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ERİŞİLEBİLİRLİK TEMELİNDE KENT PARKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ: KİLİS ÖRNEĞİ 

Murat YÜCEKAYA
1
    Ahmet Salih GÜNAYDIN

2 

1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 

Nevşehir, muratyucekaya@nevsehir.edu.tr 

2Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü, Kilis, 
ahmetsalihgunaydin@gmail.com 

ÖZET 

Nüfus artışı, hızlı kentleşme ve bunların bir sonucu olarak kentlerin kontrolsüz bir şekilde büyümesiyle birlikte kentsel 

yeşil alanlara verilen önem azalmıştır. Kent yaşamının meydana getirdiği bütün olumsuzlukları minimize ederek, 

insanların daha rahat ortamlarda yaşamasına olanak sağlayan kentsel yeşil alanların varlığı son derece önemlidir. 

Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasında da önemli bir yer tutan kentsel yeşil alanların, havanın temizlenmesi, ekolojik 

dengenin sağlanması, biyoçeşitliliğin artırılması, habitatların devamlılığı ve ekosistemin sürdürülebilirliği gibi 

konularda da çok büyük faydası bulunmaktadır. Kentsel yeşil alanların varlığı kadar, insanların bu alanlara erişiminin 

de rahat olması önemlidir. Bu nedenle kentsel yeşil alanların kent içerisinde dağılımında, insanların bu alanlara erişim 

mesafelerinin eşit ya da birbirine yakın değerlerde olması önemlidir. Bu çalışmada kentsel yeşil alanların erişilebilirliği 

odak noktasına alınmıştır. Bu bağlamda; bir yandan mevcut yeşil alanların kent içerisindeki dağılımı incelenirken, bir 

yandan da yeni yapılaşacak olan bölgelerdeki yeşil alanların planlanmasına yönelik öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, Kentsel yeşil alanlar, Kilis 

 

THE EVALUATION OF ACCESSIBILITY OF THE CITY PARKS: 

THE CASE OF KILIS 

ABSTRACT 

As a result of excessive population growth, rapid urbanization and the uncontrolled growth of cities, the importance 

given to urban green areas has decreased. The existence of urban green areas, which minimizes all negativity caused 

by urban life and enables people to live in more comfortable environments, is extremely important. Urban green areas, 

which play an important role in improving the quality of urban life, have great benefits in terms of cleaning the air, 

ensuring ecological balance, increasing biodiversity, sustaining habitats and ecosystems. It is as important as the 

existence of urban green areas that people are comfortable to access to these areas. For this reason, it is important for 

the distribution of urban green areas in the city to be equal or close to each other. This study focuses on the 

accessibility of urban green areas and examined its competence and accessibility in Kilis city. In this context; On the 

one hand, the distribution of the existing green areas in the city is examined, while on the other hand suggestions for 

planning the green areas in the newly constructed regions are presented. 

Keywords: Accessibility, Open green areas, Kilis 
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1. GİRİŞ 

Kentsel yeşil alanların asıl görevleri rekreasyonel olsa da; biyolojik çeşitlilik için de önemli alanlar 

oluştururlar. Parklar faklı türlerin barınabildiği yerlerdir ve diğer kentsel yeşil alanlara oranla daha 

fazla tür içerirler (Konijnendijk vd., 2013). Kent ortamında havayı temizler, oksijen miktarını 

artırır, tozu veya havadaki kirli materyalleri tutar, hava sirkülasyonunu sağlar, hava akımını ve 

nemini düzenler, ısı yükselmesini önler, havayı serinletir, rüzgar hızını azaltır ve istenilen 

istikamete yöneltir. Mikroklimayı kontrol edip düzenleyerek, sert kent iklimini yumuşatır (Gül ve 

Küçük, 2001, Rabare vd., 2009). 

Welch 1991’e göre parkların temel işlevi, kullanıcılarını hoşnut etmek, faklı bir ifadeyle kamu 

yararı gözeterek eğlence imkanları sağlamaktır. İyi yönetilen parklar başka hiçbir şeyin 

sağlayamayacağı hizmetleri sağlarlar. Parkların fazla sayıda insan tarafından kullanılabilmesi ve 

uzun yıllar hizmet verebilmesi gereklidir (Özkır, 2007). 

Parka yakınlık, bireylerin parkı kullanması açısından önemli olduğu gibi, insanların evlerinden ve 

apartmanlarından parkı görebilmeleri de önemli bulunmuştur. Chan ve Jim (2010), kent parklarının 

konutlardan görülebilmesinin genellikle mülkiyet fiyatını artırdığını söylemişlerdir (Konijnendijk 

vd., 2013). Bu bağlamda; kentsel yeşil alanların konut bölgelerine yakın olması önemli 

görülmektedir. Özdingiş 2007’ye göre, kentsel yeşil alanlar, kentin açık yeşil alan dokusunu 

belirleyen ve tüm kente hizmet eden alanlardır. Dolayısıyla bu alanlar her cins ve yaşta, sağlıklı 

veya engelli bireyler için erişilebilirlik ve kullanılabilirliği olan alanlar olmalı, tüm kentlinin 

ihtiyaçlarını karşılayacak fonksiyonlar içermelidirler (Boyacı, 2010). Kent parkları 

erişilebilirlikleriyle, farklı aktivite imkanlarıyla, farklı yaş ve yapıdaki insanlara aktivite imkanı 

sunmalarıyla ve doğaya yakınlık hissi uyandırmalarıyla fiziksel aktivite imkanını desteklerler 

(McCormack vd., 2010). 

Erişilebilirlik konusunda farklı çalışmalarda farklı standartlar belirlenmiştir. Altunkasa (2004);  

erişebilirlik mesafesini mahalle parkları için 800 m; alanını 40 ha belirlemiştir (Altunkasa, 2004). 

Herzele ve Wiedemann (2003) mahalle parklarına erişebilirlik mesafesini 400; alanını 1 ha 

öngörmüştür (Herzele ve Wiedemann, 2003). Nicholls’a (2001) göre; National Recreation and Park 

Association (NRPA) mahalle parkları temelinde erişebilirlik mesafesini 800 m; alanını ise 2,8 - 4,1 

ha olarak önermiştir (Nicholls 2001). 

Tüm bu bilgiler ışığında; kentsel yeşil alanların niteliksel özellikleri, bu alanların kalitesini artırma 

noktasında önemli görülürken; erişilebilirliğinin kolay olması da bu kapsamda en önemli odak 

noktalarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Kilis kentinde bulunan parkların belli ölçütler 

çerçevesinde erişilebilirlikleri araştırılmıştır. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Kilis’te yürütülmüştür. Kilis ili, Akdeniz Bölgesi’nde, Hatay-Maraş oluğu ile Fırat ırmağı 

arasında uzanan Gaziantep Platosu’nun güneybatı kısmında, Türkiye-Suriye sınırı boylarında 

bulunmaktadır. Bu konumuyla Kilis, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasındaki geçiş 

kuşağı üzerinde bulunur (Kesici, 1994). Kilis’ in sınırları, güneyden Türkiye- Suriye sınırı, batı ve 

kuzey batıdan İslahiye ilçesi, kuzey ve kuzeydoğudan Gaziantep ve doğudan Oğuzeli ilçesiyle 

çevrilidir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Çalışma alanının Türkiye’deki konumu 

Çalışma,  konuyla ilgili yapılan önceki çalışmalar ve belirlenen standartlar temelinde; veri toplama, 

analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.  

Veri toplama aşamasında;  

– Kilis iline ait 1/1000 ölçekli hâlihazır harita (2012) kullanılmıştır. 

–  Arazi çalışmalarından elde edilen veriler ana materyal olarak kullanılmıştır.  

Analiz-sentez aşamasında;  

– Kilis ili hâlihazır planı sayısal ortama aktarılarak aktif yeşil alanlar ve büyüklükleri 

belirlenmiştir. 

– Erişilebilirlik analizinde; Herzele ve Wiedemann’ın (2003) belirlediği mahalle parklarına 

erişebilirlik mesafesinde 400m; büyüklüğünde 1 ha standardı esas alınmıştır.  

– Belirlenen standartlar doğrultusunda Kilis kentine ait erişilebilirlik haritası oluşturulmuştur. 

– Söz konusu yeşil alan unsurlarının etki alanları dikkate alınarak oluşturulan erişilebilirlik 

haritası üretildikten sonra tüm şehrin nüfusun ne kadarının erişilebilirlik sınırları içinde olduğu 

çıkarılmıştır. 

Değerlendirme aşamasında;  
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– Yeşil alan büyüklüğü temelinde, her bir bireyin yeşil alana erişebilirliği araştırılmıştır.  

– Haritaların üretilmesinde Auto CAD 2015 ve Photoshop CS6 programlarından 

faydalanılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Literatür tanımlamalarına göre, çalışma alanında bölge parkı, kent parkı, semt parkı ya da kent 

ormanı büyüklüğünde alanlar bulunmamakta olup, yalnızca mahalle parkları bulunmaktadır. Bu 

doğrultuda Herzele ve Wiedemann’ın (2003) belirlemelerine göre mahalle parklarının minimum 

büyüklüğü 1 ha ve yürüme mesafesi 400 m olarak ele alınmıştır. Bu standartlar doğrultusunda 

erişilebilirlik düzeyinde 1 ha’dan küçük yeşil alanlar değerlendirmeye alınmamıştır. Bu ölçütler 

çerçevesinde erişilebilirlik haritası hazırlanarak 1ha’dan büyük alanların erişilebilirlik oranları 

belirlenmiştir (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Kilis ili yeşil alanlara erişilebilirlik haritası 

Erişilebilirlik haritası incelendiğinde; şehrin kuzey ve doğu kesimin parklara rahatlıkla erişebildiği, 

güney ve batı kısımlarda erişilebilirliğin düşük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre kentin 

tamamında toplam 40.866 kişinin (nüfusun %28.67’si) parklara erişebildiği, geri kalan 101.675 

kişinin (nüfusun % 71.33’ü) ise yeşil alanlara erişemediği belirlenmiştir.  

Kilis kentinde bulunan parkların çoğunun küçük olduğu hatta şehir merkezi ve eski yerleşim 

yerlerinde herhangi bir yeşil alan olmadığı görülmektedir. Kentin büyük bir bölümünde, çalışmada 
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belirlenen 1ha standardı büyüklüğünde veya daha büyük yeşil alan bulunmamaktadır. Bu nedenle 

kentte yaşayan insanların da parklara erişebilirlik düzeyinin düşük oranlarda çıktığı görülmektedir.  

Kentlerin imar planları hazırlanırken, açık ve yeşil alanlara erişilebilirlik ölçütlerinin odak 

noktasına alınması gerekmektedir. Ancak imar planlarında yeşil alanlarının yeterli büyüklüklerde 

ve miktarda bulunması sorunun çözüme kavuştuğu anlamına gelmemektedir. Bu planların 

uygulanması aşamasında da güçlü kontrol mekanizmaları oluşturularak planların alanda birebir 

uygulanması gerçekleştirilmelidir. 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada Kilis’te bulunan parkların erişilebilirlikleri irdelenmiştir. Bu kapsamda 1ha üzerinde 

bulunan 4 adet park ele alınmıştır. Bu parklar halihazır harita üzerinden belirlenerek erişilebilirlik 

haritası oluşturulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

 Kentte bulunan parkların, kent içerisinde dengeli bir dağılım göstermediği, parçacıl bir 

düzende bulunduğu, bir bütünlük oluşturmadığı tespit edilmiştir. 

 Erişilebilirlik haritası üzerinde değerlendirilen parkların erişilebilirlik düzeylerinin çok 

düşük olmadığı görülmüştür. 

 Kentte bulunan parkların çoğunluğunun büyüklüklerinin çalışmada ele alınan erişilebilirlik 

standardı olan 10ha’ın çok altında olduğu görülmektedir. 

Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda; kent planları hazırlanırken bu aşamalara eklemlenen tüm 

planlamacıların multidisipliner çalışmalar gerçekleştirmesi ya da farklı bir ifadeyle, tüm 

planlamacıların bu süreçlerde planlamanın işleyişine müdahil olmaları gerekmektedir. Parkların 

erişilebilirlik düzeyleri odak noktasına alınarak kent planları hazırlanmalıdır.  

Kent planlarının uygulanması aşamalarında da herhangi bir değişiklik yapılmadan birebir 

uygulanması sağlanmalıdır. Bunun için de ilgili bakanlıklar tarafından oluşturulacak olan kontrol  

mekanizmalarının  kent  planlarının  oluşturulması  ve uygulanması aşamalarında aktif rol almaları 

ve bu sürece dahil olmaları büyük önem arz etmektedir. 

Kentte yaşayan her bir bireyin kentsel yeşil alana ulaşımında optimum şartlara sahip olması, 

insanların kenti sahiplenmesi ve kendini o mekanın bir parçası olarak hissetmesi açısından 

önemlidir. Bu bağlamda kentliler yaşadıkları mahalleyi, semti, ilçeyi ve ili yaşayan mekanlar haline 

getireceklerdir. Böylelikle kentler cazibe merkezi haline gelecek, kentte yaşayan insanların da refah 

düzeyleri artacaktır. 

 

 



6  

 KAYNAKLAR 

Altunkasa, F. M. 2004. Adana'nın Kentsel Gelişim Süreci ve Yeşil Alanlar, Adana Kent Konseyi 

Çevre Çalışma Grubu Bireysel Raporu, Adana. 

Boyacı, E., 2010. Ülkemizde Kent Parkı İşlevlerini Belirleyen Etmenler. Ankara Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Gül, A., Küçük, V., 2001. Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2: 27-48. 

Kesici, Ö., 1994.  Kilis Yöresinin Coğrafyası. Kilis Kültür Derneği Genel Yayınları, Kilis, 171. 

Konijnendijk  C. C., Annerstedt M., Nielsen A. B., Maruthaveeran S., 2013. Benefits of urban 

parks. A Systematic Review, A Report for IFPRA, Copenhagen & Alnarp.   

McCormack G. R., Rock M., Toohey A. M., Hignell D., 2010. Characteristics of urban parks 

associated with park use and physical activity: A review of qualitative research. Population Health 

Intervention Research Centre, University of Calgary, Health & Place 16 (2010) 712–726, Kanada. 

Nicholls, S., 2001. Measuring the accessibility and equity of public parks: a case study using GIS, 

Managing Leisure 6, 201–219.  

Özkır, A., 2007. Kent Parkları Yönetim Modelinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi, Doktora 

Tezi, Ankara.  

Rabare R.S., Okech R. ve Onyango G. M., 2009. The role of urban parks and socio-economic 

development: case study of Kisumu Kenya. Theoretical And Empirical Researches in Urban 

Management, 3(12), Kenya. 

Van Herzele, A., Wiedemann, T., 2003 A monitoring tool for the provision of accessible and 

attractive urban green spaces. Landscape and Urban Planning 63, 2, 109-126.  

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

KENT, MİMARLIK, MEKÂN VE TASARIM: ENSTALASYON SANATI 

Prof. Dr. Elmas ERDOĞAN  Öğr. Gör. D. Merve ÇETİNKAYA 

 

ÖZET 

Bir diğer adı da yerleştirme sanatı olan enstalasyon sanatı 1960’larda ortaya çıkmış; mekan ile anlam kazanan iç ya da dış 

mekanlarda uygulanabilen ve geleneksel sanat yapıtlarından farklı olarak belli bir sanat objesi içermeyen, ancak seçilen 

herhangi bir mekanda gerçekleştirilebilen ve o mekanın özellik ve bileşenleri ile anlam kazanan bir sanat etkinliğidir. 

Geleneksel sanat eserlerinin aksine çevreden bağımsız bir sanat objesi içermeyip belirli bir mekan için yaratılan enstalasyon 

sanatında kullanılan malzemeler  çok çeşitli olup; güncel yaşamda kullanılan malzemelerden de oluşabilmektedir. Her türlü 

yaşam çevresine farklı ölçeklerde uygulanabilen enstalasyon kentsel alanlarda, gerek dış mekanda gerekse iç mekanda 

gerçekleştirilebilen bir sanatsal etkinlik alanıdır. Bu sanat tarzının temel amacı hangi alan ya da mekânda olursa olsun içinde 

yer aldığı ortam ile entegre olarak özgünlük kazanan, doğrudan bireylerin katılımı sağlanarak uygulanan mekânın bu sanatın 

bir parçası haline getirilmesidir. Enstalasyon uygulamaları ile herhangi bir alanının kimlik, nitelik, özgünlük kazanması 

sağlanırken sanat, birey ve toplum ilişkileri de başka bir boyuta taşınmakta ve farklı deneyimlenmektedir.  

