incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Gündelik yaşam, toplumsal acı, gerçeklik algısı, duyarlılık, fotoğraf 
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SUMMARY 

Pain is naturally part of life and it is part of life. Since not being able to learn to live with pain 

will bring along both psychological and physiological problems, the acquisition of this doctrine 

is inevitable. Images of brutality, violence and pain, which are frequently encountered in daily 

life, have caused the society to internalize this situation due to their continuity today. In various 

media – radio, television, internet, newspaper, mobile phones – scenes of brutality encountered 

out of the user's control have become commonplace and have begun to affect the threshold of 

individual or social reaction. In this study, the context of photography, and especially these 

photographs related to social suffering, rather than its visual component elements; The 

environment and conditions in which these photographs were exhibited at the time they were 

taken, how they were handled within the framework of the existing value system and beliefs 

were emphasized. When we look at the recent history of the society, it is possible to talk about 

the existence of photographs staging the reality of war. However, the development of 

technology has also increased the speed of spreading of these photos. These images, which 

spread rapidly, have become easier to access by all segments of the society. As expected, this 

situation has caused a change in the society's level of sensitivity to painful images, its approach 

to pain and its sensitivity to social values. 

This study emphasizes the undeniable place of photography in daily life, as a result of the 

cameras getting smaller and getting smaller in every pocket together with mobile phones; 

Through these machines, which not only record entertainment but also stand ready to increase 

social pain at any moment, it tries to reveal how social pain has affected the state of sensitivity 

in society, from the premodern period to the present, by comparatively examining. Although 

the approach to the staged pain differs from viewer to viewer due to the cultured environment 

of the viewer, this study deals with how the audience ascribes meaning to the staged images, 

with an average approach, how these photographs affect sensitivity to social pain. The main 

arguments of the study are “What is the message these photographs want to give to the society 

with the 'pain' they reveal?”, “What does this photo make the viewers think?” ” answers to the 

questions were sought. Study subject; The question is whether the photograph, which can 

convey much more information to the viewer than is supposed, can suffice the emotional world 

of the society. In line with this purpose, the question of whether the photographs containing 

especially social sufferings unite the public on the same denominator and cause them to 

approach this issue more sensitively or cause them to ignore these images by desensitizing them 

has been critically examined. 

Key Concepts: Everyday life, social suffering, perception of reality, sensitivity, photograph, 

GİRİŞ 

Fotoğraf ayrıcalıklı kesimlerin ve hayatlarını emniyet altına almış olanların görmezlikten 

gelmeyi tercih ettiği konuları ‘gerçek’ (ya da ‘daha gerçek’) kılmanın bir vasıtasıdır. 

                                                                                                                   Susan Sontag 

1.) FOTOĞRAFIN DOĞUŞU  

İcatların pek çoğu doğmadan önce kendilerine olan ihtiyacın son raddeye geldiğinin sinyallerini 

verirler ve yine pek çok mucit tarafından döneminin mevcut ihtiyaçları karşılanmak için aynı 

anda gerekli çaba sarf edilir. Fotoğrafta da durum farklı olmamıştır ve icadının zamanının 

geldiği hissedilmiştir. 19. Yüzyıl başları Niepce ile Daguerre’ın uzun yıllar süren çabaları sonuç 

verir ve fotoğraf makinesinin doğuşu gerçekleşir. Dönemin mevcut devleti patent konusunda 
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işleri yokuşa sürmektedir. Devlet bu durumdan faydalanarak Niepce ve Daguerre’ın icatlarına 

onlara ömür boyu emekli maaşı bağlama karşılığında el koyarak bu icadı halka mal etmiştir.  

Fotoğraf makinesinin icadının öncesinde geçen zamanın kayda alınması söz konusu değilken 

bu icatla beraber geçmişe dönebilmek mümkün olmuştur. Fotoğraf, icadından sonra bir yandan 

öfkelerin hedefi olurken; diğer yandan da dönemin parlak buluşları arasında taht sahibi 

olmuştur. En parlak dönemleri icadından hemen sonraki ilk on senedir. Fotoğraf ilk olarak 

kartpostalla sahada boy göstermiştir. Öfkelerin hedefi olmasında ise temel sebep din olmuştur. 

Tanrı eliyle yaratılanların, insan eliyle yapılmış bir makine tarafından kopyalanması yahut 

çoğaltılması kabul edilemez derecede büyük bir küfür sayılmıştır. Bu saldırıların üzerine 

Fizikçi Arago 3 Temmuz 1839’da meclis kürsüsünde yaptığı konuşmayla halka fotoğrafı halkın 

görmediği açılardan anlatarak bu saldırgan bakışı kırmıştır. (Benjamin,2012,20) 

Dagarotip adıyla anılan iyodürlü gümüş baskılardan oluşan ve çoğaltılması mümkün olmayan 

fotoğrafların tanesinin ortalama fiyatı 25 frank altındır. Işığa maruziyeti sonucu silinerek yok 

olan bu fotoğraflar ziynet eşyaları gibi kutularda saklanmaktaydı ve sadece önemli günlerde 

çıkarılıp bakıldıktan sonra saklandığı kutulara geri konmaktaydı. Fotoğraftakilerin ve 

fotoğraftakilerin yakınlarının ölmesi sonucunda da bu fotoğrafların anlam ve değeri kutularında 

kalmalarına rağmen silinip gitmekteydi. İlk dönem fotoğraflarının tek sıkıntısı çok pahalı 

olması değildir. Aynı zamanda bu ilk dönem fotoğrafların pozlama süresi saatleri bulmaktaydı. 

Bu süre zarfında kadrajdakilerin hareketsiz beklemesi gerekiyordu. Hal böyle olunca fotoğraf 

çekimi için en uygun yerler mezarlıklar oluyordu ve yine fotoğrafta en canlı çıkanlar da ölüler 

oluyordu. Zamanla bu pozlama süresi kısalmıştır. Günümüzdeyse cep telefonlarının içerisine 

fotoğraf çekme özelliğinin girmesi pozlama süresinin saniyelere düşmesi sonucu bireyin 

kendini ve etrafını her an hiçbir çaba gerektirmeksizin kayıt altına alması kolaylaşmıştır. İlk 

dönem fotoğraflarda uzun pozlama sürelerinden kaynaklı kadrajdaki uzun süre aynı formda 

durarak poz verse dahi seyirci fotoğrafta daima tam o sırada meydana gelmişlik aramaktadır. 

Walter Benjamin (2012) bu konuda ve fotoğrafın işlevi konusunda şu ifadelerde bulunmakta: 

‘Fotoğrafçı önceden bütün sanatsal hazırlıklarını ne kadar 

titizlikle yapsa bile ve modelinin konumunu belirlerken ne kadar 

aykırı bir tasarımda bulunursa bulunsun, izleyici yine de içinde, 

tam burada ve şimdi meydana gelen tesadüfün ufacık 

kıvılcımını yakalamaya doğru karşı konmaz bir dürtü 

hissedecektir. İşte o kıvılcımın, belirgin olarak seçebileceğimiz 

bir noktaya yerleştiğini ancak fotoğraftaki kişi sayesinde 

gördüğümüz gibi yedirilmiştir… Fotoğraf karesinde, ‘oradaki’ 

bir insanın bilinçli bir biçimde ördüğü bir mekan yerine, 

bilinçsizce şekillenmiş bir mekan görünecektir. İnsanların nasıl 

yürüdüğünü en kaba haliyle bile anlatmak kolayca mümkün 

iken, bir kişinin attığı her adımda saniye saniye hangi pozisyonda olduğu konusunda kesin bir 

şey söylemek mümkün değildir.’ (s.10-11) 

Walter Benjamin bu cümlelerinin ilk parçasında; Roland Barthes’in studium-punctum 

kavramlarına gönderme yapıyor gibidir. Studium insan için bir tadı, özel bir keskinliği olmayan 

anlamına gelirken punctum ise studiumu delen bir şeydir. Fotoğrafın içerisinden izleyiciye sivri 

bir ok gibi sıçrar ve bu ok izleyicinin zihin dünyasını delik deşik eder. Benjamin’in bu sözlerine 

studium-punctum çerçevesinde Alexander Gardner’in Lewis Payne Portresi örneği üzerinden 

açıklık getirilebilir. Bu fotoğraf ilk bakışta herhangi bir gencin, fotoğrafçının kurgusuyla 

oturtulduğu yerden çekilmiş bir fotoğrafı gibi durmaktadır. Bu studiumdur. Fotoğrafın 

içerisindeki kişinin kimliği tanımlı hale geldiğinde sakin bakışları karşısında izleyici 
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fotoğraftakinin yerine dehşete düşmektedir. Lewis Payne, Abraham Lincoln’a suikast 

düzenleyen başarısız bir suikastçıdır ve Alexander Gardner tarafından fotoğrafı çekildiği sırada 

ölümünü beklemektedir. (Barthes, 1992, 72-73)  

Beklediği büyük şey karşısındaki sakin bakışları izleyiciyi onun yerine tedirgin etmektedir. 

İzleyici o an Payne’nin kafasından neler geçirdiği konusunda meraka düşmekten kendini 

alıkoyamaz. Bu delici durum ise punctumdur. Benjamin’in cümlelerindeki ‘o an, oradalık’ bir 

kurgunun içerisinde aransaydı dahi fotoğrafın içindekinin/içindekilerin kafasında yahut o anı 

fotoğraflayan fotoğrafçının kafasında tam da bir kıvılcım olarak karşımıza çıkabilirdi. Bir başka 

örneği Charles Clifford’un Alhambra 1854-1856 fotoğrafıdır. O an orada duran yıllar öncede 

var olan ve varlığını uzun yıllar sürdürecek olan herhangi bir ev fotoğrafı. 

Tam bir studium örneği gibi dursa da fotoğrafçının düşüncelerine 

bakıldığında izleyici punctum tarafından karşılanılmaktadır. Benjamin 

cümlelerinin ikinci kısmı ise Eardweard Muybridge, The horse in motion 

fotoğraf serisi üzerinden örneklenebilir. 1872’de saygın ve pek çok yarış 

atının sahibi olarak bilinen Leland Stanford, arkadaşlarından biriyle 

atların koşarken bir an bütün ayaklarının havaya kalktığına dair iddiaya 

girmiştir. Arkadaşına göre Stanford’un bu iddiayı kazanması bir hayaldir. 

Çünkü o zamana kadar bütün ressamlar koşan at çizimlerinde atların 

sadece bir ayaklarını havada çizmektedir. 1877’de Muybridge 12 farklı 

kamera kullanarak Stanford’un iddiasını kanıtlamıştır. Muybridge’in çektiği bu seri 

fotoğraflarında izleyici atların koşarken belirli 

aralarla dört ayaklarının da havada olduğu zamanı 

görebilmektedir.(Değirmenci, 2016, 49)  

Bu örnek Benjamin’in ifadesine örnek için çekilmiş 

gibidir. Atların koşarken ki adım adımlığını sözle 

ifade etmek pek mümkün durmasa da kamera sözün 

yerine bu durumu gözler önüne sermektedir. 

Fotoğrafların günümüzde tahayyül sınırını aşan bir 

gücü vardır; tıpkı fotoğraf öncesinde basılı 

sözcüklerin, daha önce de konuşma dilinin olduğu 

gibi. Çünkü bütünüyle gerçek görünmektedirler. 

Fotoğraf icadından sonra dünün muğlaklığı yerini 

kanıtlanabilirliğe bırakmıştır. Fotoğraf icadından önceki dönemde dünü kanıtlamak için şahit 

aramak, yerini kameranın şahitliğine bırakmıştır. Kameraların küçülüp cep telefonlarına 

girmesiyle ise herkes şahidiyle gezmeye başlamıştır. Fotoğrafın dünü aydınlatması yönü pek 

çok bilime fener tutmuş, fotoğraf pek çok bilimin yolunu açmıştır. Bu da günümüzdeki 

arkeoloji, astronomi, antropoloji, sosyoloji, gazetecilik gibi pek çok alanda fotoğrafın önemini 

vurgular niteliktedir. 