1960’lı yıllarda gündeme gelen ve hızla benimsenerek farklı biçimsel örnekleri ile bir çağdaş sanat yaklaşımı olarak 

benimsenen enstalasyon ya da yerleştirme sanatı pek çok sanat akımı ve türünden yararlanan hibrid bir sanat etkinlik alanıdır. 

Yanı sıra içinde devinilen ve yaşanılan sanat alanlarının oluşumuna olanak sağlayan bir yaklaşımdır. 

Bu bildiride enstalasyon sanatı tanıtılarak tarihi süreç içindeki gelişimi ortaya konmuştur. Toplum ve bireylere farklı 

deneyimler yaşatan ve uygulama alanı buldukları gerek iç gerekse dış mekanlara boyut ve özgün nitelik kazandıran 

enstalasyon sanatı kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj tasarımı ölçeklerinde değerlendirilerek çevre oluşumu, kentsel tasarım 

ile mimari ölçeklerde görsel ve estetik nitelikleri/katkıları tartışılmıştır. Kimlikli ve özgün mekan tasarımında enstalasyonun 

önemi vurgulanmıştır.  

Anahtar sözcükler: Enstalasyon, sanat, tasarım, mekan, mimarlık, kentsel mekan   

 

URBAN, ARCHITECTURE, SPACE AND DESIGN: INSTALLATION ART 

ABSTRACT 

The installation, which is also mentioned installation art, emerged in the 1960s. It is an original ,art activity that can be  

applied both in the interior and exterior spaces that gain meaning with space and which does not contain a specific art object 

but differing from the Works of traditional arts,, which can be realized in any chosen place gaining meaning with its features 

and components. Unlike traditional works of art, installation art does not contain an art object independent from the 

environment, but created for a particular place in the art of materials used in a wide variety of materials which can also occur 

from the materials used in daily life. The installation, which can be applied at different scales of all kinds of living 

environments, is an artistic activity area that can be realized in urban areas as well as indoors and outdoors spaces. The main 

purpose of this art style is to integrate the environment in which it takes place, regardless of the area or place, with the 

participation of the individuals directly and to make this space a part of the art. With the installation practices an identity, 

quality and authenticity is provided. Besides, by mean of designing such spaces or places every individual and the society 

relations are carried to another dimension and experience in cases of emotion and perception. 

The art of installation or placement is a hybrid art event that has been brought up in the 1960s and quickly developed and 
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adopted as a contemporary art approach with different formal examples. Besides, it is an approach that enables an active and 

living art environment by formation ofnumerous different artistic areas. 

In this paper, the art of installation will be introduced and it’a development throughout history was set. The art of installation, 

offering different experiences to the society and individuals supplying different dimensions and unique qualities both interior 

and exterior spaces, was  discussed in case of urban design, architecture and landscape design scales. At the final stage, it’s 

contributions in the formation of urban environment, architecture and landscape design was discussed as far as visual, 

aesthetical and spatial qualities are concerned. And the importance of installation art in the creating such identified and 

original spaces was emphasized.   

Keywords: Installation, art, design, space, architecture, urban space 

 

1. GİRİŞ  

Enstalasyon sonsuza kadar sürdürülebilme kaygısı olmayan aksine belli bir süreçten sonra 

kaldırılabilecek bir sanat yaklaşımıdır. Mekânda izleyici katılımı ile zaman ve anlam ilişkisini sonsuza 

kadar sürdürme kaygısı taşımayan sanat uygulamaları olup belli bir alan ya da mekana özel, mekan ile 

birlikte deneyimlenen bir yaklaşımdır.  

Enstalasyon eserleri, genellikle bir toplumsal soruna dikkat çekmek, toplumu bir konu hakkında 

bilinçlendirmek, sosyal sorumluluk oluşturmak gibi amaçlar ile üretilmektedir. Enstalasyon mekân ve 

sanat nesnesi arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak ve belirli bir mekânın nitelikleri kullanılarak 

söz konusu mekân için üretilen, nesneyi çevre ile bütünleştirmeye dayanan bir sanat anlayışıdır. 

İzleyicilerin kurgunun içinde yaşayarak eseri ve verdiği mesajı yorumlamasını temel alan, duyusal ve 

deneyimsel boyutu önemseyen bir yaklaşımdır.  

Enstalasyon ve mekânı konusu bağlamında sanat, mimari ve mekân kavramı anlayışlarında 20. 

Yüzyıl’ın başından itibaren büyük değişim ve dönüşümler olmuştur. Sanatta ‘nesne’ (object) kullanımı 

ile sanat nesnesinin anlamı tartışmaya açılmıştır. Mekân, öklit geometrisi üzerine sınırlı algılanan bir 

gerçeklik olarak düşünülürken, ‘zaman’ gibi bir kavramın varlığında, düşünsel boyutları ile soyut bir 

nitelikte de gündeme gelmeye başlamıştır  (Yerce, 2007). Enstalasyonun ortaya çıkış sürecinde; sanat 

nesnesi/objesi ile bulunduğu mekân arasındaki ilişki tasarımın temasını belirlemiş ve bu yere özel 

tasarım mekân ile bütün olarak değerlendirilmeye başlamıştır. Klasik anlamda galeri, müze gibi özel 

alanlarda sergilenen sanat eseri gündelik yaşam içinde tanımlanarak sıradan nesneler ile bütünleşen bir 

değişim göstermiştir. Böylelikle enstalasyon ile sanat eseri olarak yeniden anlamlandırılan nesne/obje 

mekan ile daha bütünleşik/entegre bir ilişki ile sergilenmesi yanında deneyime de sunulmuştur. 

Sıradan bir nesne/objeyi diğer türdeşlerinden ayırarak ona sanat eseri niteliği kazandıracak olan 

sanatçının düşüncesinin yanı sıra sergilendiği mekan ve izleyici/ziyaretçinin kişisel birikimi de bu 

deneyime katılmıştır. Sıradan bir objenin/nesnenin sanat eseri halinde yorumlanması nesnenin/objenin 

sergilenme biçimine yansımıştır. Enstalasyon içinde bulunduğu mekândan beslenen ve aynı zamanda 

mekânı besleyen, izleyicilerin sanat eserine katılımını temel gereklilik olarak benimseyen bir sanat 
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türü olarak ortaya çıkmıştır.  

Türkiye’de sanatın toplum ile bütünleşmesi için önemli bir uygulama alanı olan enstalasyon sanatının 

kentsel tasarım, mimarlık ve mekânsal tasarımlar ile ilişkilerinin zayıf olduğu görülmektedir. 

Enstalasyon ile sanat nesneleri sınırları belirli galeri mekânlarından kamusal alanlara taşınarak 

toplumun ve yaşamın bir parçası haline getirilmekte ve gerek toplumsal gerek bireysel deneyime 

sunulmaktadır. Sanatın kamusal alanlara yayılabilmesi için mimarlar, peyzaj mimarları ve 

tasarımcıların kentsel tasarımlarda sanat objelerine yer vermesi ile enstalasyon çalışmaları kentsel 

mekânda yer bulmakta; mekan belirleyici ve tanımlayıcı olarak da işlev görmektedirler.  

2. ENSTALASYON SANATI 

Türkçe ifadesi ile “yerleştirme” anlamına gelen Fransızca kökenli l'installation kelimesi, Türkçe’ye 

hem enstalasyon hem de yerleştirme olarak geçmiştir  (Renkçi Taştan, 2016). Enstalasyon kelime 

olarak kurmak, düzenlemek, yerleştirmek anlamlarına gelmektedir.  

Enstalasyon, belirli bir mekân için üretilen, mekândan beslenen ve mekânı besleyen, izleyici 

katılımının temel gereklilik olduğu bir sanat türüdür. Nesnelerin kendilerine has mekânlar ile 

sergilendikleri ve tasarım ürünleri ile mekânlar arasında bir bağ kurulması ile farklı anlamlar doğuran 

enstalasyonlar, izleyicinin de katılması ile anlam dizgesini tamamlamaktadır  (Okumuş, 2015).  

Dadaizm akımının temsilcisi ve enstalasyon sanatının kurucularından olduğu bilinen Kurt Schwitters 

ile 1960’larda hazır nesnelerin (ready-made) tarafsızlık/kaygısızlık olduğunu savunan bir başka 

Dadaizm öncüsü Marchel Duchamp kullandıkları nesleler ve sanat eserlerine izleyicileri de dahil 

ederek enstalasyon sanatının erken örneklerini vermişlerdir  (Özelmas Kahya, Tambay, 2018). 

Enstalasyon yönteminin galeri, müze, sanat kurum ve kuruluşlarınca güncel bir sanat pratiği olarak 

Dünya’da ve Türkiye’de kabul görmesi 1980’li yıllarda başlamıştır. İzleyen süreçte ise hızla yayılmış 

ve sanatçılar arasında kullanımı yaygınlaşmıştır  (Renkçi Taştan, 2016).  

Enstalasyon, çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyen, belirli bir mekân için yaratılan, mekânın 

niteliklerini kullanıp değerlendiren ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu sanat türüdür. 

Belirli bir mekânı seçip, mekân ile nesne arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak kurgular 

oluşturarak, izleyicinin de kurgunun içinde yaşamasını ve deneyimlemesini sağlamaktadır  (Okumuş, 

2015).  

İzleyici/ziyaretçi katılımına bağlı olarak enstalasyon ürünlerinin bir kısmı tamamlanmamış eserler 

olabilmektedir. Enstalasyon eserleri bazı durumlarda izleyici katılımının beklendiği ya da zorunlu 

olduğu interaktif uygulamlar olarak da gerçekleştirilebilmektedir.  

Yerleştirmeler yapmak, yere özel önermelerde bulunmak, mimari düşüncenin, kavramın test 

edilmesini sağlamaktadır. Yerleştirme sanatının ve mimari yerleştirme yapmanın “alanın dışında” bir 

etkinlik olarak görülmemesi gerekmektedir  (Özdamar, 2003). Enstalasyon ile mekân ile sergilenecek 
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olan nesnenin, eserin bütünleşmesi amaçlanmaktadır. Nesnenin tek başına mekânda bir gösterge 

oluşturması değil, mekânının nesne için yaşam alanı oluşturması hedeflenmektedir.  

Böylece özellikle müze ve galeriler zorunlu sergi alanları olmaktan çıkmış, daha önce hatta daha sonra 

da işlevi sanatı sergilemek olmayan mekânlar, bu işler için seçilmiştir. Bununla birlikte mekan, 

taşıdığı her türlü bilgi ile önemsenmiş ve mekanı yapıta dahil etme çabası ortaya çıkmıştır. Bu 

anlamda sanat nesnesi kendi başınalığını, bitmişliğini yitirmiştir (Yerce, 2007). Sanat nesnesi/objesi 

çevre ile varlık kazanan bütünleşen bir anlam kazanmıştır. 

Enstalasyon bugüne kadar iki farklı şekilde tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi, belli bir mekân ve 

mekâna uygun olarak sanatçı tarafından seçilmiş, çevreden bağımsız olmayan nesnelerden meydana 

gelen türüdür. İkincisi ise hiçbir dış etkiye ihtiyaç duymadan, nesnelerin doğal ortamlarındaki tesadüfi 

ilişkilerinin ortaya çıkardığı sanatçı veya sanat eleştirmeninin kavramsallaştırdığı durumdur  (Oral, 

2017). Enstalasyonda seçilmiş nesne/objelerin belirli kaygılar ile mekan içinde sergilenmesi değil, 

mekanın tasarım ögeleri için yaşam alanı oluşturması amaçlanmaktadır. Çünkü enstalasyonda sanat 

eseri olan tek başına bir obje ya da mekan değil, bütün olarak nesne/obje ile mekanın işlevi, anlamı ve 

ilişkisidir.  

Enstalasyon sanatı genel anlamı ile üç boyutlu bir mekan için tasarlanan ve kurgulanan bir sanat 

çalışmasını anlatmakta olup tasarım ürünlerini başka bir alan, hacim, mekan içinde yerleştirme ve 

mekansal anlamda ilişkilendirmeyi hedeflemektedir. Alana ya da mekana özel bir çalışma olup içinde 

yer aldığı mekan ile mimari, tematik ve sosyal anlamda eşsiz ve kendine özel bir konum söz 

konusudur. Bu olgu enstalasyon sanatının benzer formları olan “Land art”, “intervention art” ve 

“public art”dan farklı olup genel anlamda aynı imiş gibi algı oluşturan ancak, sadece bazı kesişen 

özelliklere sahiptir. Bu sanatın müze ya da galeri sanat objelerinden farklı olarak daha somut ve açık 

bir konseptinin bulunması gerekmektedir. Biriktirilebilen ya da satın alınabilen bir sanat değildir. 

Bütünü ile fiziksel çevre ile ilgilidir ve onun bir parçası olarak tasarlanmıştır. Temalarda radikal 

konular sosyal olaylara atıf, tepki, protestolar olabileceği gibi duygusal, sembolik, algılsal konular da 

olabilmektedir.  

Enstalasyon sanatı mimari enstalasyon olarak da kurgulanabilmektedir. Herhangi bir bina/yapı 

cephesinde gerçekleştirilebileceği gibi doğrudan binanın kendisi bir enstalasyon çalışması gibi de 

tasarlanabilmektedir.  

Sanatçılar, mekan ve sanat objesi arasındaki ilişkide insan davranışının ve algılayışının sanatın 

yorumlanmasındaki önemini irdelemiş ve enstalasyonda bu yorumlamanın önemi doğrultusunda 

eserlerini ortaya koymuşlardır. Sanatı gündelik yaşama taşıyabilmek ve topumun bütününe 

ulaştırabilmek için galeri mekanlarının dışına; kentsel kamusal alanlara da kaymışlardır.  

Sanatçılar, yalnızca dışarıdan bakılan nesneler değil, etrafında gezilen, oturulan, eylemlerle farklı 

duyguların ortaya çıkarıldığı mekanlar haline gelen eserler de üretmişlerdir  (Emiraoğlu, 2016). 
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Enstalasyon ile sanat eseri yorumlanan bir obje olarak sergilenmektedir. Enstalasyonun algılanma 

biçiminde sanat nesnesi/objesi kadar izleyicinin bireysel algı ve özellikleri de önem taşımaktadır. Her 

obje/nesne bütün bireyler tarafından farklı yorumlanabileceği için sanat eserinin her bireyde 

oluşturduğu algı ve izlenim birbirinden farklı olmaktadır. Dolayısı ile enstalasyonun kurgulandığı alan 

ya da mekan ile ilgili duyuları ve kimlik algısıda farklı olmaktadır. 

Enstalasyonun ortaya çıkışına kadar gelişim sürecinde sanatın, sanatçının, sanat eserinin ve sunulduğu 

mekanın üzerinden birbiri ile bağlantılı gelişmeler sıradan bir obje/nesneyi sanat eseri haline 

getirmektedir.  

Bir enstalasyon ürününün oluşumunda mekanın bir takım özellikleri, enstalasyonun düşünsel kısmına, 

anlamına, uygulanma biçimine, üslubuna yani bağlamına yön verebilmekte ve onu 

biçimlendirmektedir. Mekânın açık mekan ya da kapalı mekan olmasından özel ya da kamusal mekan 

oluşuna, tarihsel niteliğinden fiziksel donanımlarına kadar (ışık, yön, yükseklik vb.) tüm özellikleri tek 

başına birer veri olmaktadır  (Bars, 2017).   

Sanatçının bakış açısı ve tasarımı kurgulayış biçimine göre çok farklı ölçeklerde; doğal, kırsal ya da 

kentsel bir döşeme ve kaplamasından bir karayolu peyzajına kadar her ortam, her alan yapı ya da 

mekan enstalasyon yaratmak için kullanılabilecek ortamlardır. Yerleştirme sanatı olarak da 

tanımlanabilen enstalasyon birçok sanat disiplinini içinde barındıran, çok katmanlı kalıcı ya da geçici 

bir süre için gerçekleştirilmiş, her bir çalışmanın kendine özel, özgün ve tek olduğu, mekana ya da 

yerel alana özel tasarımları içermektedir.  