2.)  GÜNDELİK HAYATTA ACI KAVRAMI 

Acı, fiziksel ve ruhsal maruz kalınan saldırılar sonucu canlıların içlerinde hissettikleri sıkıntı 

halidir. Aynı zamanda bazı maddelerin damağımızda bıraktığı yakıcı tattır. Acıyı hissetme 

derecesi kişilerin çevresel, sosyal, duygusal faktörlerine göre farklılık gösterebileceği gibi 

hissedilen acı da; kalp kırgınlığı, diken batması, sevilen birinin kaybı gibi çeşitlilik 

göstermektedir. Her acının sarsıcılığı aynı olmayacağı gibi her acıyı sarsanın sarsılışı da aynı 

olmamaktadır. Acı hayatın içerisindendir. Pre-modern dönemlerde bireylerin henüz 

benlikleriyle tanışıp bireyliklerini ilan etmediği, ‘ben’in toplumda ‘biz’in içerisine yedirildiği 
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zamanlarda; metanet, dirayet, sabır gibi kavramların henüz yaşamlarını kaybetmediği 

dönemlerde, bir insanın başına bir dert-sıkıntı geldiğinde o bölgenin insanlarının desteği 

sıkıntılı kişinin arkasında olmaktaydı. Örneğin cenazesi olan kişinin evinde tencere kaynamaz 

ve üç gün boyunca evine yakınları yemek götürürdü. Aynı şekilde bir esnafın durumu kötüye 

gittiğinde, birisi bir sıkıntıya düştüğünde çevresi tarafından gözetilir, kollanırdı. Modern 

dönemlere geldiğimizde ‘biz’ içerisindeki ‘ben’lerin yavaş yavaş benliklerini ilan ettikleri 

görülmektedir. Günümüzde bu birlikteliğin, mahalle kültürünün, kolektifliğin yerini bireysellik 

almaya başlamıştır. Modern dönemde gerek ekonominin iyileşmesiyle gerek band sistemli 

üretime geçilmesiyle ürün fiyatlarındaki düşme ve ürünlere kolay erişimin başlamasıyla kendini 

fark eden bireyin kendini önemseme serüveni başlamıştır. Post-modern döneme yani günümüze 

baktığımızda modern dönemdeki imkanlara ek olarak bireylerin kendilerini ifade 

edebilecekleri, dünyalarını paylaşabilecekleri ve diğer bütün dünyalarını paylaşanlara kolayca 

erişebilecekleri bir mecra olarak sosyal medya hayatlarımızda boy göstermeye başlamıştır. Bu 

yeni dünyada herkes kendi benlik krallığını ilan etmiştir. Pre-modern dönemlerden post-modern 

döneme gelindiğinde birey ruhun ötesinde bir beden olarak kendini tanımlamaktadır. Bütün 

yatırımlar bedene yapılmakta ve herkesin kendisi için yeryüzünde kendinden önemlisi 

olmamaktadır. Bireyin kendini ifade edebileceği bu mecrada neşe kadar hüzünler ve sahte 

hüzünlerinin de yer bulduğu günümüz en bilinen gerçeklerinden ya da sahtekârlıklarından 

birisidir. Acıya kolektif yaklaşım yerini bireyselliğe bırakmış ve bireyler çektikleri acılarına 

terk edilmiştir. Yalnızlaşan bireyin acısı derinleşmiştir. Acısı derinleşen bireyin bedeni ruhunu 

o kadar örtmüştür ki, kendi kör kuyusunda derinleşmekte olan yalnızlığına bir yorum arayışına 

girmek şöyle dursun yalnızlaşmasına sebep çevreye öfkesinden içerisindeki bunalımı bir de 

öfkeyle taçlandırmıştır. Birey acısının duyulmayışına öfkelenirken başka acıları görmeyişini, 

gözlerini kendi bedeninden alıkoyamadığı için, fark edememektedir.  

Acı dilimizde de fazlaca yer bulmuş, atalar acı üzerinden öğütler vermişlerdir; sıkıntı karşısında 

sabretmenin zor olduğu ama bu zorluğa göğüs germenin mükâfatının güzel olacağına dair; 

‘sabır acıdır, meyvesi tatlı’ denmektedir. Kişinin konu içerisindeki pürüzleri görememesi ve 

gören kişinin bu sıkıntıları onu uyarmak için söylemesi; ‘dost acı söyler’ ifadesi acının 

kültürümüzde yer bulduğu atasözlerinden bir diğeridir. Aynı şekilde acı, deyimlerde de yerini 

bulmuştur. Bir şeye çok üzüldüğümüzde; Acısı yüreğine çökmek, bir şeyden öç aldığımızda; 

acısını çıkarmak, kendi bedeninin kıymetini bilmeyene; canına acımamak… Acı gerek ifade 

olarak gerek hissiyat olarak hayatımızın içerisindedir. Yaramazlık yapan çocuğun ağzına hala 

acı sürülmektedir. Bedensel acıyla çocuk terbiye edilmek istenirken bu davranışın arkasındaki 

esas niyet çocuğa karakter eğitimi vermektir.  Gündelik hayatta acı; kimi zaman kendimizi ifade 

etmek amacıyla dilimizde bir atasözü, bir deyimdir. Kimi zaman içerisinde bulunduğumuz 

hissiyattır. Kimi zamansa terbiye etme/edilme yöntemi. Bireyin acıyla iç içeliği aşikârdır. Acı 

soyut bir şeydir. Post modern dönemde, soyut olan acı fotoğrafla somutlaştırılmıştır. Peki, 

sosyal acıların fotoğrafa konu olmaya başlayışı bireyi sosyal acılara karşı duyarsızlaştırmış 

mıdır yoksa sosyal acıları göz önünde tutması yönüyle dikkatleri üzerine çekip sosyal acıları 

gündemde tutarak bireyi bu konuya dair hassaslaştırmış mıdır? 

3.) ACI FOTOĞRAFLARI NEDİR? 

Buraya kadar acının tanımından ve fotoğrafın doğuşundan bahsedilmiştir. Peki ya acı 

fotoğraflarının doğuşu nasıl olmuştur, bu fotoğraflarla amaçlanan nedir? Acı fotoğrafları; haber 

amaçlı savaş esnasında çekilen vahşet fotoğraflar; bir kaza, cinnet ya da intihar sonrası 

parçalanan beden, kafatası yahut organların fotoğraflarıdır. İlk savaş fotoğrafları kırım 

savaşında çekilmiştir. 360 adet çekilen fotoğrafların içeriklerinde karşılaşılan şey ‘acı’ değil, 
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daha çok savaş ortamının en sakin zamanlarıdır. (Yavuz,2012,79) Yavuz’un (2012) konuya 

ilişkin şu ifadeleri oldukça önem taşımaktadır: 

Roger Fenton, İngiltere hükümeti tarafından, askeri kayıplar nedeniyle oluşabilecek, savaşa 

karşı olumsuz kamuoyu baskısını engellemek düşüncesiyle, “No dead bodies” (Cesetlere Hayır) 

şartıyla Kırım Savaşı’nı fotoğraflamak için Thomas Agnew & Son firması sponsorluğunda 

görevlendirilmiştir. İlk savaş belgeselleri olarak kabul edilen Fenton’un fotoğrafları, gerek 

fotoğraf teknolojisi, gerekse uygulanan sansür mekanizması nedeniyle, fotoğraflarda savaşın 

gerek sivil gerekse askerler üzerindeki etkisi, dehşeti değil, çatışma sonrası boş arazileri, 

çadırların önünde kahve veya pipo içen, adeta piknik yapan poz veren askerlerin 

görüntülerinden oluşmaktadır. (s.79) 

İlk çekilen ‘savaş fotoğraflarının’ arkasında toplumsal bir amaç bulunmaktadır. Kamuoyuna bu 

amaca yönelik bir içerik sunulmakta, savaş gösterilmek istendiği gibi gösterilmektedir. Sosyal 

acıların baş sahnesi olan savaş meydanları; toplumun konuyla ilgili ateşini söndürmek için 

savaşın fotoğraflarını tam da savaş olmadığı esnalarda çekerek fotoğraflarda ‘ceset yok, her şey 

yolunda’ mesajı vermek istemişlerdir.  Bu çalışmada bahsedildiği bağlamda sosyal acıların 

fotoğrafları 1861-65 yılları arasında gerçekleşen Amerikan iç savaşında çekilmiştir. Bu 

fotoğraflar vesilesiyle insanlar ilk kez, savaşın acı gerçekleriyle yüzleşmiştir. Bir diğer örnek 

ise I.Dünya Savaşıdır (1914-1918) bu savaşta devletler sadece görevlendirdiği fotoğrafçıların 

çatışma alanına gitmesine ve fotoğraf çekmesine müsaade etmiştir. Fotoğraf tarihinde ciddi 

sansür uygulanan bir savaştır. İlerleyen ve hızlanan fotoğraf teknolojisine rağmen, uygulanan 

yoğun sansür sebebiyle, dört seneden fazla devam eden, 5 milyondan fazla insanın öldüğü bu 

savaştan geriye, çok fazla fotoğraf kalmamıştır. Uğur Günay Yavuz makalesinde 1924 yılında 

Vicdani retçi Ernst Friedrich’in, içeriğinde yayınlanamayacak kadar savaşın dehşet verici 

yüzünü yansıtan fotoğrafların olduğu “Krieg dem Kriege” (Savaşa karşı savaş) adlı eseri 

yayınlanmış olduğundan bahsetmektedir. Bu kitabın özellikle de “savaşın yüzü” başlıklı 

bölümde parçalanmış yüzlerin yer aldığından, kısa süre sonra kitap toplatılmış olduğundan ve 

satışına askerler ve hükümet tarafından saldırıyla karşılık verildiğinden söz etmektedir. Buna 

karşın bu kitabın 10 baskı yapmış olduğunu ve pek çok dile çevrildiğini ekler cümlelerine. Bu 

bilgi bizi en başta sorduğumuz sorunun cevap arayışını derinleştirmektedir. İnsanlar neden 

savaş, vahşet, dehşet ‘acı’ fotoğraflarına bakmak hususunda böyle ilgili ve meraklıdırlar? Susan 

Sontag (2004) bu konuya ilişkin şunları söylemektedir: 

 Linç fotoğrafları bize insanın alçak yüzünü tüm çıplaklığıyla gösterirler. Aynı zamanda, zalim, 

insanlık dışı yanlarını gözler önüne sererler. Linç fotoğrafları bizi ırkçılığın müsebbibi olduğu 

kötülüklerin kapsamı hakkında düşünmeye zorlarlar. İşte, o görüntüleri fotoğraflamanın 

utanmazlığında, insanın bu içsel kötülüğünü yakalayabilirsiniz. Zira fotoğraflar bir hatıra olarak 

çekilmiş, üstelik içlerinden bir kısmı kartpostala dönüştürülmüştür; bazılarında da, bir ağaçta 

sallanan çıplak, işkence edildikten sonra yakılarak kömür haline getirilmiş bir cesedin yanında 

sırıtan suratlarıyla kameraya poz vermiş, her sabah kiliseye gitmeyi aksatmayan dindar 

yurttaşları görürsünüz. Bir bakıma, bu fotoğrafların sergilenmesi de bizi seyirci konumuna 

getirmiştir. (s.92) 

Hatıra olarak çekilmiş linç fotoğrafları… Hatıra; anmak, andaç, yadigar karşılıklarıyla yer bulur 

Türk Dil Kurumunda. Zihinlerde olumlu kelimeler listesinde; olumlu duygularla karşılık bulan 

hatıranın bu şekilde lekelenmesi Sontag’ın da dediği gibi insanın aşağı tarafını ortaya 

koymaktadır. İnsana ölmüş bir insanla fotoğraf çekip bunu kartpostal yapacak, bunu hatıra diye 

saklatacak güç insanın içindeki hangi çirkin duygu olabilir? Nasıl bir öfkedir ki bu, insanı 

insanlıktan çıkarır? Bu fotoğraflarda esas amaç nedir? Hatıra yoksa fotoğrafı çekenler için değil 



  Ases II. International Scientific Research Conference 

October 01-02, 2022, Izmır, Türkiye 

  Conference Book 

56 

de fotoğraflardaki ölü bedenlerin yakınları yahut vicdan sahibi insanlar için bir hatırlatıcı mıdır? 