Enstalasyon sanatında eserin uzaktan izlenmesi değil; içinde deneyimlenmesi yaşanması, paylaşımı 

söz konusu olmaktadır. Enstalasyonlar tektir, özeldir, özgündür. Yer, mekan ve ölçek sınırlaması 

yoktur. Doğanın içinde bir ormanlık alanda, kamusal bir kentsel yerde, bir kültür merkezinin iç 

avlusunda ya da bir salonda bu tür bir sanat yapıtı ile karşılaşmak olasıdır.  

3. KENTSEL MEKÂNDA ENSTALASYON  

Mekân kavramı, felsefeden sosyolojiye fizikten estetiğe kadar birçok alanda tartışılan bir konu olması 

yanında mimarlık, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık meslek disiplinlerinin temel kavramlarından birisidir.  

Mekan objektif olarak üç boyutlu, insanların farklı eylemleri gerçekleştirmek için kurguladığı, işleve 

yönelik donatılara sahip bir oluşum iken sübjektif anlamda ölçülemeyen boyutlara da sahip olan, algı 

ve duyular ile kavranabilen bir oluşumdur. Kentsel mekan ise binaların/yapıların sınırlandırdığı, anlam 

dışında kalan ve kentsel alanda kurgulanmış, kent ile ilgili tüm eylem ve olayların yer aldığı bütün 

mekan ve alanları kapsamaktadır.  

Nesnelerin herhangi bir boşluk içinde birbirleri ile olan ilişkilerinden mekân kavramı oluşmaktadır. 

Ayrıca insanların ve diğer canlıların ilişkileri ve eylemleri çeşitli mekânlar içinde gerçekleşmektedir. 

Ancak bu mekân doğaldır ki nesnelerin ilişki içinde olduğu, sınırlandırılmış uzay parçasıdır ve mekânı 
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oluşturan öğeler nesneler sınırlı kalmamakta, ışık gibi görsel öğeler ile de mekân, kendini var 

edebilmektedir  (Emiraoğlu, 2016).  

Mekân kavramı sanat ve bilimin ortaya koyduğu değerler ile yeni boyutlar kazanmıştır. Mekân bütün 

boyutları ve anlamlarının odak noktasında toplumsal etkileşimi sağlayan, zamanla sürekliliği olan bir 

alan olarak tanımlanmaktadır. Mekân; farklı disiplinler arasında ve aynı disiplindeki farklı 

araştırmacılar arasında farklı kullanımları anlamları ve ifade biçimleri olan bir kavramdır. Bir yeri 

oluşturan üç boyutlu elemanların organizasyonu mekânının yapısını tanımlamaktadır. Tanımlanan 

mekân için iki farklı algı söz konusudur: “üç boyutlu mekân” ve “algısal mekan”dır. 

Mekân; iç mekân, dış mekân, kentsel mekân gibi çeşitlere ayrılarak, kültür, alt-kültür sosyoekonomik 

düzey, sahiplenme, zaman, mimari akımlar veya moda gibi çok sayıda faktörden etkilenerek 

biçimlenmektedir  (İmamoğlu, 2003) 

20. Yüzyıl başından itibaren gerek toplumsal gerekse yaşam koşullarındaki değişimler sanata da 

yansımıştır. Nesne kavramı, bilinen anlamlarının dışında farklı nitelik ve kimlikte sanat alanında, sanat 

nesnesi üzerinden sorgulanmaya başlanmıştır. Geleneksel üç boyutlu sanat eseri yeni anlayışlar ile 

yorumlanmış ve zamana uyum sağlayarak eski niteliğini dönüştürmeye başlamış ve yapısı değişerek 

ve alışılmış mekân anlayışı dışında mekânla farklı bir bağ kurmaya başlamıştır  (Morkoç, 2013). Bu 

değişimler ile birlikte mekân bir nesne gibi düşünülerek biçimlendirilmeye başlanarak mekânın 

kendisi sanat nesnesi haline gelmiştir.  

Bugün sanat; duvarlara asılan resimler ya da mekânlarda sergilenen heykellerin, doğanın ve insanın 

doğrudan ya da dolaylı olarak betimlenmesinin, gerçeğin ötesindeki gerçeklerin vurgulamasının, 

soyutlamasının, duygu ve düşüncelerin dışa aktarımının ötesinde bir anlam ve uygulama boyutuna 

ulaşmıştır.  

Sanatın kendine özgü karmaşıklığı sanatta yeni boyutlara ulaşılmasını sağlamıştır. Böylece toplumun 

sanattan yararlanabilmesi sanatın topluma ulaşabilmesi için yeni sanat anlayışları ve sanata bakış 

açıları gelişmiştir.  

Çevresel veriler enstalasyonun biçimlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Fiziki çevrenin mimari 

biçimlenmesi, enstalasyonun anlamında ve ifade ediliş biçiminde etkili rol oynamaktadır. Müzeler ve 

sergi alanlarının sınırlarını aşan enstalasyonlarda mekânın sınırlarının aşılarak kamusal alanlara, açık 

alanlara, parklara ve daha farklı ölçeklere kayması ile enstalasyon sanatında da çeşitlilik artmıştır.  

Kentsel mekânda gerçekleşen sanat, kente kimlik kazandıran kenti tanımlayan ve kentsel mekânda 

hafıza mekânları oluşturan uygulamalardır. Kentli bireylerin aktiviteleri ve izleyici/ziyaretçi katılımı 

ile gerçekleştirilen sanat çalışmaları kentsel mekânda önemli odak noktaları oluşturmaktadır.  

Kentsel mekanda enstalasyon farklı duyulara hitap ederek, farkındalık oluşturmak üzere de 

hazırlanmaktadır.  Bunun en önemli örneklerinden birisi, İtalyan piyanist ve besteci Ludovico 
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Einaudi’nin Greenpeace işbirliği ile Kuzey Buz Denizi üzerinde hareketli bir platform üzerinde verdiği 

konser ile iklim değişikliğine dikkat çekmek amacı ile yaptığı Einaudi, Elegy for the Arctic  bestesini 

ilk kez çalarak gerçekleştirdiği enstalasyondur.  Performans sırasında arka planda eriyerek denize 

düşen buz kütleleri çalışmanın amacını vurgulamada bir diğer etkin kurgu olmuştur.  

1960’lı yıllarda ortaya çıkan; “Land art” yeryüzü sanatı, toprak çalışmaları ve çevresel heykel 

minimalist sanat hareketleri sanatı topluma ulaştırarak, kamusal geçeklikte buluşturmayı ve yok 

olmakta olan çevresel değerlerin önemini vurgulamaya yönelik sanat akımları olarak öne çıkmaktadır. 

Enstalasyon sanatında, sanatın topluma ulaştırılması uygulamaları geliştirilerek sanatın ve mekânın ne 

olabileceği, mekâna özel enstalasyonlar ile sıradan mekânların anlamlandırılması ve sanatsal ortamlara 

dönüştürülmesi yaklaşımları benimsenmiştir.  

1960’lı yıllardan sonra ortaya çıkan akımlar ve oluşumlar, sanatın üretim tekniklerini, kuramsal 

yapısını ve tüketim modellerini değiştirmekle kalmamış, sanat ve sanat eserinin toplum tarafından 

algılanışı, kullanılan malzeme ve tekniklerin çeşitliliği, mekân tanımının aşkınlığı gibi gelenekler 

dışında, yaygın, kimi zaman sıradan olanın sanatçıyı çevrelediği yepyeni düzenler, mekânlar, sanatın 

kapsamında yeni anlamlarla, sıradan gerçekliğin yeni anlamları sanat yoluyla varlık bulabilmiştir 

(Morkoç, 2013).  

Mekanın sanat nesnesi üzerine etkisi ve sanat nesnesinin mekanla bütünleşmesi enstalasyon sanatını 

oluşturmaktadır. 20. yüzyılda sanat olgusunun ve sanata bakış açısının değişime uğramaya başlaması 

ile birlikte sanat nesnesinin çevresi ile bütünleşmesi ve geleneksel “izleyici” yaklaşımından 

uzaklaşılarak “deneyimleyen ziyaretçi” yaklaşımı benimsenmiştir. Böylece bireylerin kişisel 

farklılıkları sanat nesnesinin algılanması yorumlanmasını etkileyerek izleyici/ziyaretçi sanat 

nesnesinin bir parçası haline gelmiştir. Enstalasyon ile sanatçılar galeri mekanı içinde ya da galeri 

dışındaki sıradan mekanlarda farklı düzenlemeler ve yerleştirmeler yaparak izleyici/ziyaretçiyi sürece 

dahil edecek biçimde farklı deneyimler sunarak farklı mesajlar iletmektedir.  

Enstalasyon sanatında verilen mesaj önemlidir. “Mesajın ya da sanat yapısının verdiği mesajın 

sunumu” kendisinden daha önemlidir. Saf kavramsal sanatların tam aksi olarak enstalasyon sanatı 

fiziksel çevre mekan ve yer ile doğrudan ilişkilidir. Bu anlamda da enstalasyon sanatı ve tematik sanat 

“conceptual art” postmodernist yaklaşımın popüler uygulama alanlarıdır.  

Geleneksel sanat anlayışında her sanat nesnesinin varoluşu ile uyumlu bir sergi mekânına gereksinim 

duyulmaktadır.  Bu anlayışa göre sergileme başlı başına bir uzmanlık alanı olup nesne mekân ilişkisi 

sanat nesnesinin önüne geçmemelidir. Sergileme mekânı amaca göre planlanmalı ve sanat nesnesi 

pasif bir biçimde sergilenmelidir. Ancak enstalasyon sanatında mekan ile sergilenen nesnenin 

bütünleşmesi sağlanmaktadır. Biri diğerinin önüne geçmeye çalışmadan nesne mekân uyumu ile 

mekân ile bütünleşerek onun bir parçası olarak işlev görmektedir. 

Sergilenen sanat nesnesi/objesi ile mekânın doğru bulgular ile değerlendirilmesi enstalasyonu sanat 
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haline getirmektedir. Bir yerin mekân olma özelliği sergilenen nesne/objenin rengi dokusu biçimsel 

özellikleri ile etkili olmaktadır. Örneğin açık bir kamusal mekânda sergilenen nesne/obje ile kapalı 

kamusal mekânda sergilenen nesne/objenin birbirinden farklı renk doku tekstür özellikleri olmaktadır. 

Çevresel faktörler sergilenen nesne üzerinde doğrudan etkili olmaktadır.  

Kentsel mekanın ölçek ve niteliğine bağlı olarak farklı ölçeklerde bir çok enstalasyon çalışması 

sergilenmiştir. Kamusal alanlardaki enstalasyon çalışmalarının en büyük ölçekli örneklerinden birisi 

1995 yılında Christo-Jeanne Claude tarafından Berlin’de sunulan Wrapped Reichtag’dır. Bu 

uygulamada Alman Parlemento Binası olan Reichtag yapısı profesyonel dağcıların desteği ile kumaş 

ile kaplanmış mimari bir tasarım ürünü olan yapı bu şekilde büyük ölçekli bir heykele dönüşmüş ve 14 

gün bu şekilde sergilenmiştir. Yapı mimari bir nesne oluşum ve deneyimlenen bir yapı olmasına 

rağmen, uygulanan kaplama ile yapıdaki detaylar ortadan kaldırılmış ve yalnızca dışarıdan algılanan 

bir nesne konumuna gelmiştir. Bu soyutlama ile izleyici/ziyaretçinin yapının kent ile ilişkisini 

sorgulaması amaçlanmıştır.  

4. SONUÇ   

Tarih boyunca dünyada yaşanan toplumsal, kültürel, teknolojik siyasal değişimler ve gelişmeler 

toplum yapısı ile birlikte sanatı ve sanata olan bakış açısını değiştirmiştir. Bu değişimler çeşitli 

akımları, manifestoları, anlatım biçimleri ve sanat hareketlerinin gündeme gelmesine ve ortaya 

çıkmasına neden olmuştur.  

Enstalasyon sanatının öncülerinden Marchel Duchamp’ın sanatın hayattan ayrı düşünülemeyeceğini 

kabul eden ve sanatı kalıplara sokmadan dayatmacı yaklaşımlardan uzak bir sanat tavrı sergileyen 

Duchamp herhangi bir nesnenin bir sanat eserine dönüştürülebileceğine dikkat çekmiştir. Enstalasyon 

izleyici/ziyaretçiyi mekan içinde kişisel birikimi ve hayal gücü ile esere dahil ederek sanatı 

deneyimleten bir sanat anlayışıdır. Bu bağlamda sanat eserinin algılanmasında ve yorumlanmasında 

izleyici/ziyaretçinin kişisel birikimi, sosyokültürel yapısı doğrudan etkili olmakta ve farklı bireysel 

algılar doğrultusunda farklı deneyimler yaşanabilmektedir.  

Hızla artan nüfusa bağlı olarak kentsel mekânlarda rantın yüksek olması nedeni ile minimum 

mekândan maksimum yararın sağlanması için bir kentsel alan birden fazla işlev için kullanılmak üzere 

planlanıp tasarlanmaktadır. Bu amaçla kentsel alanda yapı dışındaki mekânların tasarımı ile ilgilenen 

peyzaj tasarımı çalışmalarının temel amaçları hem keyifle yaşanan hem de üst düzeyde kullanımın 

sağlandığı kentsel alanlar üretilmesidir.  

Enstalasyon, izleyiciyi sanata dahil eden,  sanat nesnesini/objesini sadece izlenilen değil etrafında 

gezilen, oturulan, farklı eylemler ile hislerin ve deneyimlerin ortaya çıkarıldığı bir sanatsal uygulama 

biçimidir. Özellikle üretim sürecinde belirli bir mekâna özgü ortaya çıkan ya da mekân ile birlikte 

üretilen enstalasyonlarda mekân tasarımı ile obje/nesne tasarımı süreçlerinin bir arada sürdürülmesi 

hem eserin mesajının doğru aktarımı hem de mekânın doğru kullanımı için önemli bir süreç 
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olmaktadır. 

Mekân ve birey arasındaki ilişkinin arttırılması ile kentsel çevrelerin daha verimli ve uzun süreler 

kullanımı sağlanabilmektedir. Enstalasyon ile kentsel mekâna yerleştirilen sanat objeleri kentsel 

mekânın kalitesini ve aynı zamanda bireylerin bu mekânlarda bulunma isteklerini arttırmaktadır. 

Kentsel mekânda parklar, çocuk oyun alanları rekreasyonel peyzaj tasarım alanları gibi pek çok 

kamusal alanlar içinde sanat nesneleri/objelerine uygun mekânlar, boşluklar, sergileme alanları 

oluşturulması ile sanat ve toplumun bütünleşmesi sağlanabilmektedir. Kentsel mekan tasarımlarında 

disiplinlerarası bir yaklaşım ile yapı ölçeğinde mimarlar, kentsel ölçekte peyzaj mimarları ve obje 

ölçeğinde tasarımcı ve sanatçıların bir arada çalışması kentsel mekanı enstalasyon uygulamaları 

aracılığı ile bütünleştirecektir.  

Enstalasyonda amaç yalnızca sanatı toplum ile bütünleştirmek değil, eser ve sanat üzerinden 

izleyici/ziyaretçiyi düşünmeye tartışmaya ve yorumlamaya yönlendirmektir. Bu doğrultuda sanat 

eserlerinin geniş kitlelere ulaşabilmesi için kamusal alanlar sanatçılara önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Bu fırsatın değerlendirilmesi için kentsel mekanın ve yapıların enstalasyon sanatı ile bütüncül olarak 

düşünülerek değerlendirilmesi ve mekanın bu doğrultuda tasarlanması sağlanmalıdır.  

Toplumda geniş kesimlere ulaşan sanat eserleri üretebilmek için kent, tasarımcılara sonsuz olanaklar 

ve mekân çeşitliliği sunmaktadır. Ancak alt yapı ve uygun mekân eksikliği ile maddi imkânların sınırlı 

olması nedeni ile sanatın kamusal alana taşınması çabaları yetersiz kalabilmektedir.  