Bu konudaki üzüntülerini diri tutmak için mi çekilmiştir, ya da çektirenlerin öfkesini? Susan 

Sontag (2004) bu söylemlerinin peşinden akıllara gelen ortak soruları herkes adına dışa vurur: 

Peki bütün bu resimleri sergilemenin yararı nedir? Öfke uyandırmak mı? Kendimizi ‘kötü’ 

hissettirmek, yani, üzüntüye ve dehşete boğmak mı? Yas tutmamıza yardımcı olmak mı? 

Vahşetin bugün cezalandırılması mümkün olmayan uzak geçmişte kaldığı dikkate alındığında 

böyle resimlere bakmak sahiden gerekli midir? Bu resimleri gördüğümüzde daha iyi mi 

olacağız? Onlar bize gelecekten bir şey öğretirler mi? Zaten bildiğimiz (bilmek istediğimiz) 

şeyleri doğrulamaktan öte ne anlamları vardır? 

Tüm bu sorular, sergi zamanında ve daha sonra bir fotoğraf kitabı olan Without Sanctuary’nin 

yayınlanması üzerine ortaya çıkmıştır. Aktarılan bilgilere göre, bazı insanlar, siyahlara yönelik 

bu vahşet manzarasının sürekli gösterilmesi içimizdeki ‘dikizci iştah’ı kabartmasın -ya da 

duyarlı kişilerin zihinlerini bulandırmasın- diye, bu fotoğrafik teşhirlerin ne kadar gerekli 

olduğunu tartışmalı bulabiliyorlardı. (s.92) 

War Photographer (savaş fotoğrafçısı) bu sorulara cevap bulunabilecek bir 2001 yapımı 

belgesel filmidir. Savaş alanlarındaki mücadele bu filmde savaş fotoğrafçıları cephesinden 

izleyiciye yansıtılmaktadır. Film İsviçre yapımı olup Kosova savaşı sonrasının fotoğraflanması 

üzerinedir. İlk sahnelerinde izleyiciyi rahatsız eden bir şey vardır: acı çeken Kosovalı kadını 

kamera an be an takiptedir. İzleyici ise kameramanı takiptedir. Burada izleyiciyi rahatsız eden 

kameramanın ‘dikizci iştah’ı mıdır yoksa kameraman üzerinden açıkça sahnelenen bu ‘dikizci 

iştahta’ izleyicinin kendi dikizci iştahını bulması mıdır? Nurettin Topçu (1965) Var Olmak 

kitabında insanın zevki sade tattığından ama acıyı sömürdüğünden bahsetmektedir. (s.86) 

Mevcut acı bir başkasının acısı oldu mu affetmeyen insan, bu acıyı bizzat derininde, kendi 

iliklerinde hissetmediği için sömürmesi çok daha kolaylaşıyor. Istırabın insanda yerinin önemi 

büyüktür. Çünkü çektiğimiz acıların hatırası kadar canlı ve yine onlar kadar; yaşadıklarımıza 

anlam yükleyebilen hatıralarımız yoktur. Çekilen acı insana kendini buldurması sebebiyle 

önemlidir, Alfred de Musset’nin dediği gibi, ‘İnsan bir çıraktır, ıstırap onun üstadıdır ve hiç 

kimse ıstırap çekmedikçe kendini tanıyamaz.’ Bilmediğine düşman olan insanın, acıya 

düşkünlüğünün arkasında yatan sebep kendiyle imzalayacağı dostluk anlaşması mıdır? 

Kendiyle tanışma sürecini daha hızlı bir nihayete erdirme arzusu mudur insanı başkasının 

acısına bakmaya sürükleyen. Yoksa bu bakış açısı dikizci iştahı temize çıkarmak isteyen, yanlış 

bir bakış açısı mıdır? Başkasının acısına bakmanın bilinçaltında, insana kendi dertsizliğini 

göstermesi yönüyle huzur bulduran bir tarafı olabilir mi? Ya da bu dikizcilik ortak çatısı altında 

bulunduğumuz dünyada onca acıyı omuzlayana destek olamayan azap içerisindeki vicdanın ruh 

dindirici merhemi midir? Düşünülebilinir mi ki; dünyada onca insan, başkasının acısına bakan 

onca seyirci ortak bir bakış takınmış olsun. Mümkün müdür bu? Ya bunların hepsidir, ya 

hiçbiri. Dünya üzerindeki acılı insanlar ve onlara karşın kapitalist dünya düzeni de göz 

atılmadan geçilemeyecek kadar konunun merkezinde bir meseledir. Yukarıda bahsi geçen, 

savaş fotoğrafçılarının anlatıldığı War Photographer belgeselinde; Kosova savaşı sonrası 

çekilen acılı insanların fotoğraflarının dergide yayınlanılmak üzere seçilmek için çekilen 

fotoğrafların masaya yayılıp etrafındaki editörlerce yorumlanıldığı görülmektedir. Editörler, 

fotoğrafı çekilen insanlar gerçekten acı çekmiyorlarmış da kurmaca bir fotoğrafı 

yorumluyorlarmış gibi fotoğraflara, daha doğrusu fotoğraflardaki acıya nesne muamelesiyle 

yaklaşmaktadırlar. Bu da açıkça kapitalist dünyanın insanın acısından dahi pazar yapabildiğini 

göstermektedir. Peki dergide yayımlanacak daha vurucu bir fotoğrafın kime ne faydası 

olacaktır? Daha vurucu bir acı fotoğrafı dergiyi edinen izleyicinin fotoğrafta seyrettiği acıyı 
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daha kolay yahut daha derinden içselleştirmesini mi sağlayacaktır? Peki acıyı daha kolay ya da 

daha derin içselleştiren seyirciyle murat nedir? Yayınlanan acı fotoğraflarının, insanın bizzat 

tecrübe etmediği acının çekilmiş fotoğrafına bakması, o insanın gerçeklik duygusu üzerinde 

nasıl bir etkiye sahip olacaktır? Ya da acıya karşı duyarlılığını mı artıracaktır yoksa acının bu 

kadar göz önünde olması insanı çekilen acılara karşı duyarsızlaştıracak mıdır? 

21 Mart 2019 da gerçekleşen ‘bilgi harbi’ olarak adlandırılan, yeni Zelanda terör saldırısı 

üzerine tüm dünyada gerçeklik kavramı tekrar gözden geçirilmek istendi. Bu olay 

Boudrillard’ın simülasyon kavramını akıllara getirmektedir. Boudrillard’ın  öne sürdüğü gibi 

gerçekliğin tamamen kaybolduğunu ve simulakrın hakikati dönüştürdüğünü iddia etmek belki 

mümkün olmayabilir. Fakat, Boudrillard’a göre artık insan ilişkileri dahi sembolikleşmiştir  ve 

‘simülakrum toplumu’ anlatırken günümüzde ırkçı saldırıların, kendi sanal gerçeklik ya da 

hiper gerçekliklerini yaratma eğilimlerini anlamak konusunda yardımcı olabileceği iddia 

edilmektedir. Eskiden filmlerde karşımıza çıkan gerçeğin abartılı bir kopyası gibi sunulan 

vahşet sahneleri günümüzde gerçek hayata uygulanıyor gibidir. Katliam görüntülerinde sanal 

gerçeklik etkileri IŞİD’in her biri bir kurgu film sahnesiymiş gibi çektiği montajlanmış infaz 

videolarında tartışılmaya başlanmıştır. (Eylül Deniz Yaşar, 2019) Konu üzerine bakışlarını 

çevirmiş herkesin fark edebileceği üzere kitle kültüründe kabul görülebilir şiddet ve sadizm 

düzeyi günden güne artmaktadır. Yakın geçmişte tiksintiyle irkilerek bakılan ve nahoş bulunan 

şeyler günümüzde bütün çocukların tedirgin dahi olmadan izledikleri görüntülerdir.  

Düzensizlik ve karışıklık çoğu modern kültürde toplumlar üzerinde şok etkisi uyandırmaktan 

ziyade eğlendirici bir hissiyat bırakmaktadır. İnsanların bu tarz görüntülere karşı gittikçe 

duyarsızlaşmalarının nedeni Susan Sontag’a göre insanların herhangi bir savaşı böyle tepkilerle 

durduramayacaklarını bilmeleridir. (Sontag, 2004, 101). Modernitenin sonuç odaklı insanı 

sonuç alamayacağını ön gördüğü olaylara, insanlıklarını kaybetmeyi göze alarak, duyarsız 

kalmayı tercih edip kendilerinin dışındaki herhangi bir konu için kendilerini yormamaktadır. 

Savaş fotoğrafları çekildiği sırada bu dondurulan kare izleyicide ‘gerçek olamaz’ hissi 

uyandırsa da deklanşöre her basışta karede sergilenen savaş ‘gerçek’ haline gelmektedir. 

Geçmişe bakıldığında Vietnam Savaşındaki akıllardan silinemeyecek kareler üzerine 

protestolar şiddet kazanmıştır. Aynı şekilde Bosna’daki savaş için bir şeyler yapılmalı 

düşüncesi konuya yakından şahit olan gazetecilerin duyarlılığıyla güçlenmiştir. Hatta bu 

durum, CNN’in kuşatma altındaki Saraybosna görüntülerini dört yıla yakın bir süre boyunca 

nerdeyse her gece haberlerde vermesi ve bu görüntülerin yüz milyonlarca insanın evine 

sokulması sonucu, literatüre CNN etkisi olarak da girmiştir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı 

üzere, bütün dikkatlerin felaketler üzerinde yoğunlaşmasının; nelere ilgi gösterilmesi 

gerektiğinin ve bu tarz çalışmalar hakkında nasıl bir değerlendirme yapılmasının üzerindeki 

fotoğrafın belirleyici etkisi görülmektedir. Bütün bu bahsedilenlere alternatif olarak bir diğer 

fikir, görüntülere ziyadesiyle doymuş bir dünyada, ciddi bir öneme sahip şeylerin bile 

çarpıcılığının ve etkisinin günden güne azalmakta olduğudur. İnsanın içerisinden vicdan 

çıkarılınca ne kalır geriye? Toplumlar gittikçe sıradanlaşıyor. Böyle görüntüler insanların bir 

süre sonra hissedebilme yetilerini azaltıyor ve bilinçlerini rahatsız ediyor. Susan Sontag’ın 

kaleme aldığı Fotoğraf Sanatı Üzerine kitabındaki denemelerin ilkinde, fotoğraf aracılığıyla 

bilinen bir olayın hiç fotoğraflanmamış bir olaya göre çok daha gerçek bir hal alırken öte yandan 

aynı fotoğraflar sürekli çoğaltıldığında o olayın gerçekliğinin azaldığı ifade edilmektedir. 

(Sontag, 1977, 10) Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizi ‘ölçü’ karşılamaktadır. 