Enstalasyon farklı mekânlarda farklı formlarda yeniden sunulabilen, her defasında farklı algılar 

oluşturan bir sanat olması nedeni ile çok yönlü ve multidisipliner bir sanattır. Enstalasyon ile “izlenen 

sanat” “yaşanan/yorumlanan sanata” dönüşmektedir. Sanat objesi içinde gezilen, oturulan algısal 

deneyime açık olarak izleyiciye/ziyaretçiye sunulan özgün bir çevreye dönüştürülmektedir.  

Enstalasyon alana/mekâna özel bir sanat yaklaşımıdır/türüdür. Ticari alanlar, konut alanları, turizm 

yapıları, alışveriş merkezleri, yönetim yapıları, özel tasarım yapılar enstalasyona konu olabileceği gibi 

çok farklı ölçeklerdeki açık mekân biçimlenmelerinde de uygulanabilmektedir. Enstalasyonda sanatın 

içinde konulacağı çevre “environment” ve bu çevre için oluşturulan konsept “concept” önemli olup; 

bireysel katılımı ile yani gözlemcinin katılımının sağlanması interaktif bir sanat olarak sağlanmaktadır. 

Çok etkileyici bir sanat türü olan enstalasyonda toplumda birey de sanatın bir parçası olmaktadır. 

“Conceptual art” olarak bilinen yaklaşımdan beslenen ve gelişen bir olgu olarak kentsel alanda 

uygulama alanları arttırılmalıdır.  

Daha çok avant-gard ve post modernist sanatçılar tarafından denenen enstalasyonda yerleştirmesi 

yapılan sanat objesi ve mekân ilişkisi bütün olarak sanat eserini oluşturmaktadır. Mekânın 

konfigürasyonunu gerektiren bir olgudur. Doğrudan izleyici katılımı ile gerçekleşen enstalasyonda 

dokunma, ses, koku ve görsel algılar etkili deneyimler oluşturmakta; geleneksel sanatlar, resim heykel 

vb. izlerken edinilen deneyimlerden farklı algılar oluşmaktadır. Burada kavramsal bir sanat anlayışı 
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söz konusu olup “fikirler” ve “etki” “oluşan etki” sanat eserinin niteliğinden daha önemli olmaktadır. 

Her yerde gerçekleştirilebilen enstalasyon sanatında mekanda kullanılan sanat türü, form özellikleri, 

lokasyon ve izleyici katılımı temel bileşenlerdir. Her türlü malzeme, ışık, dijital etkiler, görsel ve 

grafik anlatım ile gerçekleştirilebilen enstalasyon son derece esnek, kapsamlı, renkli interaktif bir 

sanattır. Son derece yalın ve basit örneklerden , çok karmaşık ve komplike örneklere kadar geniş bir 

yelpazeye sahip olan enstalasyon çalışmaları için sonsuz seçenek söz konusudur. Animasyon, fotoğraf, 

performans sanatları, farklı etkinlikler, ışık, ses uygulamaları ile çeşitli seçenekler sunmaktadır. Bütün 

bu nitelikleri ile kentsel tasarım çalışmalarında kimlikli, nitelikli, eğlenceli, sanatsal kentsel çevreler 

oluşturmada etkin kullanılması gereken bir sanat alanıdır.  
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KENTLERİN MARKALAŞMASI, MARKA KENTLER VE KENT KİMLİĞİ 

Elmas Erdoğan
1
, Selin Temizel

2
 

 

Özet 

Kavramsal anlamda son on yılda gündeme gelen ‘marka kent’ olgusu herkesin gidip görmek, deneyimlemek isteyeceği 

kentleri; yani markalaşmış kentleri ifade etmektedir. Farklı, ilginç, eğlenceli, sosyal ve kültürel anlamda dinamik, yapı 

kültürü açısından zengin kentler marka kentlerdir. Ancak marka kent olabilmek için bu yerleşmelere turizm aktiviteler inin ve 

ilginin yoğun olması gerekmektedir.  

Bir yerleşim alanının ‘marka’ niteliği kazanabilmesi ve kenti özgün, kimlikli, ilgi çekici ve dinamik kılmak için özgün 

projeler ve yönetsel stratejiler gerekmektedir. Bu nitelikteki kentlerin farklı cazibe unsurlarına sahip olması, kimlikli, 

yatırımcı ve turist çeken odaklar olması gerekmektedir. Marka kentler dinamik, yaşayan, ekonomisi güçlü, göç vermeyen, 

altyapı sorunları çözülmüş, refah düzeyi yüksek kentlerdir. Ayırıcı nitelikleri olan kentlerdir. Kimi kentler sahip oldukları 

farklı enerji, tarih katmanları, kendilerine özgü kimlik ve karakterleri ile efsanevi, özel yerleşmelerdir. Bu anlamdaki bazı  

kentler ülkelerden daha popüler olmaktadır. Yeni ekonomik düzen ve turizm endüstrisi kapsamında değerlendirildiğinde ise 

bir ülkenin sahip olduğu marka kentler yaşamsal öneme sahip olmaktadır. Enerji ve dinamizmi farklı olan bu kentlerde kent 

kimliği ve imgesi de karakteristik ve özgündür. Marka kentler yaşayanlara daha üstün yaşam koşulları sağlayan, turizm 

odağı, canlı ve getirisi yüksek yatırımlardır. Bireyin kentsel çevreden edindiği izlenim olarak tanımlanan kent imgesi (imajı) 

bireysel bir olgu iken kent kimliği kolektif bir değerlendirmeye dayalıdır. Bir kentin kimliği o yerleşimin yer aldığı coğrafya, 

kültür katmanları, yörede yaşamış uygarlıklar, doğal değerler ve sosyal özellikler ile biçimlenmiş ve hafızalarda imge yaratan 

ve süreç gerektiren bir olgudur. Kent kimliği süreç içinde farklı katman ve bileşenlerin oluşturduğu bir bütündür. 

Bu bildiride rekabetçi mekân tasarımları ve imaj üretimi kapsamında; bir anlamda strateji olarak kurulmuş marka kentler ve 

kentlerin markalaşması irdelenmiştir. Marka kent tanımı ve nitelikleri ortaya koyularak; kentlerin sahip olduğu doğal, 

kültürel, tarihi, coğrafi özellikleri kapsamında ve belli bir kent imgesi/imajı doğrultusunda markalaştırılma süreci 

tartışılmaktadır. Kentler ve markalaşma sürecinde kent kimliği, marka kent-kimlik ilişkisi değerlendirilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Marka kent, kent kimliği, kent markalaşması 

 

 

1. Marka Kent ve Kentlerin Markalaşması 

Kent markası (city branding), “marka strateji ve tekniklerinden yararlanılarak belirli bir kentin hedef 

kitle zihninde sıradan bir yerleşim yeri olarak algılanması yerine, insanların yaşamlarını sürdürmek, 

çalışmak, yatırım yapmak, eğitim almak ve ziyaret etmek isteyecekleri çekici niteliğe sahip yaşam 

merkezlerine dönüştürülmesi için yürütülen tüm faaliyetler” (Avcılar ve Kara 2015, Dinnie 2011) 

olarak tanımlanmaktadır. Marka kent kavramı; bir şehrin var olan kaynaklarının gerek ulusal gerek 

uluslararası düzeyde tanınan, kimlikli, farklı nitelik ve özellikleri ile talep gören boyutlara taşınması ve 

bu kaynakların şehrin sembolü haline getirildiği kentler olarak tanımlanmaktadır. ‘Marka kent’ olgusu 

herkesin gidip görmek, deneyimlemek isteyeceği kentleri; yani belli konu ve alanlarda öncül kimliği 

ile markalaşmış kentleri ifade etmektedir. Farklı, ilginç, eğlenceli, sosyal ve kültürel anlamda dinamik, 
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yapı kültürü açısından zengin kentler marka kentler olarak tanımlanmaktadır. Ancak herhangi bir 

şehrin marka kent olabilmesi için bu yerleşmede turizm aktivitelerinin ve ilginin yoğun olması 

gerekmektedir. Bir kenti marka haline getiren unsurlar, ziyaretçiler, yabancı yatırımcılar, belirleyici 

kimlik ve sektörler farklı vizyona sahip kullanım ve yeni uygulamalardır. Marka kent oluşumunda 

kültürel miras, özgün yerel değerler ile evrensel soyut ve somut miras değerleri, gelenek ve 

görenekler, doğal yapı ve çevresel faktörler; o yöreye özel ürünler, sanatsal etkinlikler, eğitim 

olanakları ya da kaynaklar ile geleneksel sanatlar etkili olmaktadır. Marka kent olmaya aday kentler 

için önemli olan istihdam, GSMH, eğitim, ulaşım, siyasi ve sosyal çevre, kamusal hizmetler, yaratıcı 

ve yenilikçi bakış açısı, kültürel çevre ve sağlık alanlarında gerekli kaynağa sahip olunmasıdır 

(Merdan 2018). Marka kent olmanın nedenleri arasında sosyokültürel ve ekonomik rekabetin de 

önemli etkileri bulunmaktadır. Küresel rekabet marka kentlerde özellikle önemli olmaktadır. Kentte 

yaşayanlar diğer kentler ile rekabet edebilmek adına yeni stratejiler, hangi alanda olursa olsun 

alternatif seçenekler ortaya koymalıdır. Marka kent olabilmek için sadece rakip kentler ile değil global 

ölçekte tüm dünya kentleri ile rekabete girecek iddialı öneriler geliştirilmesi gerekmektedir. 

Marka olmak, diğer kentlerden farklılaşarak karar durumunda hedef kitle tarafından alternatif kentlere 

karşı tercih edilme ve böylece daha yüksek algılanan değer kazanma anlamına gelmektedir. Benzer 

şekilde, bir kentin markalaşması, kültürel, ticari ve siyasi anlamda şehrin tüm kaynaklarının hedef 

kitlenin hafızasında/belleğinde yüksek değere dönüştürülmesidir (Avcılar ve Kara 2015, Ailawadi ve 

Keller 2004). 

Kentlerin markalaştırılma süreci, ürünlerin ve hizmetlerin markalaştırılması ile kıyaslandığında çok 

daha zor ve daha karmaşık bir süreç olmaktadır. Marka kentler, kentin doğal kaynakları, doğası, 

turizm potansiyeli, altyapısı, kurum ve kuruluşları, kentte yaşayanların özellikleri gibi birçok somut ve 

soyut özelliği içinde barındırmaktadır. İklim koşulları, coğrafi özellikler ve özgün doğal kaynak 

değerlerine sahip olan kentlerin ekonomik olarak geliştiği, kentsel dönüşümü ve alt yapı problemlerini 

büyük ölçüde çözdüğü görülmektedir. Kentin marka olması hedef kitlenin zihninde merak uyandırarak 

kente karşı farkındalık oluşturulması, kentte aktivite ve farklı yaşam ortamları sağlayacak çekim 

merkezlerinin bulunması, diğer kentlerden farklı kimlikte kentle ilgili olumlu çağrışımlar yaratma 

sürecidir. Bu bağlamda kültür, tarih, doğa, spor, turizm, gastronomi ve alışveriş olanakları gibi 

değişkenler kentlerin markalaşması üzerinde belirleyici olmaktadır. 

Marka kentler güncel trendler doğrultusunda ülkelerden bile daha fazla önem ve ilgi kazanmış; 

popüler, hiç gidilmediği ve deneyimlenmediği durumda bile taşıdığı farklı enerji ile insanlar üzerinde 

etkiye sahip yerleşmelerdir. Güncel ekonomik eğilimler kapsamında da bir ülkenin sahip olduğu 

marka kentler ülke ekonomisinde belirleyici olmaktadır. 

Marka kent olgusunda bir diğer önemli bileşen ise yaratıcılıktır. Kent sahip olduğu olanaklar ile genel 

anlamda engelsiz, rahat kullanılabilir ve özgün değerler sunarken özelde ise farklı kültür, davranış 
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biçimi ve bakış açısına sahip bireylere alternatif deneyimler sunmalıdır. Marka kentler kültürel 

çeşitliliğe sahip kentlerdir. 

2. Marka Kentlerin Özellikleri 

Marka kent oluşturabilmek için güçlü bir marka algısı ve marka konumlandırılması gerekmektedir. Bu 

özelliklere sahip kentlerde önemli olgular (Merdan 2018): 

 Marka kentlerin iş olanakları açısından cazibe merkezi olması: Dünyanın birçok bölgesinde 

marka kentlerde iş bulabilmek ve kariyer sahibi olabilmek için aşırı talep söz konusu olmaktadır. 

Marka kentler özellikle çalışan kentliler üzerinde belli bir imaj ve etkiye sahiptir. Bu anlamda Londra, 

San Francisco, Boston, Zurich gibi kentlerde görev yapmak bireylere motivasyon sağlamakta; bu tür 

kentlerde çalışmak prestij sağlamaktadır (Şekil 2.1.). 

 

Şekil 2.1. Boston (Anonim 2019) 

 Yatırımcılar için cazibe merkezi olması: Marka değeri yüksek yerler, girişimciler ve işletmeciler 

tarafından daha çok tercih edilmektedirler. Yatırımcılar tarafından marka kentlerin çekim merkezi 

olarak görülmesindeki en büyük etkenler büyük iç pazara sahip olması, finansal yapının gelişmişliği, 

iletişim ve ulaşım altyapısının güçlü olması, devlet desteğinin sağlanması ve kente yönelik pozitif 

algıdır. 

 Uzun dönemli kalıcı yatırımlara olanak sağlaması: Marka kentlerde yatırım yapmayı düşünen 

işletmeler ya da girişimciler daha çok orta-uzun vadeli yatırım yapma eğiliminde olmaktadırlar. 

 Yaşayanların kente olan aidiyet duygusunun yüksek olması: Marka kentlerde yaşayanların 

kente bağlılık duygusu oldukça gelişmiştir. Kentte yaşayanlar bilinçli olarak kentin çıkarlarını, 

değerlerini korumakta ve geliştirmektedirler. Yanı sıra kent ile ilgili olarak belli bir anısal, simgesel 

değerler bütününe sahip olup bunun korunması ile ilgili gerekli bilince sahiptirler. 
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 Uluslararası kurum, kuruluş, enstitü vb. merkezi olması: Marka kentlerde çok sayıda 

uluslararası organizasyonlar, dernekler, sendikalar ve konfederasyonlar bulunmaktadır. Aynı zamanda 

üniversiteler, ar-ge merkezleri ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların merkez ya da temsilcilikleri yer 

almaktadır (Şekil 2.2.). Uluslararası ölçekte tanınmış NGO, Vakıf, Eğitim kurumu, vb. oluşumların da 

bu tür kentlerde konumlandırılması kent markasının kurumsal olarak prestij unsuru olarak 

değerlendirilmesini de beraberinde getirmektedir.   

 

Şekil 2.2. Oxford (Anonim 2018a) 

 Kültürel-sanatsal-sportif aktivite merkezi olması: Marka kentlerde uluslararası nitelik taşıyan 

kültürel, sanatsal ve spor aktiviteleri periyodik olarak düzenlenmektedir. Bu olgu da kente alternatif 

etkinlikler sağlarken sadece bu etkinlikler için kente gelenlerin de farklı deneyimler yaşamalarına 

olanak sağlamaktadır. 

 Altyapı sorunlarının çözümlenmiş olması: Altyapı hizmetleri tamamen bir sisteme oturtulmuştur. 

İletişim sistemlerinin kusursuz hizmet verdiği; her türlü kentsel servisin çözümlendiği kentlerdir.  

Şehre kara, hava, deniz ve tren ile kolay bir biçimde erişim sağlanmaktadır. 

 

3. Marka Kentlerin Avantajları 

Marka kentler sahip oldukları doğal, tarihi, kültürel, ticari, sanatsal, eğlence, iş ve yatırım olanakları 

doğrultusunda toplumlara: 

 Yeni istihdam olanakları sağlamaktadır.  

 Yabancı sermaye için farklı yatırım olanaklarına sahiptir. 

 Kentteki üretimin güvenilirliği yüksektir.  



21  

 Kente daha fazla ziyaretçinin gelmesine olanak sağlamaktadır. 

 Tarihi ve kültürel zenginliklere olan ilgi ve deneyimi arttırmaktadır. 

 Kentin konferans, kongre, eğitim ve fuar merkezi haline gelmesini kolaylaştırmaktadır. 

 Kentte yaşayanların özgüvenlerinin artmasına, kente aidiyet duygusunun gelişmesine katkı 

sağlamaktadır. 

 Kentin geleceğe daha güvenli bakmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.  

 Kentlerin markalaşmasında ekonomik girdiler kadar sosyo-kültürel yapının da önemli etkileri 

bulunmaktadır. Markalaşma sadece yerel kalkınmanın ve farklılaşmanın bir parçası değil, aynı 

zamanda özgün bir kentsel kimliğin ve kent imgesinin oluşumunu da kolaylaştırmaktadır.  

Bir kentin sınırları içinde tüm dünyanın görmek, tanımak isteyebileceği ilgi çekici, doğal, kültürel ya 

da tarihi alanlar mekânlar bulunabilmektedir. Ancak bu olgu o kenti ‘marka kent’ yapmamaktadır. 

Marka kent sunduğu olanaklar, servisler ve kentsel kalite ile kendine ziyaretçi, yatırımcı, öğrenci, 

çalışan olmak üzere her türlü yaş grubundan insanı çeken kenttir. Yanı sıra bir kentin 

markalaşabilmesi için kentin etkin, güçlü ve tüm sektörler ve kentli ile işbirliği içinde çalışan 

yöneticilere gereksinimi bulunmaktadır. Oluşturulan kent imgesi, kimliği ve markanın da doğru 

yönetimi gerekmektedir. Marka kentler daha nitelikli, kültürel çeşitliliğini korurken kalite ve özgün 

kimliğinden ödün vermeyen, vasıflı çalışana sahip, bilinçli ve nitelikli nüfusa sahip kentlerdir. Marka 

kentler dışa dönük, göç vermeyen, kentlinin gurur duyduğu, ekonomisi gelişmiş, yatırımcılar 

tarafından tercih edilen, özgün kimlik değerlerini koruyan, altyapı sorunu olmayan kentlerdir. 

 

4. Kent Kimliği 

Kent kimliği, kent markasını yöneten paydaşların kentin nasıl algılanması gerektiği tanımlamalarını 

ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile “kentsel kimlik” bir şehrin, çevrenin, doğal ve yapay elemanları ve 

sosyokültürel özellikleri ile tanımlanmaktadır (Avcılar ve Kara 2015, İslamoğlu 2002). Bir kentin 

markası, o kentin nasıl algılatılmak istendiğini; kentin imajı, hedef kitlenin kenti algılama biçimini; 

kentin kimliği ise şehrin öne çıkan özellikleri ve değerleri ile toplum ve bireylerde oluşturduğu 

imgesel, anısal, sembolik, duyusal değerler bütünüdür. Kent kimliği, kent imajı oluşturma ve kentin 

konumlandırılması sürecinde en önemli bileşendir. Kent kimliği, kentin algılatılmak istenen yönleri 

olarak ifade edilmektedir. Kentin özgün nitelik ve özellikleri ile algılanmasını sağlamaya yönelik 

oluşturulan algıdır. 

Hacıhasanoglu ve Hacıhasanoglu (1995), kent kimliğinin bileşenlerini beş kategoride 

değerlendirmişlerdir. Bunlar: 

 Coğrafi Özellikler (İstanbul’un, boğazı; Venedik’in ise, kanalları ile kimlik kazanması gibi) 

 İklimsel Özellikler (Akdeniz Bölgesi’nin ılıman iklimi ile kimlik kazanması gibi) 
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 Anıtsal Yapılar (İstanbul’un külliye ve cami yapıları, Paris’in Eiffel Kulesi; Moskova’nın Kremlin 

Sarayı gibi) (Şekil 4.1.) 

 Kent Meydanları ve Sokakları (Venedik, San Marco Meydanı gibi) (Şekil 4.2.) 

 Folklorik ve Sosyokültürel Özellikler (Viyana’nın klasik müzik ve valsler ile, Rio’nun ise 

karnavalı ile tanımlı olması gibi) 

 

Şekil 4.1. Moskova Kremlin Sarayı (Anonim 2017a) 
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Şekil 4.2. Venedik (Anonim 2018b) 

Kuşkusuz marka kent sadece daha fazla ziyaretçi çeken kent anlamına gelmemelidir. Farklı 

deneyimler sağlaması, eğitim anlamında önemli ve güçlü olması, yaşamaları hatta yatırım yapmaları 

için her kategoride insanı ikna edecek özgün ve nitelikli mimari özellikleri, çevre duyarlılığı, güvenli 

mekanlara sahip, sosyal ve kültürel etkinliklere olanak sağlayan, korunan tarih ve kültür mirası ve 

doğal değerleri, festivalleri ile kendine özel ve rakiplerince taklit edilemez bir yaşam alanı olması gibi 

özellikleri ile bir kent marka kent olabilmektedir. 

Kentlerin kaliteli, başarılı ve farklı olabildiğini herkese anlatabilmesi geri dönüşü en yüksek 

yatırımlardan birini gerçekleştirmesi anlamını taşımaktadır (Can ve Kazancı Başaran 2014). Ancak 

kentlerin kendini anlatabilmesi ve okunabilir olması için önce kimlikli olması ve kaynak potansiyelini 

etkin değerlendirmesi gerekmektedir. Yani kimliğini oluşturacak özellikleri ile toplum ve bireylere 

yaşattığı deneyimler ile önem taşımaktadır. 

Marka kentlerde öncelikle kentin güçlü ve zayıf yönlerinin saptanarak, yerleşimin farklı kılınması, 

diğer kentlerden farklılaşan değer ve olanaklara sahip olması ve güçlü bir imajın kazandırılması 

gerekmektedir. Marka kavramı, marka farkındalığı, marka kimliği, marka değeri ve marka imajı, 

markayı konumlandırma gibi önemli unsurları da içermektedir (Can ve Kazancı Başaran 2014). 

Benzer ürünlerin tüketiciye sunulması açısından marka farkındalığı önem taşımaktadır. Dünya 

ölçeğinde Rio de Jenerio karnavalları ile, Londra, Madam Tussaud Müzesi, kültürel ve sanatsal 

etkinlikleri, eğitim sektöründeki konumu gibi çok sayıdaki sosyal ve kültürel bileşenleri ile, Miami 

özgün kumsalları, gece yaşamı, turizm olanakları ve Cruise gemileri ile rakip kentlere göre farkındalık 

yaratmayı başarmış marka kentlerdir (Şekil 4.3.). Tüm bu unsurlar kentlere kimlik ve marka özelliği 

kazandıran niteliklerdir. 
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Şekil 4.3. Londra (Anonim 2017b) 

 

Kent kimliği sembolleri çoğunlukla simgesel ve anısal nitelik taşıyan ‘landmark’lar, anıtlar ve prestij 

yapılar olmaktadır. Mısır için Piramitler, Prag’da Charles Köprüsü, Roma için Colloseum, Rusya için 

Kremlin Sarayı, Rio de Janeiro için ise Kurtarıcı İsa Heykeli bu anlamdaki sembol landmarklardır 

(Şekil 4.4., 4.5., 4.6.). Kent kimliği unsurları marka kimliği yaratmanın yollarından birisi olup en etkili 

olduğu kategori ise kültür sembolleridir. Teksas’ta en etkili kültürel sembollerden birisi kovboy iken 

Konya’nın en belirgin kültürel sembolü kuşkusuz Mevlana ve Selçuklu kimliğidir. 

 

 

Şekil 4.4. Roma (Anonim 2016) 

 

  

Şekil 4.5. Paris (Anonim 2014) 
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Şekil 4.6. Rio de Janeiro (Anonim 2017c) 

 

Kültürel semboller o kentler için başlı başına birer cazibe oluşturmakta ve kentlere kimlik 

kazandırmaktadır. Nitekim Başçı’ya göre logo ve sembol yaratımında kentin kimliğini yansıtacak ve 

somutlaştıracak kentsel imgelerin kullanılması hem zihinlerde kente ilişkin kalıcı bir imge yaratmak 

hem de kente ilişkin bir cazibe noktası oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır (Can ve 

Kazancı Başaran 2014, Başçı 2006). 

Yerler, ülkeler ve kentlerin kimliği pek çok unsurun bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Örneğin; 

Danimarka için Vikingler, Andersen ve Lego, Almanya için ise bira, ciddiyet, Berlin ve Goethe kimlik 

unsurlarıdır. Çin ise dünya genelinde Çin Seddi, yasak şehir, çay seremonisi, yoğun nüfusu ve kalitesiz 

ürünleri ile tanımlı bir ülkedir. 

Kent markası oluşturulurken toplum ve bireylerin tercihleri de o yer ile ilgili daha önceki deneyim ya 

da medyadan edinilen bilgiler ile kent imajı oluşturmaktadır. 

5. Sonuç ve Tartışma 

Marka oluşturulması kadar markaların yönetilmesi de önemlidir. Kentler ile ilgili olumsuz olayların 

çok kısa bir sürede bireylere ulaşması güncel iletişim koşullarında küresel ölçekte bile artık çok kolay 

gerçekleşmektedir. Olumlu bir kent markası ve imajının oluşturulması ve konumlandırılması uzun 

vadeli bir süreç olmaktadır ki bazı kentlerin markalaşması yüzyıllık süreçler gerektirmektedir. Ancak 

bugün sahip olunan iletişim olanakları ile bu süreç kısalabilirken maliyet oranında ise artış 

görülebilmektedir. Bir kent markası oluşturmanın yanı sıra o markanın sürdürülebilmesi, ziyaretçilerin 

belleğinde canlı kalabilmesi ve ziyaretçilerini kaybetmemesi için markanın iyi yönetilmesi ve 

korunması gerekmektedir. Kentlilerin kültürel gelişimlerinde katkı sağlayıcı eğitsel ve kültürel 

ağırlıklı organizasyonların yapılması markalaşmaya katkı sağlayabilecektir. 

Marka kentleri diğer kentlerden farklı kılarak kimlik kazandıran zengin yerel flora ve faunanın 

oluşturduğu doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması marka değerini arttırıcı 

potansiyel olarak değerlendirilmelidir. Kentin tanıtımı doğru yönetilmeli, kent kimliği ve yerel 

değerler, yöresel gastronomi, üretim ve sanat aktiviteleri desteklenerek ön plana çıkarılmalıdır. Kent 

imgesinde önemli bir etken olan nitelikli ve kimlikli bir kent siluetinin ‘cityscape’ sağlanabilmesinde 

kente özellik kazandıran kültür varlıkları, yapılar, meydanlar ve tüm kamusal alanlar özgün kimlik 

belirleyiciler olarak korunmalıdır. Yanı sıra ülkelerin, bölgelerin ya da yörelerin marka kent yaratma 
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çabaları üzerinde şehir yönetimleri belirleyici olmaktadır. Bu durum kamu ve özel sektör iş birliğine 

dayalı koordineli bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Böylece kente kimlik kazandıran her özgün kültür 

bileşeni korunmalı, marka değer olarak tanıtımı yapılmalıdır. Kentlere marka değeri katan kimlik 

unsuru olan kültürel mirasın ve sosyo-kültürel özelliklerin korunup gelecek kuşaklara 

aktarılabilmesinde kenti oluşturan bireylerin bilinçlendirilmesi sağlanmalı; gerekli kurumsal ve yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. Kent kimliği unsurları olan; kentlerin kültürel mirası, doğal değerleri, 

taşınmaz kültür varlıkları, alternatif turizm değerlerini öne çıkaracak marka ve semboller ile bireylerde 

bu yönde bir algı oluşturulmalıdır. 

Herhangi bir kentin marka kent olabilmesi ya da ‘markalaşması’ için öncelikle sahip olduğu özellik, 

nitelik ve değerler analiz edilerek kendi statüsünde rekabet içinde olduğu/olabileceği kentler 

belirlenerek kullanıcı, ziyaretçi, yatırımcı hedef kitleler saptanmalıdır. Yanı sıra yerel paydaşların 

işbirliği ve senkronizasyonu sağlanarak marka kentin sürdürülebilirliği desteklenmeli; o kentte 

yaşayan bilim adamı, sanatçı, eğitimci, yatırımcı yeni fikirler üreterek farklı alanlarda çekici ve özgün, 

aktiviteler ile kentsel dinamizmin sürekli, canlı ve çeşitli olmasını sağlamalıdırlar. 

Ülkeler sahip olduğu markalar ile tanımlıdır. Bu olgunun en önemli bileşenlerinden biri de marka 

kentlerdir. Marka kentlerin çok olduğu ülkeler küresel iletişime açık, hızla gelişen ve kalkınmanın üst 

düzeyde yaşandığı ülkelerdir. Türkiye bu anlamda sahip olduğu kültürel çeşitlilik, çok katmanlı 

yerleşim alanları ve taşınmaz kültür varlıkları ile zengin soyut ve somut değerleri bünyesinde 

barındıran potansiyel bir ülkedir. Çok sayıda özgün doğal ve kültürel özelliklere sahip kentleri ile 

doğru, etkin ve uzun vadeli stratejiler ile marka kent ya da markalaşmış kente kolayca sahip 

olabilecektir. Yalın konumlandırma ve kent kimliği çalışmaları ile İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, 

Konya, Edirne, Antalya, Mardin, Şanlıurfa marka kent potansiyeline sahip potansiyel Anadolu 

kentleridir. Tüm bu kentlerin kaynak ve olanaklarının saptanması, özgün ve eşsiz değerlerin analiz 

edilerek, sorun ve olanaklar kapsamında değerlendirilerek markalaşma süreci başlatılmalı ve bu süreç 

stratejik olarak doğru yönetilmelidir. 
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TÜRK İSLAM SERAMİKLERİNDE LÜSTER DEKORLU ÇİNİLER 

Suna Aktaş
3
 

 

Özet 

Seramik üretimi Neolitik çağla başlamış, daha sonra yerleşik düzende devam etmiş, günümüze dek  üretimi devam eden bir 

sanat  dalıdır. "İslam sanatı", Müslümanlar ve İslam kültürleri tarafından işgal edilen bölgelerde yaşayan, 7. yüzyıldan sonra 

Müslüman ve gayrimüslim sanatçılar tarafından yaratılan görsel sanatları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.  Tarihsel 

olarak, İslam sanatı, Mısır, Bizans ve Eski Pers'in Ortadoğu kültürleri ile birleşmiş, Eski Yunan ve Çin geleneklerinden gelen 

çeşitli kaynaklardan etkilenerek gelişmiştir. 

İslam sanatından esinlenerek gelişen islam seramik sanatı tarzı, Irak'ta dokuzuncu yüzyıla kadar kesin olarak kurulmamış, 

daha sonra Türkiye, Suriye ve İran'da gelişmiştir. İlk Müslüman çömlekçilerin ilk ve en büyük  yeniliklerinden biri parlak 

görünüşleri ile lüster kaplardır. Lüstreli kaplar, Irak seramik üretimlerinden çıkmış; ancak en erken formu muhtemelen İpek 

Yolu ticaret ağı sayesinde Çin'den gelen Tang hanedanı dönemi üretimlerden etkilenerek oluşmuştur. Türk-İslam 

Seramiklerinde Lüster dekorlu Çiniler birçok sanatçıya esin kaynağı oluşturmaktadır. Türk-İslam seramik kültürü ve 

geleneğinin form, tasarım, dekor teknik ve yöntemleri sanatçılara değişik ve özgün form, biçim ve yüzeyler oluşturmak, 

geliştirmek adına oldukça zengin bir kaynak sunmaktadır. Bu kaynakları zenginleştirmek, lüster dekorlu çini geleneğinin 

form yüzey ve biçim oluşumlarını inceleyerek, resimli belgeler oluşturmak birinci sorunu oluşturmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Seramik, Lüster ,Dekor, Çini, İslam 

 

LUSTER DECORATED TILES IN TURKISH ISLAMIC CERAMICS 

Abstract 

The production of ceramics started with the Neolithic Age and then continued in the settled system. "Islamic art" is a term 

used to describe the visual arts created by Muslim and non-Muslim artists living in the regions occupied by Muslims and 

Islamic cultures. Historically, Islamic art has been influenced by various sources of ancient Greek and Chinese traditions, 

united with the Middle Eastern cultures of Egypt, Byzantium and Old Persia. 

developing Islamic ceramic art style inspired by Islamic art in Iraq, established precisely to the ninth century, then Turkey, 

Syria and Iran are developed. One of the first and greatest innovations of the first Muslim pottery is the luster booths with 

their bright appearance. The vessels with sanitary ware came out of Iraqi ceramic production; however, the earliest form was 

probably influenced by the Tang dynasty period productions coming from China through the Silk Road trade network. 