Deneyimlemediğimiz bir olayın kafalarda canlandırılmasını kolaylaştırması yönüyle fotoğraf 

doğru bir araç gibi gözükse de tiyatroda olan ‘çok doğal olayım derken doğallıktan çıkma’ 

durumu fotoğraf için de geçerlidir. Bir savaşın, vahşetin yahut acının gerçekliğini vurgulamak 

amacıyla çoğaltılması o konunun gerçekliğini artırmamakta aksine gerçekliğine zarar 
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vermektedir. Tıpkı tiyatrocunun çok doğal olmak isterken tepkilerinin dozajını artırması sonucu 

izleyiciye doğaldan çok ‘sahte’ hissini vermesi gibi. Fotoğrafın ve fotoğrafların 

çoğaltılabileceği platformların günümüzde geçmişe oranla çok fazla artmış olması fotoğrafların 

etkisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum akıllara şu soruyu getirmektedir: sosyal 

acıları içeren fotoğraflara sadece seyirci olarak kalınması bu fotoğrafların ahlaki yönünü 

nötürlemesinin bir delili midir? Duyarsızlık olduğu düşünülen şeyin kökeninde, medyanın 

yoğun bir şekilde görüntü bombardımanıyla izleyiciyi doyurmaya çalışması ve beraberinde 

izleyicinin dikkatinde ve algısında oluşan dengesizlikler yatmaktadır. Bu görüntü oburluğu 

izleyiciyi dikkatini bir şeye odaklanmada zorlamaktadır. Sürekli dağılan ilgi içeriğe karşı 

kayıtsızlığı da beraberinde getirmektedir. Medyada sürekli akış içerisinde kaybolan izleyici, 

gördüğü görüntünün çarpıcılık seviyesi önemsiz, görüntüyü özel bir yere oturtup ona herhangi 

bir anlam yükleyememeye başlamaktadır. Bütün bu durum bu kadar rahatsız ediciyse peki ama 

bunların yerine istenen durum nedir? Sosyal acıları içeren görüntülerin miktarı azaltılsın, 

yayınlanması için belli bir kota mı konsun? Bu duyarsızlaşmanın önüne geçilmek için içten içe 

istenen bir görüntüler ekolojisi yaratılması mı? Medyaya gardiyan atamaları yapılıp ardından 

bu gardiyanlar heyetinin sarsıcı fotoğrafların etkisini yitirmemesi için, ince vahşet ayarı 

yapmakla uğraşacağını kimse beklemez, bekleyemez. Ancak bu hususta atlanmaması gereken 

kısım bu sürecin aşındırdığı şeyin fotoğrafların çarpıcılığından ziyade ‘gerçeklik’ duygusudur. 

Susan Sontag başkasının acısına bakmak kitabında bu konuyla ilgili, modernitenin kocaman 

midesinin gerçekliği çiğneyip yuttuğundan ve sonrada bütün yediğini görüntüler şeklinde geri 

tükürdüğünden bahsetmektedir. Artık gerçeklik tahtından feragat edilmiştir. (Sontag,2004,109) 

Sosyal acı içerikli, gerek savaş gerek vahşet fotoğraflarına karşı duyulan iştaha karşı yaygın 

olan düşünce bu iştahın insanı küçük düşüren bir iştah olduğudur. Susan Sontag yukarıda da 

bahsi geçen kitabında Saraybosna’daki kuşatma zamanlarında, bir bombardımanın ortasında ya 

da bir keskin nişancının hedefine kilitlendiği sırada, bir Saraybosnalının ellerindeki yahut 

boyunlarına asılı makinelerinden kolaylıkla tanınan gazete fotoğrafçılarına, ‘birkaç ceset 

fotoğrafı çekeceksiniz diye kafamıza bir gülle düşmesini mi bekliyorsunuz?!’ şeklindeki öfkeli 

haykırışların sık raslanırlığından bahsetmektedir. (Sontag,2004,112) 

4.)  GÜNDELİK HAYATTA ACI FOTOĞRAFLARI 

Bir fotoğraf, kaç kelimenin yerini tutabilir; kaç ifade bir fotoğrafla kendine yer bulabilir? Tek 

kare bir fotoğraf, yalnız binlerce kelimenin yerini tutup binlerce ifadeye tanım olmaz, aynı 

zamanda binlerce fotoğrafın da yerini tutar. Çekildiği zamanın çekilmemiş her bir dakikasının, 

levhalara yansıtılarak bugüne aktarılmamış her bir acısının da yerini tutar ve yansıtır. Özellikle 

savaş dönemlerinde, kimi fotoğraflar tarihin akışını etkileyecek bir güce sahiptir. 

4.1)  1972 NİCK UT, BİR NAPALM SALDIRISINDAN SONRA 

Henüz sosyal dünyanın içerisine girmemiş, 

kendi kültürleriyle kültürlenmemiş, 

kendilerini bulamamış çocuklar ve deliler 

bireyden sayılmazlar. Oysa gerçeğin en güzel 

ifadesi de çocukların ve delilerin yüzlerinden 

okunur. Zira katıksız bir ifadedir o, arı bir 

ifade. İçerisinde sahtelik barındırmayan, 

eksiği olan fazlası olmayan bir ifade. Bu 

fotoğraf Vietnam savaşıyla özdeşleşmiş bir 

fotoğraftır. Napalmda yanlışlıkla çocukların 

üzerine düşen bomba sonucunda yandığı için 
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çıplak bir şekilde ağlayarak sokakta koşan küçük kız çocuğu bu savaşı akıllara kazıyan bir 

görüntünün sahibi olmuştur. 

4.2) 1968 EDDİE ADAMS, BİR MEMURUN TEK ATIŞ VURUŞU 

Bu fotoğrafta ulusal polis olarak bilinen 

Nguyen Ngoc Loan’un, çok korkmuş bir 

gerillaya doğrulttuğu silah görülmektedir. 

Olay anında AP muhabiri ve NBC 

kameramanı da ordadır. Savaş anında böyle 

görüntülere alışkın olan Eddie Adams 

gördüklerinin sıradan bir korkutma olduğu 

düşüncesiyle aralıksız deklanşöre başar. 

Fakat durum düşündüğü gibi sonuçlanmaz. 

Gerilla, memur tarafından tek kurşunla infaz 

yöntemiyle orada öldürülür. Eddie Adams ve 

diğer kameramanlar gözleri önünde 

gerçekleştirilen vahşetin şokunu yaşarken,  

Eddie Adams bu esnada kendisine Pulitzer ödülünü kazandıracak olan fotoğrafı da çoktan 

çekmiştir. Fotoğrafın hayat değiştiren bir etkisinin olduğunu ortaya koyan bir fotoğraftır bu. 

Sadece öldürülen gerillanın ve anı fotoğraflayan kameramanın hayatı değişmemiştir. Tetiği 

çeken memur da fotoğrafın çekilişinden kısa bir süre sonra makineliyle vurularak bacağını 

kaybetmiştir. Bulunduğu yerden ayrılıp başka bir yere taşınarak pizzacı açması da onu yeni 

gittiği yerde tanınana kadar idare etmiştir. Eddie Adams, NY Times'a bu konuyla ilgili şunları 

söylemiştir: 

"General, Viet Kong'luyu öldürdü, ben de kameramla generali öldürdüm. Fotoğraf hala 

dünyadaki en güçlü silah." 

4.3) 1993 PAUL WATSON, YARALI ASKERİN SÜRÜKLENİŞİ 

Hangi şiddetteki bir öfke insana insanlığını 

unutturarak karşısında acıdan kıvranan 

savunmasız, yaralı birini sokaklarda 

sürükleyecek kıvama getirebilir? Savaşın 

insan psikolojisindeki etkisinden midir bu 

yoksa insanın insanlıktan mahrum 

kalışından mı? Bu tarz fotoğrafların 

gazetecilik sektörü açısından kabul görmüş 

fotoğraflar olduğu bilinmektedir. Öyle ki, bu 

formdaki sosyal acıları sahneleyen vahşet 

fotoğrafları sıklıkla ödüle layık 

görülmektedir. Peki ödüle layık 

görülmesinde esas sebep ne olabilir? Dünyanın ilgisini çekecek konularda en aracısız şekliyle 

kamuoyunu bilgilendirecek güce sahip olması mı fotoğrafın? Ya da halk bilincini 

geliştirmesinin ötesinde, bir şekilde kamuoyunu ortak paydada kitleleştirip politikayı kenara 

sıkıştırıyor olması mı? Bu formdaki fotoğraflar, geçmişten bu güne gerçeğin mesajını getirir ve 

güvenilirliği tartışmasız bir şekilde ortaya koyar. Bu fotoğraflar esasen “görsel bilginin 

makaleleri”dir denebilir. Gazeteciler bu fotoğrafları çekerken vatandaşlardan şunu anlamalarını 

beklemektedir; hükümetler gerek gazete vasıtasıyla gerek televizyon vasıtasıyla hızla yayılan 

bu yayınları kontrol etmeye çalışmaktalar. Zira bu kontrolün habercilerin rolü olmadığını 
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öngörmek zor değildir. Bu konuyla ilgili konuyu masaya yatıranlar ve haber toplantılarını 

yönetenler, görsel gerçekleri sahnelenmesinde “doğru olanın yapılıp yapılmadığı” konusunda 

baskıya maruz kalmaktadırlar. Herhangi bir fotoğrafı paylaşarak herhangi bir görüşe destek 

verdiklerinin düşünülecek olması da habercilik alanına gelen algısal bir saldırıdır. Bu konu 

üzerine “Yayınlanan görüntülerin haber değerlerinin tat faktörüne oranı nedir?” sorusuyla 

yaklaşmaya çalışmaları şaşırtıcı olmamaktadır.  Peki ‘tat’ ile ifade edilmek istenen nedir? Tat 

kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda şekil, tarz, form gibi tanımlarla kaşılaşılmaktadır. 

Habercilerin ifade etmek istediği ise bu tanımların ötesinde biraz daha somut bir yaklaşım 

bulmaktadır: görsele bakan insanın tepkisi ne olur, görselde ceset yahut kan görüntüsü mevcut 

mu, çıplaklık içeriyor mu, kendi çocuğumun bu görselle karşılaşmasından rahatsızlık duyar 

mıyım? Şeklindeki sorularla habercilerin böyle bir hassas konuda daha duyarlı davranmaları bu 

görüntülerin yayılma hızında yatsınamaz bir değişikliğe sebebi beraberinde getirecektir. 

SONUÇ  

Acı hayatın içerisindedir. Gündelik hayatta acıdan kaçmak mümkün değildir. Toplumda en 

dertsiz sanılan insanların dahi kendi içlerinde kendilerince çözümsüz dertleri vardır. 

Toplumsala karışmış hiçbir birey acıdan kaçamaz. Acı hayatın içerisinde böyle sağlam bir taht 

kurmuşken acıyı sahnelemek hususunda hassasiyetli bir davranış acıyı hayatımızdan tümüyle 

silip atmaya güç yetiremeyecektir. Toplumsalın bu konuda bilinçlenmesiyle bir nebze kontrol 

altına alınması beklenebilir olsa da acı içerikli görüntülerin medyada varlığını sürdürmeleri 

kaçınılmazdır. Önüne geçilmesi mümkünün ötesindedir. Çünkü insanlar ortak bir ağrı eşiğine 

sahip olmadığı gibi ortak bir acı eşiğine de sahip değillerdir. Bunu ölçer bir aletin keşfi henüz 

söz konusu değildir. Sosyal acıların sahnelenmesinin görüntü bombardımanı şeklinde olması 

toplumun bazı –fakirlik, sefalet, ölüm, acı gibi- konularda duyarlarını laçkalaştırmıştır. Acı, 

hayatın merkezinde konumlanmaktadır. Ölçü, bireyler ve toplumlar tarafından hayat için 

geliştirilebilecek en gerçekçi ve gerekli stratejidir. 
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FEEDBACK TRADING BY FOREIGN INVESTORS. EVIDENCE FROM KOREAN 

EQUITY MARKET 

 

Deniz IKIZLERLI 

 

Istanbul Bilgi University, Faculty of Business, International Finance.   (ORCID ID: 

0000-0002-3443-8073). 