Ceramics with Luster decorations in Turkish-Islamic Ceramics are a source of inspiration for many artists. The form, design, 

decor techniques and methods of Turkish-Islamic ceramics culture and tradition provide a rich source of resources for the 

artists to create and develop different and original forms, shapes and surfaces. The first problem is to enrich these resources 

and create picture documents by examining the form surface and shape formations of the luster-based tile tradition. 

Key Words: Ceramics, Luster, Decor, Tile, Islam 
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Giriş 

Türk İslam Seramik Sanatı bugün kullanılan pek çok tekniğin ortaya çıkmasını sağlamış, bu alanda 

pek çok eser üretilmesine katkı sağlamıştır. Türk İslam seramikleri arasında Lüster dekorlu çiniler 

9.yyda  başlayarak 14.yy dan günümüze dek kullanılmaya devam etmiştir. 

Bilinen İlk Lüster dekorlu üretimlerin  Abbasi döneminde Bağdat ve Samarrada görülmüş, Irak ,Mısır, 

Suriye ve İranda gelişerek devam etmiştir. Ayrıca ilk kez Abbasi Dönemi lüster tekniğinde yapılan 

seramik kaplarda Türk tipi bağdaş kuran börk tipi başlıklı hükümdar motifi konu olarak ana temadır.  

Yapılan araştırmada,  Türk İslam seramik tekniğinde lüster dekorlu çiniler  Irak Mısır Suriye, İran 

Dönemi seramikleri konu alınmış,  Bu teknikte yapılan üretimler , benzer ve farklı özellikleri ile 

incelenmeye çalışılmıştır. 

1.Lüsterin Tanımı 

Lüster bir sır üstü tekniğidir. Lüster bezeme çininin yüzeyine madeni parıltı parlak bir tabaka 

oluşturur.  En yaygın örneklerde desen fırınlanmış mat beyaz sırlı çini üstüne lüster veya perdah 

denilen maden oksitli ve gümüş, bakır tozlu bir karışımla boyanır. Bu çiniler yaldızlı renklerin 

bozulmaması için diğer çinilerden daha az hararette pişirilirler 
4
.  Lüster genel anlamda seramik 

ürünlerin sırlı yüzeyleri üzerinde oluşturulmuş metalik film tabakasıdır. Bu metalik birikim bazen tüm 

sır yüzeyini kaplayarak parlak ve pırıltılı bir fon oluşturur. Bazen bir bordür, bazen de zarif bir 

motiftir. Bazen seramik kap altından, gümüşten veya bakırdan yapılmış gibidir.
5
 

Lüster; gümüş ve bakır oksidin kırmızı veya sarı toprak boyayla birlikte, sülfür karışımı ve sirke 

eklenmesi ile hazırlanır. Fırınlanmadan sonra toprak boya ve maden oksitlerinin çökeleği çini 

üzerinde, yeşilimsi sarıdan, kırmızımsı kahverengiye kadar çeşitli tonlarda madeni parıltılı bir desen 

bırakır.
6
 

2.Lüsterin Tarihçesi 

Türkler’de, ilk Müslüman Türk devletini kuran Karahanlılar’dan itibaren görülmeye başlayan çini 

tezyinat geleneği, Türk çini sanatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Ancak çini 

sanatı, asıl kayda değer gelişimini, Anadolu Türk mimarisinde göstermiştir. Uygurlar, Karahanlılar, 

Gazneliler, Harzemşahlar ve özellikle Büyük Selçuklular mimaride az çok çini kullanmışlardır. Bu 

sanat dalı, Anadolu Selçukluları zamanında çok yaygın hale gelmiş ve çeşitli tiplerdeki mimari eserler 

üzerinde, çeşitli tekniklerde çini kullanılmak suretiyle, büyük bir gelişme göstererek günümüze kadar 

varlığını sürdürmüştür.
7
 

                                                   
4 Gönül, ÖNEY, Büyük Selçuklu Devri Minarelerinde Süsleme,67 
5 Sevim ,ÇİZER, Endüstri Seramiğinde Sırüstü Dekorlama Malzemelerinden Lüster Ve Yaldızların 

Kullanımı,2 
6 M,Erden, Kubadabad Sarayı Çinilerindeki Hayvan Motiflerinin İkonografisi, Simgesel Anlamı ve 

Günümüz Seramiğinde Yorumları,19 
7
 İslam Sanatları tarihi, http://www.onlinedil.net/aof-ilahiyat-kitaplari/ILH1005.pdf 
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Mezopotamya, İran ve Mısır’da var olan seramik geleneklerini benimseyerek ortaya çıkan İslam 

seramik sanatı zamanla kendine has üslup ve teknikleri ortaya koymağa başlamış, İslam Dünyasının 

gelişen sınırları yeni kültür geleneklerine kapı açarken, farklı sanat ekolleriyle etkileşimlere de zemin 

yaratmıştır.
8
 

Lüsterli seramiklerin ilk defa nerede üretildikleri bilinmemekle birlikte ele geçen buluntulara 

dayanarak bilinen en eski örneklerin Irakta, Bağdat,Basra ve Küfe kentlerinde 9.yydan başlarında 

üretildiğine inanılmaktadır.9.yy da Irakta üretilmeye başlanan en erken lüsterli kaplar hem desen 

hemde teknik olarak cam kapları taklit ediyordu.
9
 

  

Görsel 1-2: Irak   Abbasi Dönemi Lüsterli Kaplar 

 

Sırlı seramik üzerine bilinen ilk lüster bezemelerinin Abbasîler döneminde, Bağdat ve Samarra da 

görülmüştür. Mısırda bir kent olan Fustatta 9.yy ‘a ait bol miktarda lüsterli seramik kırığı bulunmuştur. 

Bu kalıntıların mısıra atanan  bir subay olan Ahmet İbni Tolun’un sarayının kalıntılarıdır. Kaplardaki 

bezemede, palmetler rozetler, çeşitli yaprak motifleri, halkalar, damlalar kullanılır.
10

 

                                                   
8
 Ertuğrul,AVŞAR ,Lale AVŞAR,  İslam Sanatında Akıtmalı-Kazımalı Seramikler Ve Taklit Teorisi,3 

9 Sevim ÇİZER, Lüsterin, Tarihi,Tekniği Sanatı ,2 
10 Age,22 
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Görsel 3-4: :  Irak  Lüsterli kap 9-10.yy David Koleksiyonu 

İslam seramik sanatının bir buluşu olan Iüster tekniği ilk defa Abbasiler devrinde kullanılmıştır. 

Çinilere ve pişmiş toprak kaplara madeni bir parıltı veren bu teknik, ·seramik kaplarda altın ve gümüş 

kapların görünümünü sağlayabilmek için bulunmuş bir tekniktir. Sır üstüne içinde maden oksitleri 

bulunan bir cila (lüster) sürülmekte ve kap ikinci defa daha az hararetli, dumanlı bir fırında tekrar 

pişirilmektedir. Böylece cilanın içindeki  maden eriyiği, sır üzerinde madeni parıltı veren bir kaplama 

oluşturmaktadır.
11

 

Parlak lüsterli kapların teknolojisinin kökenleri belirsizdir. Bazıları, İslam'ın ilk iki yüzyılı boyunca 

cam süslemek için kullanıldığı Mısır'dan türetildiğini ve 9. yüzyılda yerel çömlekçilerin eserlerini 

etkilediği belirtilmektedir. Daha önceki dönemlere ilişkin bilgiler, iyi durumda kalan arkeolojik 

örneklerin bulunmaması nedeniyle çok eksiktir. Kesin olarak bilinen şey, Bağdat'taki Abbasi 

mahkemesinin etrafında toplanan çömlekçilerin, İslam alanının her köşesine ihraç ettiği püskürtme 

ürünleri oluşturmalarıdır. Ayrıca, çanak çömlek üzerinde kaligrafik süslemeler bu dönemde ortaya 

çıkmaya başlamıştır.  

2.2.Mısırda Fatimiler Döneminde Lüster. 

İran, Irak, Suriye ve Mısır gibi Yakın Doğu ülkeleri İslami seramikçiliğin büyük merkezleri haline 

gelmeye başlamıştır. Müslümanlara, çömlek sanatının Mezopotamya, Basra, Mısır ve diğer kültürel 

bölgelerden intikal ettiği oldukça açıktır. Sırlı çömleklerin ilk defa Mısır‟da ortaya çıktığının izleri 

MÖ . 4000 yıllarına dayanmaktadır. İran ve Mezopotamya’yı da içine alan Yakın Doğu bölgelerinin 

birçoğuna sırlı çömlek formlarının ulaştığı görülmektedir.
12

 

                                                   
11 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c01/c010051.pdf 
12

 Cooper, Emmanuel, “Ten thousand years of pottery - Çömlekçiliğin 100 yılı” , 86–88 
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     Tarihi kesin belli olan Fatimi lüster kabı pek azdır. Ancak İtalyanın pizza kentinde bulunan San 

Zeno, San Sisto, Sant Andrea kiliselerinin yapım tarihleri belli olduğundan duvarlarına gömülü 

tabaklar bu konuda istisna oluşturur. Üzerlerindeki turuncu-kırmızı altın renkleriyle, bakırlı 

pigmentten yapılmış Fatimi lüsteri hemen göze çarpmaktadır. Fatimi sanatı genel olarak konularındaki 

tüm canlılığa ve zenginliğe rağmen kapsamlı ve köklü bir sanat olamamış, ancak lüster bezemeli 

kaplarıyla önemli ve kendine özgü bir Müslüman sanatı karakteri oluşturmasını da bilmiştir.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 5-6: : Mısır dönemi 9-10.yy  Lüsterli kaplar 

İslam çömlekçiliği Fatımi hakimiyeti altında büyük gelişme göstermiştir. Lüsterli ürünler özellikle 

tercih edilmiş ve üretilmiştir. Başlangıçta bu ürünlerin tarzları Mezopotamya tarzına oldukça yakındı –

basit, daha naif insan figürleri ve hayvanlar siluet halde görülmekte idi. Bu ürünlerin Mezopotamya 

ürünlerinden ayırt edilebilmesi sadece bünye farkı ile mümkündür. Bu ürünlerin bünyesi, 

Mezopotamya ürünlerinin daha iyi ve daha beyaz olan bünyelerine nazaran sarımsı ya da kırmızı, 

kumlu ve oldukça kabadır.
14

  

2.3.Suriye Dönemi Lüster 

Suriye de gelişmiş olan seramik üretim geleneği, İslamlıktan çok daha eski dönemlere dayanır. Lüster 

tekniğinin başlangıcının ise, 1169 da Fustatta Çömlekçiler mahallesinin yanması üzerine, Suriye’ye  

göç eden ustalar tarafından yapıldığına inanılmaktadır. Bu çömlekçi ustalarının bir kısmıda İran’a 

yerleşmiştir. Dolayısıyla Suriye ve İranda Lüster aynı tarihlerde gelişmiştir. Her ikisinde de ilk lüster 

örnekler hem bezeme uslubu  hemde renk olarak Fatimi lüsteri andırır.
15

 

 

 

 

 

                                                   
13 Sevim ÇİZER, Lüsterin, Tarihi,Tekniği Sanatı,28-29 
14  Oliver WATSON,  Ceramics from Islamic Lands,53 
15 Sevim ÇİZER, Lüsterin, Tarihi,Tekniği Sanatı,30  
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Görsel 7: Suriye  Dönemi12 -13.yy  lüsterli kaplar 

Suriye’de bulunan lüster çiniler Rey ve Keşan lüsterleriyle kıyaslanınca çok düşük kaliteli, taşra 

örnekleridir. Figür repertuarının Suriye lüsterlerinde çok azaldığı gözlenir. Ender av hayvanı ve 

bağdaş kuran insan figürleri soyut ve yenilik getirmeyen örneklerdir. Rakka seramiklerinin parlak 

devri 1171-1259 yılları arasına tarihlenir. Bu seramiklerin Anadolu’da Alaeddin Keykubad devri 

(1219-1237) saray çinileriyle teknik, desen ve renk benzerliği şaşırtıcıdır. Büyük olasılıkla Suriye’den 

gelen ustalar Büyük Selçuklu ve Rakka üslûbu karmasını Anadolu’ya taşıdılar. Bu alanda en zengin 

örnekler Sultan Alaeddin Keykubad’ın yazlık sarayı Kubadabad Kazısında bulunmuştur.
16

 

2.4.İran  Döneminde Lüsterli Kaplar 

İranda lüster üretimi, Selçuklular döneminde12.yüzyıl ortalarında başlar. Gelişerek en üst düzey 

düzeye gelmesi ise 13.yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiştir. Üretim 1224-1250 yılları arasında, 

Moğol istilası sırasında bir süre kesintiye uğrasa da teknik unutulmamıştır. Lüster tekniği Selçuklu 

geleneğine çok şey borçludur ;ancak fikir ve uslup değişikliği ile de olsa bir Moğol hanedanı olan 

İlhanlılar döneminde de lüsterli iş üretilmeye devam etmiştir(1260 -1349.Ayrıca Safaviler döneminde 

de 1650 yıllarından 18.yüzyıl sonlarına kadar, farklı ve seçkin bir lüster üretimi yapılmıştır.
17

 

 

Görsel 8:  İran dönemi 12-13.yy lüsterli kaplar 

                                                   
16  Gönül ÖNEY, Büyük Selçuklu Seramik Sanatında Resim Programı Ve Gelişen Figür Üslûbu,66 

 
17 Sevim,ÇİZER, Lüster Tarihi Tekniği Sanatı,36 
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1171 yılında Mısır’daki Fatımi hanedanlığının yıkılmasından sonra, Fustat ve Behnasa’lı zanaatçılar 

Mısır’ı terk ederek Mezopotamya ve İran’a yerleşmiş aynı zamanda lüster dekor tekniğinin sırrını da 

yanlarında beraber getirmişlerdir. Günümüzde, 12.yy ın ikinci yarısı ve 13. yy boyunca lüsterli ürünler 

üreten beş önemli seramik merkezi bilinmektedir: Rey, Keşan, Sava, Raqqa ve Sultanabad bölgesi.  

Önemli bir başka merkez ise Gurgan’dır, burada çok sayıda örnekler bulunmuştur.  Rey bölgesinin 

erken dönem lüster örnekleri, büyük insan ve hayvan figürleri, arabesk ve kenar süslemeleri ile hala 

Mısırlı Fatımi’lerin etkileri açıkça görülmektedir.
18

 

2.4.1.Selçuklu Dönemi Lüsterli Kaplar 

9. yüzyılda Abbasi halifesinin Oğuz boylarından gelen Türk askerlerinden oluşan ordusu için, 

Bağdat’ın kuzeyinde kurduğu ve merkez yaptığı Samarra kenti ile Mezopotamya’da yeşeren Orta 

Asya step kültürünün ve sanatının yeni soluğu, Batı Türkistan’dan İran’a akan Selçuklularla yeniden 

güçlenerek İslam sanatına yeni bir anlayış ve ruh verdi. İlk kez Abbasi’lerin lüster tekniğinde yapılan 

seramikleriyle İslam seramik programına yerleşen, Orta Asya göçebe ve Türk tarzında, bağdaş kurarak 

oturan, kaftanlı, kolları tirazlı, börk tipi başlıklı soyut hükümdar motifi veya saray soylusu Selçuklu 

seramiklerinin konu programında ana temadır.
19

 

 

 

Görsel 9-10:  Selçuklu Dönemi  12-13yy İran Kashan 

Çok sayıda zengin örnekle bugüne ulaşan İran bölgesi Selçuklu seramiklerinin uzantısını 12. yüzyıl 

sonu - 13. yüzyılda Suriye’de özellikle Rakka’da üretilen lüster ve sıraltı teknikli seramiklerde 

buluruz. 

Lüsterli Keşan seramikleri, Rey bölgesindeki ürünlere kıyasla çok üstündür.  Çok zarif bir şekilde 

çizilmiş ve bir arada resmedilmiş sahneler, yuvarlak yüzler ve uzun gözler, özenle işlenmiş tekstil 

desenleri, yoğun bir şekilde işlenmiş arabesk fon, uçan güvercinler ve ön planda bir havuz Keşan 

ekolünün en çarpıcı karakteristik örnekleridir.  Moğol istilası Keşan bölgesine çok fazla zarar 

vermemiş ve burada kaliteli lüster seramiklerinin üretimi neredeyse 14. y.y.ın sonlarına kadar devam 

                                                   
18 Yücel Başeğit, Türk-İslam Seramiklerinin Çağdaş Seramik Sanatına  Etki Ve Yansımaları,22 
19 Gönül ÖNEY, Büyük Selçuklu Seramik Sanatında Resim Programı Ve Gelişen Figür Üslûbu,61 
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etmiştir. Moğol istilasından sonra lüsterli vazolar yanında mimari seramiklerde yapılmıştır.  Bu duvar 

panolarının bir çoğu camilerin mihrabını süslemektedir.
20 

2.4.2.İlhanlı Dönemi Lüsterli Kaplar 

Moğol istilasıyla birlikte gelen güvensizlik ve korku ortamı, diğer üretimlerle birlikte lüsterli iş 

üretiminde de belirli bir düşüşe neden olmuştur. Desenlerde fikir ve kompozisyon açısından ender  

olarak değişiklik yapılmıştır. Fakat Çizgilerde belirgin bir kabalık ve eskisi gibi şiirsel olmayan bir ruh 

göze çarpar. Bu gün bize sanki o dönemde lüsterli kap üretimi kaplama üretiminden daha önemliymiş 

gibi gözükmektedir. Oysa kaplar yaygın ve kapsamı geniş bir kaplama seramiği üretimine oranla 

küçük bir gruptur. Çünkü bunlar saraylar camiler türbeler gibi yapıların geniş duvarlarını kaplamak 

için kullanılmıştır. 
21

 

 

 

Görsel 11 :İlhani Dönemi lüsterli kap 13.yy 

2.4.3 Safaviler Dönemi Lüsterli Kaplar 

Safavi lüsteri 17.yy2ın 2. Yarısı ile 18.yüzyılın ilk yarısına tarihlenir. Bu dönem lüsteri varlığını az 

yada çok eski örneklere ve önceki geleneğe borçludur. Ancak kap biçimleri,sır yüzeyi lüster renkleri 

ve bezemenin ardındaki fikir tamamen farklıdır.Kaplama Seramiği üretimine ise rastlanmaz. Safavi 

işlerinde bezemecilerin,ne altın veya gümüş kapları taklit etmek, nede  güneş simgeciliğini işlemek 

gibi bir kaygıları bardır. Buna karşın lüsterlerin kaliteli ve parlak zemin sırlarınında katkısı ile renk 

ışık yansımaları ile yanar döner görünümleri vurgulanmak istenmiştir.
22
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Yücel Başeğit, Türk-İslam Seramiklerinin Çağdaş Seramik Sanatına  Etki Ve Yansımaları,22 
  
21 Sevim,ÇİZER, Lüster Tarihi Tekniği Sanatı, 48 
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Görsel 12-13  : Safavi  Dönemi Lüsterli Kaplar 13.Yy 

 

1.4. Anadolu Selçuklu Dönemi Lüsterli Kaplar 

Suriye’den gelen ustalar Büyük Selçuklu ve Rakka üslûbu karmasını Anadolu’ya taşıdılar. Bu alanda 

en zengin örnekler Sultan Alaeddin Keykubad’ın yazlık sarayı Kubadabad Kazısında bulunmuştur.
23

  

Bu örnekler bu gün yıkıntı durumunda bulunan Kubad Abad  sarayında  Prof.Dr. Rüçhan Arık 

tarafından uzun yıllardan beri sürdürülen kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış hala Konya Karatay 

müzesinde   sergilenmektedir. Bu kaplamaların Yıldız biçimli olanlarında insan ve hayvan figürleri yer 

almakta, haç biçimliler ise  çoklukla kıvrık dallar ve arabesk motifleriyle bezenmiş bulunmaktadır. 
24

 

 

Görsel 14-15: Konya Kubadabad Sarayı Lüsterli Çiniler 15.yy 

Sarayın duvarlarını süsleyen yıldız-haç kompozisyonunda yerleştirilmiş, lüster ve sıraltı tekniğinde 

işlenmiş çiniler bir arada değerlendirildiğinde, Büyük Selçuklu seramiklerinden tanıdığımız konulara 

                                                   
23 Gönül ÖNEY, Büyük Selçuklu Seramik Sanatında Resim Programı Ve Gelişen Figür Üslûbu,61 

 
24 Sevim,ÇİZER, Lüster Tarihi Tekniği Sanatı,55 -56 
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benzer programla karşılaşırız. İran Selçuklu örneklerinde konular bütünüyle tek seramik üzerinde 

verilirken, Anadolu’da her bir yıldız çinide ayrı ayrı sultan, saray kadını, hizmetkar, sfenks, siren, 

tavus, arslan, çift başlı kartal, kuş, tilki, tavşan, kurt gibi çeşitli av hayvanları, avcı kuş resimleri yer 

almaktadır. 

Daha önce İran ve Mezopotamya görülen ve aynı tekniklerle, biçimlerle ve dekorasyon stilleriyle 

açıklanan örneklere Anadolu’da da görülmektedir. Renkli ve tek renkle sırlanmış ürünler, kalıplanmış, 

kazıma ve oyma dekorlu, yeşilimsi ve  ya sarımsı bir sır altına basit sigrafitto, sır altı dekor yöntemiyle 

yapılmış olan Keşan ve Raqqa tiplerinde ürünler Anadolu’da da görülür.  Lüster dekorlu seramikler 

İznik, Konya, Diyarbakır ve Beyşehir yakınlarındaki Kubadabad’da bulunmuştur.
25

 

Sonuç 

Türk-İslam seramik kültürü ve geleneğinin form, tasarım, dekor teknik ve yöntemleri sanatçılara 

değişik ve özgün form, biçim ve yüzeyler oluşturmak, geliştirmek adına oldukça zengin bir kaynak 

sunmaktadır. 

Türk İslam Sanatında  İlk kez 9.yy da Abbasi döneminde ortaya çıkan ve zaman içinde yer değiştirerek 

14.yydan günümüze  kadar devam eden lüster tekniği Irak , Mısır ,Suriye,İran ve Anadolu Selçuk da 

muhteşem eserler  üreterek günümüze ışık tutmuştur. 

Birçok Türk-İslam seramiklerinde Lüster dekorlu çini türünün teknik ve geleneksel gelişimini 

anlamamız açısındanönemli bir kaynak oluşturmaktedır. Yapılan araştırma ile Türk İslam seramikleri 

içinde farklı dönem ve kültürlerde lüsterli çini üretimleri ve üretim merkezleri incelenerek bu 

kültürlerin seramik gelenekleri resimlerle aktarılmıştır.  
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SELÇUKLU SANATINDA  

HOROZ BAŞLIKLI ve AJURLU SERAMİK SÜRAHİLER 

Mine Poyraz 
26

  

ÖZET 

Horoz sembolünün Türk Sanatının erken devirlerinden itibaren sanat eserlerinde yer aldığı, horoz sembolünün tan ağarmasını 

haber veren ötüşüyle bağlantılı olduğu ifade edilmekte, İskitler döneminden itibaren horoz tasvirlerinin bulunduğu eserler 

görülmeye başlandığı bilinmektedir. Selçuklu sanatında Kashan da çömlekçilerin dış yüzeyi ajurlu(delikişi) iç yüzeyi içine 

koyulan sıvıyı soğuk tutması için yapılmış çift kabuklu genellikle turkuaz tek renkli sırlanmış ve siyah dekorlu horoz biçimli 

sıvı kapları üretildiği bilinmektedir. 

Seramikte Ajur yüzey üzerinden kesilerek açılan ya da kafes gibi düzenli boşluklardan oluşan, delik işi veya kesme dekorları 

da denilen bir oyma yöntemidir. Seramiğin önemli bir sanat formu haline geldiği yer olan Selçuklu döneminde İran’da Ajur 

dekorlu çift cidarlı seramik sürahiler üretildiği, zorlu bir işlem sonrası, ortaya çıkan çift cidarlı Selçuklu seramiklerinin , 

üretim zorluğu açısından dünya seramik sanatında çok özel bir yer işkâl ettiği bilinmektedir. 

Yapılan çalışmada, Selçuklu sanatında horoz figürünün, geleneksel sembolik anlamları araştırılarak zor ve zahmetli bir işçilik 

gerektiren ajurlu çift cidarlı (duvar) sürahiler, Selçuklu sanatında bir grup seramik sıvı kapları örnekleri ile aktarılmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Anadolu, Seramik, Ajur, Horoz, Sürahi 

ABSTRACT 

It is stated that the symbol of the rooster has been related to the art of Turkish art from the earliest eras, and that the r ooster 

symbol has been linked to the crowding of the cock symbol. It is known that in the art of Seljuk Kashanda pottery is made of 

glazed liquid vessels which are glazed with a single shell and are usually decorated with a double-shell, in order to keep the 

liquid put in the inner surface of the potter. 

It is an engraving method called hole making or cutting decors, which consist of regular cavities such as cut-out or lattice 

through the openwork on ceramics. Double-skinned ceramic jugs with openwork decor are known to be the most important 

art form of the ceramics, and it is known that the Seljuk period was produced in Iran. 

In the study, it has been tried to convey the examples of the jars, the jug figure, which have a hard and laborious labor in the 

art of Seljuk art, with a group of ceramic liquid vessels that have an important place in terms of construction techniques. 

Key worlds: Anatolia, Ceramics, Openwork, Rooster, Pitcher 

Giriş 

  Türk sanatında önemli bir yere sahip Anadolu Selçuklu Sanatının, seramik alanında pek çok 

yenilikler ortaya koyduğu ve farklı teknikler geliştirildiği bilinmektedir. Seramik üretimi Selçuklular 

zamanında Anadolu‘ya girmiş, ilerleyen süreçte Osmanlılar ve Selçuklular ile gelişerek tüm dünyaya 

yayıldığı ifade edilmektedir. Orta Asya’dan günümüze kadar Türk sanatında görülen hayvan 

sembolizmi arasında horoz motiflerinin önemli bir yere sahip olduğu görülmekte, Türklerin horoz 

sembolüne dini inançlarından kaynaklı simgesel anlamlar yükledikleri bilinmektedir.  

Horoz biçimli veya horoz motifi ile bezeli eserlerin üretilmesinin horoz şeklinde bir melek olduğu, 
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horozun sahibini ve evini koruduğu şeklindeki hadislerle ilişkili olduğu ifade edilmektedir. Bu 

hadisleri bilen sanatçıların halk tarafından kutsal kabul edilen Horoz başlıklı kaplar üretmesinin 

sebebinin bu görüşe dayandığı tahmin edilmektedir. Horoz figürünün kullanıldığı eserlerden önemli 

bir grup sıvı kaplarıdır. Sıvı kapları içerisinde ağzı horoz biçiminde yapılmış bir grup seramik sürahi 

12-13. Yüzyıllarda Kashan’da üretilmiştir. Bu çalışmada Türk sanatında horoz sembolünün anlamı 

araştırılarak horoz başlıklı ajur dekorlu bir grup Selçuklu sıvı kaplarının sembolik ve teknik 

özelliklerine değinilecektir. 

1.Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi   

 Hayvan, ilk çağlarda hangi, coğrafyada olursa olsun, insanoğlunun yaşamsal ve üretimsel en önemli 

yardımcısı olmuş doğada insan yalnız olmadığını, hayvanlarla birlikte bir yaşam sürmesi gerektiğini 

anlamış, önceleri ondan korkmuş, daha sonra onun gücüne büyük bir hayranlık duyarak o gücü 

edinmeye çalışmış ve sonra da hayvandan yararlanma yollarını aramıştır. Kuşkusuz ekonomik yapısı 

hayvancılığa dayanan toplumlarda, hayvan kültü daha derin izler bırakmıştır. Bu anlamda Anadolu, 

geçirdiği sayısız kültür evreleriyle hayvan ve bitki kültünü en yoğun yaşayan coğrafyalardan 

birisidir.
27

 

Semboller gerek içerdikleri anlam zenginliği, gerekse insanlık tarihinin algılamalarından aktarıla gelen 

unsurlara sahip olmaları yönüyle insan hayatında kelimelerden daha işlevsel ve etkileyici bir rol 

üstlenebilmiştir. Bu sembollerden öne çıkanlardan birisi de hayvanlarla ilgili olanlardır.
28

 

 Türklerin bu inançları, onların kültürlerine yansıyarak sanatları bu doğrultuda gelişmekte, Şamanist 

inançta hayvanların önemli rolleri olduğuna inanılmaktadır. Türklerde hayvan sembolizmi doğaüstü 

hayvanlardan yırtıcı, vahşi ve evcil hayvan türlerine kadar sembolize edilmiş ve farklı anlamlar 

yüklenmiştir. 

Hem İslamiyet’ten önceki çeşitli devirlerde hem de İslamiyet’ten sonraki Türk sanatında hayvan 

tasvirleri oldukça yaygın bir şekilde kuvvet, kudret, güç, hükümdarlık ve taht sembolü olarak kullanıla 

gelmişlerdir.29  

2.Türk Kültüründe Horoz/Tavuk Sembolizmi   

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan “horoz” ismini Farsça ‘Horus’ sözcüğünden almaktadır 

30
.Tavuk/horoz “tahaqu” (takaqu) Türkçede horoz ve tavuğun her ikisine birden verilen  isimdir.

31
 

Türklerde hükümdar ongunu kuşların içinde de yer alan horoz, hükümdarın ruhunu temsil 

etmektedir.
32

 

 

                                                   
27 Özlem . K.ALP, Orta Asyadan Anadoluya Kültürel Semboller,50 
28 Resul ÇATALBAŞ,Türklerde Hayvan Sembolizmi ve Din İlişkisi,49  
29 Şebnem ERCEBECİ,Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi,59 
30 Fuat,BOZYİĞİT, Kültürümüzde Horoz,116 
31

 Yaşar ÇORUHLU ,Türk Mitolojisinin Ana Hatları,171 
32 Emel,ESİN,Orta Asyadan Osmanlıya Türk Sanatında İkonoğrafik Motifler,230-231 
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Resim 1: Birinci Pazırık Kurganı, Çift Başlı Horoz Figürü, 1934, Rusya Devlet müzesi 

Proto-Türk ya da Hun devrine ait Pazırık kurganlarından çıkanları eserler arasında, deriden kesilmiş ya 

da lahitler üzerine oyulmuş ya da elbiselerde yer almış bir şekilde karşımıza çıkan horoz-tavuk 

figürleri büyük olasılıkla kötü ruhları kovan, koruyucu bir simgeydi. Özellikle horoz günün uyanışını 

haber vermesiyle bu anlamı ifade ediyordu.33Hun devrine ait eserler arasında, lahitler üzerine 

oyulmuş bu kuşların büyük olasılıkla kötü ruhları kovan ve bir çeşit koruyucu ruh/sembol olduğunu 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2: Doğu Türkistan) Horoz Yılını  Simgeleyen  Heykel 

Horoz”,  olağanüstü bir yaratık olarak algılanmasıyla bağlantılı olarak tarih boyunca birçok uygarlığın 

sanatına da konu olmuş;  seramik bezemelerde,  metal kapların formlarında,  geleneksel el 

sanatlarında,  minyatür de resim de ve mimari unsurlarda ele alınmıştır.  