 

ABSTRACT 

It is well known that many time series are sampled at different frequencies. The conventional 

way to handle such frequency differences is to apply temporal aggregation to higher frequency 

variables. Accordingly, all variables in the system share a common frequency. Since these 

variables in the VAR system are expressed in the lowest frequency; such system is called as 

low-frequency VAR (LF-VAR). However, Ghysels et al. (2016), (hereafter GHM), state that 

using available high-frequency information without temporal aggregation allows practitioners 

to cover the causal relations better in a VAR model, which also includes lower frequency 

variables. The authors name the new model as mixed-frequency VAR (MF-VAR) (GHM). 

We introduce a new method, the mixed-frequency VAR (MF-VAR) model of Ghysels et al. 

(2016), a new class of Granger causality tests, to the foreign equity flows literature to test 

whether foreign investors are positive feedback traders. Applying this method to Korean data 

sampled at different frequencies, we find evidence of positive feedback trading by foreigners 

by the mixed-frequency approach but not by the conventional low-frequency approach. This 

finding is consistent with the view that foreigners use recent local market returns as information 

signals for expected return as they have an informational disadvantage in emerging markets. In 

this sense, the results produced by the MF approach appear to be more intuitive than the LF 

approach. 

KEYWORDS: Foreign equity flows, Granger causality, Intraday return, Mixed-frequency 

VAR 
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TELEVİZYONLARDA YER ALAN HALK KÜLTÜRÜ İÇERİKLİ PROGRAMLARA 

BİR BAKIŞ: GELENEĞİN KALP ATIŞLARI ÖRNEĞİ 

E FOLK CULTURE PROGRAMS ON TELEVISION THE EXAMPLE OF THE 

HEARTBEATS OF THE TRADITION 

 

Assist. Prof. Gülenay PINARBAŞI 

 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

 

Yeni medyanın yükselişe geçtiği, geleneksel medyanın çeşitlendiği günümüzde, yorum ve 

görünümlerin her şeyden önemli olduğu bir küresel kültürden bahsetmek mümkündür. Kitle 

iletişim araçlarının geniş kesimlere yazılı, görsel-işitsel ortam ve araçlarla kolaylıkla ulaşarak 

etkilemesi, küresel iletişim kültürünün kamuoyu üzerindeki etkisini artırmıştır. Kitle iletişim 

araçları arasında etkisi en çok olanlardan biri televizyondur. Diğer yandan kültür ve gelenek 

arasındaki nedensel bağların yitirilmeye başlandığı sanayi sonrası toplumunda kültür 

yozlaşması mücadele edilmesi gereken bir durum olarak görünmektedir. Dolayısıyla bir potada 

eriyerek aynılaşan küresel kültür yerine halk kültürü milletler için daha da önemli hale 

gelmiştir. Temelinde toplumun değişen ihtiyaçlarının söz konusu olduğu bu 

süreçte,  paradoksal olarak medyanın çeşitli mecraları hem yapıcı hem de yıkıcı yönde yer 

almaktadır. Bu bağlamdan hareketle çalışmamızda, hedefini “Küresel kültür karşısında halk 

kültürünün direnme olanaklarını ortaya koymak” olarak açıklayan Geleneğin Kalp Atışları 

televizyon programını ele almaktayız. Halk kültürü mirasını araştıran, yaşatan ve korumaya 

alan kurum ve bireylerle gerçekleştirilen derinlemesine sohbet ve VTR’lerin yer aldığı program, 

TRT 2 kanalında 65 bölüm yayınlanmıştır. Programı sunan 80 yaşındaki yazar Ayla 

Ağabegüm’ün tecrübeleri üzerinden geleneğin gelecek kuşaklara aktarılması zorunluluğunu 

ortaya koymaya gayret ettiği gözlemlenmiştir. Teknoloji ile kültürün kesiştiği bu mecrada 

temsil büyük önem kazanmaktadır. Programın sunucu tercihi, bilginin yeni nesillere 

taşınabilmesi için entelektüel birikimi ve yaşı itibarıyla geleneği temsil kabiliyetine sahip olan 

kişinin toplumda saygı göreceği kabulünden hareketle yapılmıştır. Sunucu, yetiştiği İstanbul 

halk kültürünü giyimi, takıları, konuklarına hitap şekli ile temsil etme gayreti içindedir. Bu 

süreçte eskinin tamamen terk edilmediği, sözün teknolojiyle birleştirilmeye çalışıldığı 

görülmüştür. Bunun yanı sıra programda halk kültürünün nasıl ve hangi yöntemlerle verilmesi 

gerektiği sorularına yanıt aranmaya çalışılmıştır. Halk kültürünü küreselleşmenin ve medyanın 

olumsuz etkilerinden koruma gayesindeki programda, maddi ve manevi halk kültürü değerlerini 

temsil eden örneklere yer verilen 10’ar dakikalık VTR’lerin yanı sıra 30 dakika konunun 

uzmanlarıyla derinlemesine sohbet edilmiş, bazı bölümlerde kültür politikalarına katkı 

sunulmaya çalışılmıştır. Bildirinin tam metninde içerikler ve konuklar yer almaktadır. 

Programa katkı sağlayanlar arasında, alanda çalışmaları olan Prof. Dr. Şeyma Güngör, Prof. Dr. 

Öcal Oğuz, Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, Prof. Dr. Mehmet Aça, Prof. Dr. Mete Taşlıova, 

Prof. Dr. Çiçek Derman gibi bilim insanlarının yanı sıra, geleneği yaşatan Bedia Akartürk, 

Zihni Göktay gibi isimler de yer almaktadır. Yayınlanan konular ise, Türk Halk Edebiyatı (16), 

Müzik, Oyun ve Eğlence (9), Gelenek, Görenek ve İnançlar (21), Maddi Kültür (20) ve Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması(8) olarak kategorize edilmiş ve açıklanmıştır. 

It is possible to talk about a global culture where interpretations and views are more important 

than anything else, in today's world where new media is on the rise and traditional media is 
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diversifying. The influence of mass media by reaching wide audiences easily through written, 

audio-visual media and tools has increased the impact of global communication culture on 

public opinion. Among the mass media, one of the most influential device is television. On the 

other hand, in the post- industrial society where the causal links between culture and tradition 

have begun to be lost, cultural corruption seems to be a situation that needs to be tackled. 

Therefore, folk culture has become even more important for nations instead of the global culture 

that melts in a pot and becomes homogeneous. Paradoxically, various channels of the media 

are both constructive and destructive in this process, which is based on the changing needs of 

the society. Moving from this context, in our study, we are dealing with the Heartbeats of 

Tradition television program, which explains its goal as "to reveal the possibilities of resistance 

of folk culture against global culture". The program, which includes in-depth conversations and 

VTRs with institutions and individuals who research, keep alive and protect the heritage of folk 

culture, was broadcasted on TRT 2 channel for 65 episodes. It has been observed that 80-year-

old writer Ayla Ağabegüm, who hosted the program, tried to reveal the necessity of transferring 

the tradition to future generations with her experiences. The choice of host of the program was 

made on the basis of the acceptance that the person who has the ability to represent the tradition 

due to his intellectual background and age that will be respected in the society so that the 

knowledge can be transferred to new generations. In this environment where technology and 

culture intersect, representation gains great importance. In this process, it was seen that the old 

was not completely abandoned, and the word was tried to be combined with technology. The 

presenter strives to represent the folk culture of Istanbul, where she grew up, with her clothing, 

jewelry and the way she addresses her guests. In addition, the program tried to find answers to 

the questions of how and by which methods folk culture should be given. In the program, which 

aims to protect folk culture from the negative effects of globalization and the media, in addition 

to the 10- minute VTRs that include examples representing material and spiritual values of folk 

culture, 30 minutes of in-depth conversations with the experts of the subject were tried to 

contribute to cultural policies in some sections. Contents and guests are included in the full text 

of the paper. Among the contributors to the program are Prof. Dr. Şeyma Gungor, Prof. Dr. 

Ocal Oguz, Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz, Prof. Dr. Mehmet Aca, Prof. Dr. Mete Tasliova, 

Prof. Dr. In addition to scientists such as Çiçek Derman, there are also names such as Bedia 

Akartürk and Zihni Göktay who keep the tradition alive. Published topics are categorized and 

explained as Turkish Folk Literature (16), Music, Games and Entertainment (9), Tradition, 

Customs and Beliefs (21), Material Culture (20) and Protection of Intangible Cultural Heritage 

(8). 
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YARGILAMA GİDERLERİ İLE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 

 

Taha TAŞ 1 
 

115. Dönem İdari Yargı Hâkim Adayı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Orcid Id: 

https://orcid.org/0000-0002-1604-8688 
 

ÖZET 

Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenmiş olan hak arama özgürlüğü; kişilerin her şekilde 

hakkını arayabilmesi anlamına gelmeyip, sadece kanuni imkânlar dâhilinde arayabilmesini 

ifade etmektedir. Hak arama özgürlüklerini kullanarak kişilerin davalarını açmalarıyla birlikte 

ise bu hakkın kullanılmasının gerektirdiği birtakım yükümlülükler de kendiliğinden ortaya 

çıkmış olur. Söz gelimi; davacı tarafından usulüne uygun bir dava dilekçesinin mahkemeye 

ibraz edilmesi zorunluluğu, davanın süresi içerisinde açılması gerekliliği vs. Mahkemelerden 

hukuki korunma talep eden tarafların; bu yükümlülüklere aykırı davranması halinde, artık 

yargılama faaliyetinden beklediği fonksiyonu elde etmesi mümkün olmayacaktır. Dava açma 

hakkının taraflara yüklediği yükümlülüklerden bir diğeri de; hakkının yerine getirilmesine 

yönelik ortaya çıkan bazı masrafları, yargılama giderleri adı altında karşılamak zorunluluğu 

şeklinde önümüze çıkmaktadır. O zaman; kişilerin yargılama giderlerini ödemeye zorlanmaları, 

hak arama özgürlüğüne yönelik bir müdahale oluşturmaktadır. 

İlk olarak, böyle bir müdahalenin kanuni dayanaklarının hukukumuzda mevcut olması 

gerekmektedir. Bizim hukuk sistemimizde yargı mercileri; kendilerine açılan davalar 

dolayısıyla ödenmesi gereken giderleri, Harçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 

Avukatlık Kanunu maddelerine dayanarak tahsile girişmektedirler. Davanın taraflarının 

yargılama giderlerini ödemekle yükümlü kılınmasının, mahkemeye erişim hakkının doğasından 

kaynaklanan ve Anayasal açıdan meşru birtakım amaçlara dayandığı da görülebilmektedir. 

Harç ödeme yükümlülüğü getirilmesiyle; bölünebilen bir kamu hizmeti olan yargı hizmetinden 

yararlananların, bu hizmetin maliyetinin bir kısmına katlanması amaçlanmıştır. Bunun yanında; 

yargı harçlarının abartılı, zorlama veya ciddiyetten yoksun taleplerin disipline edilmesi ve 

gereksiz başvuruların önüne geçilmesi suretiyle mahkemelerin meşgul edilmesinin önlenmesi 

amacına hizmet ettiği de düşünülmektedir. 

Ölçülülük ilkesi ise; elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç alt ilkeden meydana 

gelmektedir. Gereksiz başvuruların önlenerek dava sayısının azaltılması ve mahkemelerin 

gereksiz yere meşgul edilmesinin önüne geçilerek uyuşmazlıkların makul sürede nihayete 

ermesi maksadıyla yargılama giderlerinin davanın taraflarından alınmak istenmesi, tek başına 

hak arama özgürlüğüne aykırılık teşkil etmeyecektir. Meğerki öngörülen bu yükümlülükler, 

kişilerin dava açmasını imkânsız kılsın ya da aşırı derecede zorlaştırsın. Dolayısıyla yargılama 

giderlerinin ölçülülüğü ile alakalı olarak, her somut olay bazında ayrıca bir değerlendirme 

yapmak gerekmektedir. Bu noktada; dava açılırken veya yargılama sırasında taraflardan birine 

yükletilen yargılama giderlerinin miktarı, ilgilinin ödeme kabiliyeti, kısıtlamanın getirildiği 

dava aşaması ve ödenmesi istenen giderlerin ilgili taraf üzerinde aşırı bir külfet oluşturup 

oluşturmadığı hak arama özgürlüğü yönünden dikkate alınması gereken en önemli hususlardır. 

Anahtar kelimeler: Yargılama Giderleri, Hak Arama Özgürlüğü, Harç 
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ÖZET 

Sanatın var olduğu andan beri önemli konulardan olan portre, döneminin önemli sanatçıları 

Andy Warhol, Gerhard Richter, Chuck Close ve Lucian Freud’un baskıresim yapıtlarının 

üretim sürecinde tercih ettiği konulardan birisi olmuştur. 1960'lı yıllardan itibaren baskıresmin 

geleneksel yöntemlerinin yanı sıra yenilikçi arayışlara açık olan yapısı sanatçıları yeni 

arayışlara doğru yöneltmiştir. Pop Art’ın önemli temsilcilerinden olan Andy Warhol popüler 

kültürün önemli ikon olmuş isimlerini yineleyerek oluşturduğu portrelerinde serigrafi tekniğini 

kullanmış kâğıt yerine tuval gibi malzemeler üzerine baskı işlemini yapmıştır.  Başkaları 

tarafından çekilen fotoğraflardan elde edilmiş portreleri çalışan Gerhard Richter, baskıresim 

yapım süreçlerinde serigrafi, foto litografi ve kolotip baskıları kullanmıştır. Chuck Close’un 

portrelerini yakınındaki kişiler oluştururken baskıresmin neredeyse geleneksel olan tüm 

tekniklerini büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Figüratif ressam Lucian Freud ise baskıresim 

tekniklerinden olan gravürlerinde direkt olarak model üzerinden oluşturduğu en ince detaylara 

yer veren bir diğer isim olmuştur. Bu çalışmada söz konusu sanatçıların baskıresim tekniklerini 

kullanarak oluşturdukları portreleri biçimsel ve içerik bağlamında incelenmiştir. Araştırma 

kapsamında seçilen sanatçıların kullandıkları baskıresim tekniklerinin çeşitlilik göstermesi ve 

baskıresim tarihi içerisinde oldukça yetkin bir yere sahip olmaları bundan sonra yapılacak 

çalışmalara kaynaklık edecek olması açısından önem taşımaktadır. Araştırma sürecinde 

literatür taramaları ile nitel araştırma yöntemi kullanılmış Andy Warhol, Gerhard Richter, 

Chuck Close ve Lucian Freud’un baskıresim yapıtları üzerinden portre konusunu nasıl ele 

aldıkları anlatılmaya çalışılmıştır. “Andy Warhol, Gerhard Richter, Chuck Close, Lucian 

Freud’un Baskıresimlerinde Portre” adlı araştırma sonucunda her bir sanatçının portre temasını 

farklı baskıresim teknikleri kullanarak oldukça etkili bir söylemle yansıttıkları görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Baskıresim, çağdaş baskıresim, portre. 

ABSTRACT 

Portrait, which has been one of the important subjects since the existence of art, has been one 

of the subjects preferred by the important artists of the period, Andy Warhol, Gerhard Richter, 

Chuck Close and Lucian Freud, in the production process of their printmaking works. Since the 

1960s, the traditional methods of printmaking, as well as its openness to innovative pursuits, 

have led artists towards new searches. Andy Warhol, one of the important representatives of 

Pop Art, used the serigraphy technique in his portraits, which he created by repeating the 

important icons of popular culture, and printed on materials such as canvas instead of paper. 

Working with portraits made from photographs taken by others, Gerhard Richter used screen 

printing, photolithography and colotype printing in his printmaking processes. While creating 

the portraits of Chuck Close, he used almost all traditional techniques of printmaking with great 

https://orcid.org./0000-0003-2078-6621
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skill. Figurative painter Lucian Freud was another name that included the finest details he 

created directly on the model in his engravings, which is one of the printmaking techniques. In 

this study, the portraits of the artists in question, which they created using printmaking 

techniques, were examined in terms of form and content. The diversity of the printmaking 

techniques used by the artists selected within the scope of the research and the fact that they 

have a very competent place in the history of printmaking are important in terms of being a 

source for future studies. In the research process, literature review and qualitative research 

method were used and it was tried to explain how Andy Warhol, Gerhard Richter, Chuck Close 

and Lucian Freud handled the portrait issue through their printmaking works. As a result of the 

research titled “Portrait in Andy Warhol, Gerhard Richter, Chuck Close, Lucian Freud's Print 

Paintings”, it has been seen that each artist reflects the portrait theme with a very effective 

discourse using different printmaking techniques. 

Keywords: Printmaking, Contemporary Printmaking, Portrait.  

1. GİRİŞ 

“Portre, Ortaçağda ‘yeniden üretmek’ anlamına gelen ‘protroba’ sözcüğünden gelir; ölü ya da 

canlı, gerçek ya da düşsel, bir kişinin bireysel özelliklerini betimleyen figürler, portre olarak 

adlandırılır” (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 1993: 1504). Sanat tarihi boyunca portre tema 

olarak birçok dönem ve sanat akımları içinde önemli bir yere sahip olmuş ilerleyen süreçle 

birlikte ifade ve biçimsel anlayışa paralel olarak teknik açıdan da farklı biçimlerde 

şekillenmiştir. Sanatçı portresini yaptığı bireyin fiziksel özeliklerinin yanı sıra içerisinde 

yaşadığı toplumun ekonomik, sosyal ve psikolojik etmenlerini ipuçlarını yansıtmıştır. Bu 

anlamda portreler aracılığıyla kim? ve ne? sorusu üzerinden kavramsal görüntünün de ötesine 

geçmiştir. “Portreler, tanım gereği, sadece sıfatları değil aynı zamanda da kimlikleri tesis ve 

idame edilmeye çalışılan belli bir takım insanlara “dair”dir (Leppert, 2009: 211). Öte yandan 

bireyin yaşadığı dönemin tarihi envanterini de oluşturan portre özellikle fotoğraf makinesinin 

icadından sonra birçok sanatçının baskıresim teknikleri ile birlikte portre çalışmalarında 

fotoğraflardan yararlanmaya başladığı görülmüştür. Baskıresim sanatçılarının üretim sürecinde 

sıkça tercih ettiği fotoğraf ve çeşitli baskı tekniğinin bir arada kullanımı da alternatif bir bakış 

açısı getirmiştir. Özellikle 1960’lı yıllarda kitle iletişim araçlarının kullanımı Pop Art’ın 

kültürel olguları yansıtmasında önceliği olmuş popüler kültüre ait imajlar ve portreler 

baskıresimlerde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Krause’un da ifade ettiği gibi “Bu resimlerde 

betimlenen şeyleri herkes çok iyi tanıyordu...  Sanat artık gerçekten çağdaş ve taze bir biçimde 

karşımıza çıkıyordu ve müzelerin tozlu havasından kurtuluyordu (Krause, 2005: 14). Pop art’ın 

önemli temsilcilerinden Andy Warhol’da Marilyn Monroe gibi film yıldızlarının portrelerini 

dergi ve gazeteler için çekilmiş olan fotoğrafları kullanmış baskıresmin tekniklerinden olan 

serigrafi ile bu imgeleri sayısız bir biçimde tuval ve benzeri yüzeyler üzerinde çoğaltmıştır. 

1960’lı yılların sonlarına gelindiğinde ise Amerika ve Avrupa'da ortaya çıkan “Hiperrealizm, 

fotoğraf makinesinin bir makine olduğunu ve her mekanizmanın uygulamaya dair hatalar 

verebileceğini, objektif hatalarının (çekiş acısı, aydınlatma, çevre düzeni, renk düzeni... vb.) 

olabileceği kaygısıyla fotoğrafın yanıltıcılığını ve  gerçeğin betimlenememesinin sanatsal 

kaygısıyla ortaya çıkan bir akım olmuştur (Germaner, 1997). Portrelerinde fotoğraflardan 

yararlanan Hipperrealizm’in önemli isimlerinden olan Chuck Close’da 1642’de amatör bir 

gravürcü olan Ludwig Von Sregen (1609-80) tarafından bulunan (Grabowski ve Fick, 2012: 

114) ve yarım ton olarak da Türkçe’ye çevrilen baskıresim tekniklerinden olan mezotint 

tekniğini kullanmıştır. Aynı şekilde Gerhard Richter’de günlük gazetelerde yer bulan 

fotoğrafları baskıresim tekniklerinden dijital baskı ile bir arada kullanan bir diğer isim olmuştur. 

Walter Benjamin’in ifade ettiği gibi sanat yapıtı her zaman yeniden üretilebilir olagelmiştir. 
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“Sanat yapıtının teknik yoldan yeniden-üretilebilirliği, dünya tarihinde ilk kez yapıtı kutsal 

törenlerin asalağı olmaktan özgür kılmaktadır. Yeniden-üretilen sanat yapıtı, gittikçe artan 

ölçüde, yeniden üretilebilirliği, hedefleyen bir sanat yapıtının yeniden üretimi olmaktadır 

(Benjamin, 2011: 58). Figüratif ressam Lucian Freud ise portrelerinde yakın çevresinde olan 

kişileri canlı model olarak kullanmış gravür tekniklerinden olan kuru kazıma metodu ile 

oldukça detaylı bir biçimde yansıtmıştır. 

Baskıresimlerinde portrelere yer veren sanatçılar teknik ve içerik bağlamında yapıtlarında 

yaklaşımları çeşitlilik göstermiş  

2. YÖNTEM 

“Andy Warhol, Gerhard Richter, Chuck Close, Lucian Freud’un Baskıresimlerinde Portre” adlı 

bu araştırmada betimsel modele dayalı nitel araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma süreci 

içerisinde ise basılı kaynakların taranmış, konu ile ilgili yazılar ve sergi katalogları 

incelenmiştir. Bu bağlamda portre temasının söz konusu sanatçıların baskıresimlerinde 

kullandıkları teknik uygulama yöntemleri de açıklanmaya çalışılmıştır. 

3. BULGULAR 

3.1. ANDY WARHOL, GERHARD RICHTER, CHUCK CLOSE VE LUCIAN 

FREUD’UN BASKIRESİMLERİNDE PORTRE 

Pop Sanat’ının temsilcilerinden olan Andy Warhol (1928-1987) yaşadığı toplumun sürekli 

gördüğü imgelerinden hareket etmiş yapıtlarını oluştururken gazete ve dergilerde yer alan 

görüntülerinden yararlanmıştır. Warhol,  sanat yapıtının piyasa değeri ile ölçüldüğü 

düşüncesinin hâkim olduğu Amerikan toplumun bu düşüncesini yapıtlarında yansıtmış, 

“insanların iş ve başarıya taptığı kapitalist dönemde sanatı da bu ortamın bir parçası haline 

getirmiştir” (Kuspit, 2006: 166). Warhol bilinen klasik sanat yapıtına ve sanatçı kavramına karşı 

duran tavrıyla zihinlerde yer bulan bu düşünüş biçimlerini adeta alt üst etmiş neyin sanat olup 

olmadığı sorusunu sorgulatmıştır.  Toplumun günlük yaşamında kullandığı nesnelerin dışında 

birçok Hollywood film yıldızından etkilenen Warhol, ‘Her eve bir Marlyn’ sloganıyla Marilyn 

Monroe’nun intiharından sonra portrelerini serigrafi tekniği ile çoğaltarak tuvaller üzerine 

baskıresmini gerçekleştirmiştir. Monroe’nun portreleri için kullandığı bu teknikle iki boyutlu 

olan fotoğrafı daha da düzleştirmiş artık ünlü bir film yıldızı olarak görülen bilindik imgeyi 

popüler kültürün bir amblemi olarak tüketim nesnesi haline dönüştürmüştür. (Görsel 1) 

  

 Görsel 1. Andy Warhol, Altın Marilyn Monroe, Elek baskı, tuval 

üzerine sentetik yağlıboya, 2,12x1,45 m, 1962. 
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Gerhard Richter (1932),  tamamen duygusallıktan uzak fotoğrafın getirmiş olduğu birebir etkiyi 

çalışmalarında yansıtan Avrupa sanatının önde gelen sanatçılarından birisi olmuştur. Richter 

1965 yılından itibaren baskıresimle ilgilenmeye başlamış ve bugüne kadar yüzden fazla 

baskıresim eser üretmiştir. Çalışmalarına “sanat dışı” bir görünüm kazandıracak ucuz medya 

arayışında çeşitli fotoğraf baskı yapım süreçlerini serigrafi, fotolitografi ve kolotip gibi 

teknikleri tercih etmiştir. Sanatçıya göre; bir resim kendini zaptedilemez, mantıksız, anlamsız 

olarak sunar. “Görüntünün bulanıklaştırma distorsiyonu, izleyicinin algısını süjenin kimliğinde 

değil de daha çok kavrama eyleminde sabitler” (Fineberg, 2014: 358). 1949 yılında kurulan 

komünist Çin Halk Cumhuriyeti’nin ilk başkanı Mao Tse Tung’un bir gazetedeki fotoğrafını 

kullanan Richter baskıresimdeki görüntüyü tamamen muğlak ve oldukça silik bir hale getirir. 

(Görsel 2)  Hayaletimsi imge ile algıyı alt üst eden sanatçının çalışmaları Germaner’e göre eski 

fotoğraflardan elde edilmiş, siyah beyaz ve silik görünümlü bu resimler hiperrealist yapıtların 

net görünümleriyle çelişmekteydi. Portreleri eş değerde ve tek bir bakış açısından ele alarak, 

Richter, romantiklerin yaptıklarını tam tersine bir uygulamayla, bu portrelerdeki bireysel 

nitelikleri silmektedir (1997: 68). “Mao” adlı baslıresminde de görüleceği üzere sanatçı başkası 

tarafından çekilmiş olan fotoğrafı dijital baskı yöntemiyle yorumlayarak hayaletimsi bir imaja 

dönüştürmüştür.  

 

Görsel 2. Gerhard Richter, “Mao”, 83,9x59,3 cm, Karton üzerine dijital baskı, 1968. 

 

İnsan yüzünü o kişinin deneyiminin bir yol haritası olarak gören Chuck Close (1940-2021), 

izleyiciye dikkatle bakan anıtsal portreleriyle ünlüdür. Çalışmalarında insan yüzünün topoloji 

izleyicinin gözünde bir araya getirildiğinde hayali bir bütün oluşturan soyutlamalar dizisi haline 

gelir (Wye, 2004: 238). Otuz yılı aşkın bir süredir  baskıresmin neredeyse geleneksel tüm 

tekniklerini kullanan sanatçı yaratım sürecinde baskıresmin sınırlarına adeta meydan 

okur.  “Keith”  (Görsel 3) adlı mezotint tekniğini kullandığı çalışmasında yüz felci 

olan arkadaşı Keith Hollingworth'ün 1970 yılında kardeşi Wayne tarafından çekilen 

fotoğrafının baskısını gerçekleştirmiştir. Tende yer alan gözeneklere, sakala kadar tüm bu 

özellikleri ayrıntılı olarak göstermek için başlangıçta plakaya aktarmak için bir fotogravür 

işlemini uygulamıştır.  1972'de Crown Point Press'te kurucusu ve matbaacı Kathan Brown un 

atölyesinde gerçekleştiren Close, Cindy Nemser ile 1970 yılında yaptığı röportajda şöyle 

açıklamıştır; 

Çevresel bakış her zaman biraz bulanık olduğuna göre, bu durumun doğal bir durum 

olmadığının farkına vardım. İşte o zaman aklıma geldi: odak sorunu bana bu kadar ilginç 

https://www.phillips.com/detail/chuck-close/NY030220/17
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geldiğine göre, her türlü bilginin dondurulduğu fotoğrafla çalışmalıydım- fotoğrafta hem 

bulanık, hem çok keskin bilgi üzerine odaklanmak mümkün....Fotoğraf makinesi nesneldir. Bir 

yüzü kaydederken, yanağın mı burnun mu daha önemli olduğu yolunda hiyerarşik kararlar 

veremez. Fotoğraf makinesi, baktığı şeyin bilincinde değildir. Yalnızca kaydeder. Ben fotoğraf 

makinesinin kaydettiği bu siyah-beyaz, iki boyutlu ve yüzeysel ayrıntılarla dolu imgeleri 

irdelemek istiyorum (Antmen, 2009: 170).  

 

Görsel 3. Chuck Close, Keith, Mezotint,  129,5x106,4 cm, 1972. 

 

Figüratif ressam Lucian Freud (1922-2011) ise her zaman doğrudan modellerinden çalışmış ve 

formlarını ince bir şekilde kazınmış çizgilerden oluşan titiz taramalar aracılığıyla 

sınırlamıştır. Freud boş arka plana karşı portreleri izole etmiş anlatımı güçlendirmek için siyah 

beyaz renkleri bir arada kullanmıştır. Dolayısıyla şaşırtıcı yeni bir psikolojik gerilim ve 

biçimsel soyutlama duygusunu izleyene yansıtmış öte yandan çizginin esaslarına inerek, 

figürleri için herhangi bir arka planı veya bağlamı ortadan kaldırarak bir dereceye kadar 

soyutlamaya gitmiştir. İngiltere başbakanlarının ve kraliyet ailesinin danışmanlığını yapan 

Arnold Abraham Goodman’ın sarı pijamasıyla betimlediği baskıresminde de erkek figürün 

yaşlanan sarkık yanaklarını ve pürüzlü tıraşsız görünümünü öne çıkarmak için kuru kazıma 

yönteminin teknik yapısını oldukça güçlü bir biçimde kullanmıştır. (Görsel 4) 

 

Görsel 4. Lucian Freud, Sarı Pijamalarıyla Lord Goodman, Kuru kazıma ve sulu boya, 3,2x40 

cm, 1987. 

https://www.moma.org/artists/1993
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4. SONUÇ 

Sanat tarih boyunca sanatçılar kendilerini ifade etmek için farklı yöntem ve teknikleri kullanmış 

yeni arayışlar içerisinde olmuşlardır. Baskıresim sanatının içinde yer alan teknik çeşitlilik 

birçok sanatçının üretim sürecinde katkı sağlamış beraberinde yeni bakış açıları getirmiştir. Bu 

araştırma ile döneminin önemli sanatçılarından olan Andy Warhol, Gerhard Richter, Chuck 

Close ve Lucian Freud’un baskıresimlerinde portre temasına teknik ve içerik bağlamında yer 

verilmiştir. Popüler kültüre ait her şeyi kendi öznel tavrıyla dönüştüren Warhol ünlü isimlerin 

fotoğraflardan serigrafi baskılar üretmiş geleneksel olarak kâğıt yüzey üzerine yapılan 

geleneksel baskı anlayışı dışına çıkarak tuvaller üzerine portrelerin baskılarnı almıştır. 

Dolayısıyla baskıresmin geleneksel sunum şekline özgün bir bakış açısı getirmiştir. Ayrıca 

sanatçılar teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklerden de kendilerini alamamışlardır. Chuck 

Close fotogravür yöntemini kullanarak metal yüzey üzerine portre çalışmalarını aktarmış 

mezotint tekniği ile üretim sürecini sonlandırmıştır. Aynı şekilde Gerard Righter’de 

fotoğraflardan yararlanmış dijital baskı yöntemleriyle geleneksel bakışdan uzaklaşmış 

baskıresmin sınırsız anlatım biçimlerini kullanmıştır. Lucian Freud ise portrelerini baskıresmin 

geleneksel gravür yönteminden olan kuru kazıma ile büyük bir titizlikle betimlemiştir.  
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ÖZET 

Eğitim, öğretmen, öğrenci, ortam gibi pek çok değişkenden etkilenen bir 

olgudur.  Öğretmenlerin sahip oldukları bilgi ve beceriler öğrenme sürecindeki çıktıları 

etkilemektedir. Bu bağlamda ele alınan öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri çerçevesinde 

mesleki beceriler içerisinde öğrenme ortamı oluşturma kategorisi yer almaktadır. Öğrenme 

ortamı oluşturma, materyal hazırlama ve kullanımına yönelik becerilerdir. Öğretmenlerin bu 

becerilere sahip olması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı farklı branşlardaki 

öğretmenlerin derslerinde sıklıkla kullandığı materyallerin belirlenmesi ve farklı değişkenlere 

göre materyal kullanım sıklığının incelenmesidir. Tarama modelinde tasarlanan araştırmada 

2021-2022 öğretim yılında Amasya merkezde görev yapan 327 öğretmen çalışma grubunu 

oluşturmaktadır. Pandemi şartlarından dolayı online hazırlanan anketle veriler toplanmıştır. 

Demografik özellikler yanında açık uçlu sorularla en fazla kullandıkları materyal sorulmuştur. 

Online anket formu Excel’e aktarılmış ve gerekli kodlamalardan sonra SPSS’te veri analizi 

yapılmıştır. Analizde betimsel istatistikler ve ki-kare analizi kullanılmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre öğretmenler en çok akıllı tahta, bilgisayar, ders kitabını kullanmaktadır. 

Öğretmenlerin proje, beyin fırtınası, anlatım, drama gibi yöntemleri materyal olarak yazdığı, 

materyal ve yöntem ayrımında sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Geleneksel, teknoloji 

destekli ve alana özgü materyal gruplaması yapılarak cinsiyet, branş, okul türü ve en uzun süre 

çalışılan yerleşim birimine göre kullanılan materyaller karşılaştırıldığında anlamlı ilişkinin 

olmadığı tespit edilmiştir. Kadınların erkeklere göre daha fazla çeşit materyal kullandığı 

görülmüştür. Gelecekte öğretmenlere yöntem ve teknik ayrımını doğru ve etkili şekilde 

yapabilmelerini sağlayacak etkinliklerin tasarlandığı çalışmalar yapılabilir. 

Anahtar kelimeler: Öğretim materyalleri, öğretmen yeterlikleri, geleneksel, teknoloji destekli, 

alana özgü materyal. 

ABSTRACT 

Education is a phenomenon that is affected by many variables such as teacher, student and 

environment. The knowledge and skills that teachers have affect the outcomes in the learning 

process. In this context, within the framework of the general competencies of the teaching 
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profession, there is the category of creating a learning environment within the professional 

skills. It is the skills for creating a learning environment, preparing and using materials. 

Teachers are expected to have these skills. The purpose of this research is to determine the 

materials that teachers in different branches frequently use in their lessons and to examine the 

frequency of material use according to different variables. In the research screening model was 

used, and 327 teachers working in the center of Amasya in the 2021-2022 academic year 

constitute the study group. Due to the pandemic conditions, data were collected through an 

online questionnaire. In addition to demographic characteristics, the most used material was 

asked with open-ended questions. The online questionnaire form was transferred to Excel and 

data analysis was made in SPSS after the necessary coding. Descriptive statistics and chi-square 

analysis were used in the analysis. According to the results of the research, teachers mostly use 

smart boards, computers, and textbooks. It was determined that the teachers wrote methods 

such as projects, brain storming, narration, and drama as materials, and they had problems in 

distinguishing between materials and methods. It was determined that there was no significant 

relationship when the materials used were compared according to gender, branch, school type, 

and the longest working place by grouping traditional, technology-supported, and field-specific 

materials. It has been observed that women use more kinds of materials than men. In the future, 

studies can be conducted to design activities that will enable teachers to distinguish between 

methods and techniques correctly and effectively. 

Keywords: Teaching materials, teacher competencies, traditional, technology supported, field-

specific material. 
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KAHRAMANMARAŞ’TAKİ AKARSULARIN EKOLOJİK KALİTE 

DURUMLARININ MAKROFİT METRİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

DETERMINATION OF ECOLOGICAL QUALITY OF RIVERS IN THE 

KAHRAMANMARAŞ BY MACROPHYE INDEXES 

Büşra UYGUN1, Abuzer ÇELEKLİ2

Gaziantep Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı,  0000-0002-1943-9123

ÖZET 
Su, yaşam için olmazsa olmaz bir etken olduğundan suyun kalite durumu son derece önem 
taşımaktadır. Tatlı sular, iklim değişikliği ve insan kaynaklı sonuçlar nedeniyle tehdit 
altındaki kaynaklardır. Makrofitler sulak alanlardaki önemli bileşenlerdendir. Makrofitler 
yılın birkaç ayında veya tamamında suda olan, bazı kısımları suyun üstünde olan gerek 
yüzeyde serbest olarak bulunan, gerekse sudan yukarıya doğru büyüyebilen, suda yaşayan 
bitkiler olarak ifade edilebilen organizmalardır. Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi 
kapsamında makrofitler sucul ekosistemlerde ekolojik kalitenin belirlenmesinde kullanılan bir 
biyolojik kalite bileşenidir.Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmada, Avrupa Su Çerçeve 
Direktifine göre Kahramanmaraştaki 25 akarsu istasyonundan 2021 ilkbahar ve sonbahar 
dönemlerinde makrofit örneklemesi yapılarak tür-stresör ilişkileri ve akarsuların ekolojik 
kalite durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kahramanmaraştaki istasyonlarda 54 
makrofit türü teşhis edilmiştir. Çalışma süresince Mentha longifolia, Mentha sp., Juncus sp., 
Cladophora glomerata, ve Carex sp. gibi türler yaygın olarak görülmüştür.  Kanonik uygunluk 
analizi (CCA), toplam fosfor (TP), nitrit (NO2), çözünmüş oksijen (ÇO), elektriksel iletkenlik 
(EC), bromate (Brm) ve bor (B)'nin akarsular arasındaki makrofit dağılımı üzerinde önemli 
etkiler göstermiştir. Çevresel değişkenlere karşı makrofit türlerinin optimum düzeyleri ağırlık 
ortalama regresyon analizine göre belirlenmiştir. Ekolojik durum değerlendirmesi ise  IBMR 
indeksi ile gerçekleştirilmiştir. Indeks sonuçlarına göre akarsuların ekolojik kalite durumları 
kötü ile iyi arasında görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları, çeşitli akarsulardaki makrofit 
türlerinin ekolojileri hakkında önemli bilgiler sağlanmış ve akarsuların ekolojik durumunun 
tahmin edilmesi noktasının altını çizmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akarsu, Makrofit, IBMR,  Kahramanmaraş, Su kalitesi 

ABSTRACT 

Since water is an indispensable factor for life, the quality of water is extremely important. 
Freshwaters are threatened resources due to climate change and human-induced 
consequences. Macrophytes are organisms that can be expressed as aquatic plants that are in 
the water for a few months or all of the year, some parts of which are above the water, are 
either free on the surface or can grow upwards from the water. Within the scope of the 
European Water Framework Directive, macrophytes are a biological quality component used 
in the determination of ecological quality in aquatic ecosystems. In the study, it was aimed to 
evaluate the species-stressor relations and ecological quality status of the rivers by making 
macrophyte sampling from 25 river stations in Kahramanmaraş in the spring and autumn 
periods of 2021
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according to the Water Framework Directive. 54 macrophyte species were identified at 
stations in Kahramanmaraş. During the study, Mentha longifolia, Mentha sp., Juncus sp., 
Cladophora glomerata, and Carex sp. species were common. Canonical conformity analysis 
(CCA) showed significant effects on the macrophyte distribution of total phosphorus (TP), 
nitrite (NO2), solvent oxygen (DO), electrical conductivity (EC), bromate (Brm) and boron 
(B) among streams. Optimum levels of macrophyte species against environmental variables 
were determined according to weighted average regression analysis. According to the index 
results, the ecological quality status of the rivers was seen between bad and good. The results 
of this study provided important information about the ecology of macrophyte species in 
various streams and underlined the estimation of the ecological status of streams.

KEYWORDS: Running water, Macrophyte, IBMR, Kahramanmaraş, Water quality 
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GELİŞME EKONOMİSİ 

DEVELOPMENT ECONOMICS 

 

Dr. Necip İhsan ARIKAN 

 

Orcid: 0000-0003-1389-187X 

ÖZET 

Ülkelerin farklı gelişmişlik düzeylerine dair birçok farklı açıklama getirilmiştir. Ancak 

literatürde gelişmenin ne olduğu ve temel etkenleri hakkında tam bir fikir birliği olduğu 

söylenemez. Söz gelimi büyüme ile gelişmeyi aynı kefeye koyan klasik iktisadın, aksaklıklara 

getirdiği çözümlerin sınırlı kalması, yeni bakış açılarına kapı aralamıştır. Ortodoks iktisadi 

anlayışın etkisindeki çözümlemeler; yatırım kaynaklı girdi artışı sonucunda görülen teknolojik 

gelişmeleri, gelişmenin merkezine oturtmaktadır. Hetorodoks düşünce temelli tezler ise; 

gelişmenin odağına toplumsal ve siyasi nitelikteki yapısal kavramları ve kuramsal olguları 

yerleştirmektedir. Yeni kuramsal iktisat okulunun, gelişme ekonomisi hakkındaki yazınları ise 

hem ortodoks iktisadın hem de hetorodoks okulların düşünsel bir harmanı niteliğindedir.  Doğu 

ya da Batı coğrafyasında gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerin, farklı ideolojik yönetim yapıları 

olsa da ortak noktalarının pragmatik ekonomi çözümlerini benimsemek olduğu söylenebilir. 

Söz gelimi Çin gibi tek parti rejimiyle yönetilen ve görünüş itibariyle antikapitalist bir düzen, 

yeri geldiğinde ABD ile eşgüdümlü reel ekonomi politikalarını uygulayabilmektedir. Bu rakip 

gelişmiş ekonomilerde, toplumsal bir ortalama olarak değil, kişilerin şahsi refahı ve mutluluğu 

objektif şekilde ölçüldüğünde, çoğunluğun özgürlüğe ve batıya meyletmesi, tekil bir gayrisafi 

milli hasıla büyüklüğünün her zaman mutluluk getirmediği düşüncesini akla getirmektedir. 

Büyük bir ekonomi olan Hindistan, acaba vatandaşlarının refahını, ekonomisi nispetinde 

sağlayabilmiş midir?  Ya da ekonomik gelişimini tabana adilce yayabilmiş midir? Bu sorular 

gelişmekte olan ya da az gelişmiş tüm ülkelere sorulabilir. Sonuç olarak gelişmekte olan ya da 

az gelişmiş ülkelerin gelişme ekonomileri dikkate alındığında, topyekûn bir kalkınma için 

kapsamlı bir bakış açısına ve devamında eylemlerin geleceği bir özeleştiriye ihtiyaç duyulduğu 

görülmektedir. Bu bakış açısının temel ilkeleri evrensel olup ana başlıklar bağlamında 

literatürde yapısal reform gibi çözüm önerilerinin olduğu söylenebilir.   

Anahtar Sözcükler: Gelişme ekonomisi, Kalkınma, Yapısal reform. 

ABSTRACT 

Many different explanations have been put forward regarding the different development levels 

of countries. However, it cannot be said that there is a complete consensus in the literature about 

what exactly the development is and its main factors. For example, the limited solutions brought 

by classical economics, which puts growth and development on the same level, opened the door 

to new perspectives. Analysis under the influence of orthodox economic understanding; It puts 

the technological developments seen as a result of the increase in investment-based inputs at 
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the center of the development. The theses based on heterodox thought; places social and 

political structural concepts and theoretical facts at the center of development. The literature of 

the new theoretical economics school on development economics is an intellectual blend of 

both orthodox economics and heterodox schools. It can be said that countries with developed 

economies in the East or West have adopted pragmatic economic solutions, although they have 

different ideological state structures. For example, an apparently anti-capitalist order like China, 

which is governed by a single-party regime, can adopt real economy policies coordinated with 

the USA when appropriate. In these competing developed economies, when the personal well-

being and happiness of individuals are measured objectively, not as a social average, the 

majority's inclination towards freedom and the west suggests that the size of the gross national 

product does not always bring happiness. Could India, which is a large economy, ensure the 

welfare of its citizens in proportion to its economy? Or has it spread its economic development 

fairly? This question can be asked of all developing or underdeveloped countries. As a result, 

when the development economies of developing or underdeveloped countries are taken into 

account, it is seen that there is a need for a comprehensive perspective for total development 

and a self-criticism that will follow the actions. The basic principles of this point of view are 

universal and in the context of the main topics, it can be said that there are solutions such as 

structural reform in the literature. 

Keywords: Development economics, Development, Structural reform. 
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YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN ESERLERİNDE KULLANDIĞI DİLİN 

DEĞİŞİMİ 

 

Dr. Sabanur YILMAZ 

Dr. Özlem ÖZTOK 

 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖZET 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu; tiyatro, mensur şiir, hikâye, roman gibi pek çok türde eser vermiş 

üretken bir yazardır. Karaosmanoğlu hakkında en kapsamlı araştırmayı yapanlardan Niyazi 

Akı, yazarın dilini iki döneme ayırır. Edebî hayatının ilk yıllarında Fecr-i Ati’nin ağır dil 

anlayışını benimseyen Karaosmanoğlu, olgunluk dönemi eserleri diyebileceğimiz romanlarında 

Millî Edebiyat anlayışını benimser ve sade bir dil kullanır. Türk dilini ustaca kullanan yazar, 

ilk dönem eserlerinde bireysel konulardan söz eder ve karamsar bir bakış açısına sahiptir. 

Ayrıca Arapça, Farsça kelimelere yer verir ve oldukça sembolik bir dil kullanır.  

Yazar, bireysel bir bakış açısıyla başladığı edebî hayatında gazetecilik mesleğinin ve Osmanlı 

Devleti’nin çöküşü, Millî Mücadele ve ardından Cumhuriyet Türkiye’sinin kuruluşu gibi 

yaşanan büyük toplumsal olayların etkisiyle zaman içerisinde Millî Edebiyat akımının etkisine 

girer. Dolayısıyla Yeni Lisan anlayışı ile kaleme aldığı eserlerinde toplumsal konulardan söz 

eder. Daha çok romancılığı ile bilinen yazar, en önemli eserlerini Millî Edebiyat anlayışı ile 

kaleme almıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki yazar, dil devriminde yeni harfleri seçecek kurul 

içerisinde yer almaktadır. Dil onun için her zaman önemli bir mesele olmuştur. Romanları 

ideolojiktir ancak Karaosmanoğlu romanlarında ideolojisini aktarmasına rağmen dili ustaca 

kullanarak literatüre edebî değeri yüksek eserler katmıştır.   

Bu çalışmada Karaosmanoğlu’nun edebî hayatının ilk yıllarında kaleme aldığı tiyatro eserleri 

ile romanlarında kullandığı dilin nasıl değiştiği üzerinde durulacaktır. Bu değişimin nedenleri 

tespit edilmeye çalışılacaktır ve söz konusu değişim örneklerle ortaya konacaktır.   

Anahtar kelimeler: Cumhuriyet Türkiye’si, Fecr-i Ati, Millî Edebiyat, Yeni Lisan, Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu.    
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