 

 

 

                                                   
33 Yaşar ÇORUHLU ,Türk Mitolojisinin Ana Hatları,148 
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Resim 3-4 ,5 :Horoz Biçimli Sıvı Kabı,St. Petersburg Hermitage Müzesi, Horoz Emzikli İbrik, 8. Yüzyıl, Kahire İslam Eserleri Müzesi 

Proto-Türk ya da Hun devrine ait Pazırık kurganlarından çıkarılan eserler arasında deriden kesilmiş 

veya lahitler üzerine oyulmuş ya da elbiselerde yer almış şekilde karşımıza çıkan horoz-tavuk figürleri 

büyük olasılıkla kötü ruhları kovan koruyucu simgelerdir .
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6: Türklerin İlk Resimli Romanı Varka Ve Gülşah, 13. Yy 

Türk kültüründe horozla ilgili inanışların İslamiyet’in kabulünden sonra her ne kadar bozulmayarak 

temelde İslam öncesi döneme uygun olarak devam ettiği görülse de yer yer İslam dinine ait motiflerle 

sentezlendiği anlaşılmaktadır. Horoz/Tavuk figürünün, Osmanlı döneminde de tıpkı Selçuklu 

döneminde olduğu gibi geleneksel sembolik anlamlarıyla, kültür ve sanat alanında varlığını 

sürdürmeye devam ettiği görülmüştür. 35 

Selçuklu ve Osmanlı dönemi maden sanatında horoz şekilli kap-kacaklar ve ibrikler, minyatür, hat, 

fresk, ahşap, taş ve halı sanatında çeşitli horoz/tavuk sembolizmine ait örnekler görülmüştür.  

3.Selçuklu Seramik Sanatı 

 11-13.yy. arasında İran başta olmakla Horasan, Anadolu ve Suriye topraklarında var olan bu ekolün 

ortaya koyduğu ürünler seramik imalatı kap kacak yapımı halinden çıkarak sanatsal üretim düzeyine 

                                                   

34 Ahmet DALKIRAN Türk Kültür Ve Sanatındaki Horoz/Tavuk Sembolizminin Çağdaş Resim 

Sanatındaki Yansımaları, 339 

35 A.g.m,341 
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yükselttiğini sergiler. Bu dönemde Selçuklu coğrafyasında imal edilen seramik ve çiniler arasında 

minai, lüster, sıratlı süsleme, kabartmalı dekor, siluet kazıma, düz sırlama, akıtmalı-kazımalı gibi 

çeşitli teknikler uygulanmış, daha sonraki dönem Anadolu’sunda ise sadece sıratlı boyama 

benimsenerek diğerleri tarihin sayfalarına terk edilmiştir. 
36

Selçukluların Orta Asya'dan gelmesinden 

sonra, İran’da seramik üretimi benzeri görülmemiş bir enerji ile hızlanarak çeşitli şekiller, tarzlar ve 

teknikler yaratmıştır. Selçuklular dağıldıktan sonra İran, bu aileyle ilişkili Türk halefleri tarafından 

idare edilmeye devam etti. Bu nedenle, "Selçuklu" terimi, XI. yüzyılın başlarından XIII. yüzyılın 

ortalarına kadar olan dönemi belirlemek için kullanılır. 

4. Selçuklu Sanatında Horoz Başlı Ajurlu Sürahiler  

Selçuklu seramik sanatı, kökenlerini Çin ve Proto Türk kavimlerinden alarak kendi kültürel ve sosyal 

yapıları ile birleştirip öz sanatına ulaşmıştır. Selçuklularda da önemli bir yer tutan hayvan sembolleri, 

Selçuklu seramiklerinde süsleme öğesi olarak sıklıkla kullanılmıştır.  

Büyük Selçuklunun merkezi olan İran toprakları sadece nitelikli silisli çamurla değil, son derece 

yüksek sanatsal değere sahip yapım ve süslemeyle de diğer bölge ve merkezlerden seçilmiştir. Bu 

anlamda Selçuklu İran seramik ve çinileri Selçuklu seramik sanatının en zirve örneklerini temsil eder, 

tarz ve ekolün belirleyici unsuru olarak öne çıkmaktadır. İran’dan Anadolu’ya uzanan Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu’nun, daha çok İran bölgesinde gelişen seramik sanatı, farklı teknikler, desenler, üsluplar 

ve formlarla İslam dünyasına yüzyıllar boyu izlerini hissettirecek yenilikler kazandırdı.  37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 7-8 :13 yy sıraltı çift kabuklu sürahi 

Selçuklu sanatında Kashan da çömlekçilerin dış yüzeyi ajurlu(delikişi) iç yüzeyi içine koyulan sıvıyı 

soğuk tutması için yapılmış çift kabuklu genellikle turkuaz tek renkli sırlanmış ve siyah dekorlu sıvı 

kapları üretildiği bilinmektedir.  

Sırlı, sırsız seramik örnekler arasında, özellikle XII. yüzyıl sonları ile XIII. yüzyıl başlarında İran’ın 

çeşitli şehirlerinde yapılan ve bazıları çift cidarlı olan ibrikler dikkat çeker. Termos gibi içine konulan 

                                                   
36 Lale,AVŞAR,Mezahir, AVŞAR,Seramik Sanatı Eğitiminde Selçuklu Seramiğinin Yeri, s.4 
37 Gönül ,ÖNEY. Büyük Selçuklu Seramik Sanatında Resim Programı Ve Gelişen Figür Üslûbu, 61-82 
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sıvının sıcaklık veya soğukluğunu muhafaza etmesi için bu tarzda yapıldığı sanılan çift cidarlılardan 

Ashmolean Müzesi’nde bulunan (nr. 1956-179) ve muhtemelen Rey’de yapılan armudî gövdeli ve 

yonca ağızlı örneğin iç cidarı fîrûze mavisi bir sırla kaplanmış, beyaz sırlı dış cidarına ise kıvrık dal 

motifleri arasında nesih bir kitâbe yazılmıştır. 38 

  

 

 

 

 

 

 

 

Resim 9-10: Çift duvarlı Ajur dekorlu sürahi 

Kabartma tekniğinin daha komplike bir uzantısı sayılabilen ajur dekoru çift cidarlı seramik kaplarda 

uygulanmıştır. Son derece zorlu bir işçilik ve yüksek ustalıkla yapılan bu kaplar Selçuklu seramik 

sanatının zirve ürünlerini temsil eder, kullanıma pek elverişli olmayan formlarıyla dönemin insanının 

estetik ihtiyaçlarını ve sanatsal beklentilerinin düzeyini ve niteliğini ortaya koyar 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 11-12:Horoz Başlı  tek renk sırlı sürahiler 

Bu çarpıcı İslami seramik örneklerinden Ajur dekorlu Çift cidarlı sıvı kaplarının önemli bir bölümünü 

horoz başlıklı sıvı kapları oluşturmaktadır.  Horoz başlı sıvı kapları tek ve çift kabuklu olmak üzere iki 

grupta üretildiği bilinmektedir. Pek çok faklı teknikte üretilen horoz başlı sürahilerin bir grubunu siyah 

ve mavi dekorlu tek renk sırlı örneklerden oluşmaktadır. ‘ Frit içerikli, siyah ve mavi desenli, firuze 

                                                   
38

 https://islamansiklopedisi.org.tr/ibrik 
39 Oliver WATSON, Ceramics from Islamic Lands,231 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ibrik
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tek renkli sırlı seramik testinin gövdesi çizgisel dilimlerden oluşur. Kitabesi boyun kısmında yer 

almaktadır. Testinin ağzı horoz başı şeklinde tasarlanmıştır.’
40

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 13-14: 12. 13.yy İran Kashan  çift kabuklu Horoz başlı Sürahiler. 

XII. yüzyıl sonları ile XIII. yüzyıl başlarında İran’ın çeşitli şehirlerinde yapılan ve bazıları çift cidarlı 

olan ibrikler dikkat çekmektedir. Bu sıvı kapları içeride düz sıvıyı saklamak için kullanılan bir iç 

kabuk ve dış yüzeyde sıvıyı serin tutması için delikli ajur dekorlu dış kabuktan oluşmaktadır. Termos 

gibi içine konulan sıvının sıcaklık veya soğukluğunu muhafaza etmesi için bu tarzda yapıldığı 

sanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 15-16:13.yy Horoz başlıklı Çift kabuklu Sürahiler 

 İranda üretilen ajur dekorlu çift kabuklu sürahilerin dış yüzeyindeki ajur işçiliğinden dolayı 

kaçınılmaz olarak kırılgan olduğu, pişirim sonrası pek çoğunun kırılarak çökmesine rağmen, Kashanlı 

çömlekçilerin ustalıklarını oraya koyarak, bir seri ajur dekorlu sürahi ürettikleri bilinmektedir. 

                                                   
40 Osman ERAVŞAR, Osman KARPUZ, Büyük Selçuklu Mirası, Müzeler s,239 
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Yukarıda sözü edilen horoz başlı ibrikler gibi benzer teknikteki üretimler lüks ürünler olarak 

bilinmekte ve geniş çapta uyarlandığı ve kopyalandığı ifade edilmektedir. İbrik yüzeyinde tasfir edilen 

çiftlerin motiflerinin evlilik törenleri ve nevruz ile bağlantılı olduğu tahmin edilmektedir. 

Türk hanedanları arasında, çeşnici, hanedanın zehirlenmemesi için yiyecek ve içeceklerin tadına 

bakmak için görevlendiren bir bireydir. Bazı kaynaklara göre Bu ibriklerin hanedanın tadıcılar 

tarafından kullanıldıkları ifade edilmektedir. 41 
 

  

Resim 17-18: Ajur Dekorlu Harpi Ve Sfenks Dekorlu Sıvı Kabı  Detay 

 İran Kaşanda üretilen frit içerikli çok renkli sırüstü boyalı ve opak tek renk sırlı minai seramik. Bu 

testinin dış yüzeyi oyulmuştur. Kabın tamamı turkuaz sırlıdır.İçerisine konulacak olan kabın etrafını 

sarmaktadır.Gövde üzerinde helezonik kıvrımlar arasına arslanlar harpiler ve sfenksler 

yerleştirilmiştir.Ağız kenarında okunan hat şair Da’vidar Kuminin şiirinden alınmış farsça bir 

beyittir.
42

  

İbriklerin gövdesi, dış kabuğun oluşturduğu dış kabuk ile iki kabuk halindedir. Bitkisel motifler 

şeklinde kesilerek dekorlanmıştır. Farsça bir şiirden ayetler içeren süslemeler İki yazıt bandı şeklinde 

vücudun ve boynun alt kısmını kuşatmaktadır. Ağız bir horoz başı biçimindedir ve tutamak hayvanın 

kuyruğundan oluşur. Çift kabuklu teknik, sır ve motifler, özellikle kabataslak olarak işletilen söğüt 

sazlar ayağın üstündeki bölgede, parçanın Kashan atölyelerine ait olduğunu göstermektedir. Bütün bu 

ibriklerin horoz başlıkları ve kuyruk kulpları vardır.  

SONUÇ  

 12-13yy da iran Kashan üretilen  frit içerikli, siyah sıraltı dekorlu  firuze tek renk sırlı seramik 

sürahilerin dış yüzeyleri  ajur dekoru uygulanarak oyulmuştur. İçeride bulunan diğer kabuğu 

sarmalamaktadır. Genellikle gövde üzerinde helezonik kıvrımlar arasında insan figürleri ,geyik, sfenks 

ve insan başlı kuşlar ve çeşitli hayvan figürleri ile bitkisel motiflerle süslenmiş ajurlu bir dış kabuk ve 

içerde sade bir iç gövdeden oluşmaktadır. 

                                                   
41  Grube, Ernst J. The Art of Islamic Pottery the Metropolitan Museum of Art Bulletin ,s.209-210 
42

 Osman ERAVŞAR, Osman KARPUZ, Büyük Selçuklu Mirası, Müzeler s.147 
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 Yazıtlar ve söğüt yaprakları alt gövdeyi ve boynu çevrelemekte sade iç gövde içinde bulunan sıvıyı 

serin tutmaktadır. Ağız kenarı horoz şeklinde kulpları ise tüyleri çağrıştıran sıvı kaplarının boynunda 

ve kaideye yakın bölümlerinde birer kitabe parçası bulunmaktadır. 

Horoz başlıklı açık bir tepe ve sıvı almak için deliğe dökülen bir gagadan oluşan bu kapların kötülüğe 

karşı korunma kabiliyeti olduğuna inanılan büyülü bir varlık olarak tanımlanan horoz, formunda 

olması sürahinin sahibini zehirden korumayı amaçladığı tahmin edilmektedir. 

İbrik yüzeyinde tasvir edilen çift motiflerinin evlilik törenleri ve nevruz ile bağlantılı olduğu 

düşünülmektedir. 
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AZERBAYCAN MÜZİK KÜLTÜRÜ 

(1960 – 1980`lı yıllar) 

Nisbet MEHDİYEVA
43

  

ÖZET 

Tarihsel bir süreç olan kültür, sadece maddi ve manevi servetin özümsenmesi değil, aynı zamanda insan yaratıcılığının 

gelişimi ve uygarlığın kurtuluşa gayret etmesidir. Güzel sanatlar, kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Halk sanatın zengin 

mirasının temsilcilerini insanları büyüleyen müzik melodilerinde de bulur. O zengin bir müzik mirasına sahiptir. Müzik bir 

sanat türü olarak meydana gelmiştir. Aynı zamanda, gerçekliği sanatsal ses görüntüleriyle canlandıran ve insan psikolojisini 

aktif olarak etkileyen bir sanat türüdür. Milli müzik tarzının zenginleştirilmesi, insanların duygusal halinin somut ve 

inandırıcı ifadesine nail olan şu sanat, insanlık tarihinde büyük bir sosyal ve eğitimsel rol oynamıştır. Müziğin söz, hareket 

vb. ile uyum sağlaması, kapasitesinin artmasına neden olmuştur. Müzikte doğa tabloları, insan portreleri ve farklı ülkelerdeki 

toplumun katmanlarını yansıtan sahnelere rastlanır. Müzik ayrıca dönemin renklerini, ritmini, temposunu ve evrensel 

ideallerini ifade ediyor.  

Azerbaycan halkı kendine özgü ulusal sanatlarıyla bilinmektedir. Müzikal geleneği çeşitli türlerde yansır. Opera, bale, 

senfoni, klasik ve anıtsal formlarını saklı tutmakla, devrimci ve çağdaş konuların etkisi ile yeni bir içerik arzediyor. Voka l-

senfoni müziği (oratoria, kantata, şiir) bu açıdan dikkat çekicidir. Tarihi-devrimci ve halk-vatansever konular ortamında koro 

müziği özel bir yere sahiptir. Romans türü, toplum ve ev sorunları, muğam (makam) sanatı, halk gelenekleri mevcuttur. Halk 

dans müziği, profesyonel bestecilerin yaratıcılığında tasvır olunur. Dans müziği farklı türlerde yaratılır. Sonata, senfoninin 

farklı bölümleri ve opera çalışmalarında dans gösterileri bulunabilir.  

Müzik aletlerinin çeşitliliği. Modern zamanlarda Azerbaycanda tar, saz, ud, kemança, tütek, balaban, zurna, nağara, kudüm 

(nakkare), tef, obua, klarnet, garmon vb. aletler mevcuttur. Senfonik orkestralarda, üflemeli çalgılar ve estradada kullanılan 

enstrümanlar da özel müzik enstrümanları olarak kabul edilir. Elektronik müzik aletleri özel bir  grup oluşturuyor. Müzik 

aletlerinin gelişimi toplumun, kültürün, müziğin, icra sanatlarının ve yapım tekniklerinin gelişimi ile sıkı bağlantılıdır.  

Azerbaycan müzisyenlerinin kültürel ilişkileri.   

 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, kültür, güzel sanatlar, müzik, aletler, ilişkiler    

 

AZERBAIJAN MUSICAL CULTURE 

(1960 – 1980
th 

years)                                                                       

ABSTRACT  

Being the historical process the culture is not only the collection of material and moral values, also the development of 

creative opportunities and the aspiration of civilization for independence. The art is a part of the culture. The people find the 

representatives of rich heritage of art in the charming musical melodies too. The people have the many-sided musical 

heritage. The music has appeared as one of the forms of art. It is also a form of art describing the reality with the way of 

artistic image of voice and having the active influence on human psychology. The music achieving the enrichment of national 

musical style, the concrete and convincing description of the emotional condition of people has played the great social and 

educational part in the history of civilization. The process of synthesis of music with the word, action and etc. has become the 

reason for increasing of its opportunities. It is possible to see in music the natural pictures, human portraits and scenes 
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reflecting the layers of society in different countries. The music also describes the emotional vividness, rhythm, rate of period 

and the ideals of all civilization.  

The Azerbaijani people is well – known with its characteristic national art. Its musical tradition has been reflected in different 

genres. The opera, ballet, symphony reserving their classic and monumental forms acquire a new content under the pressure 

of revolutionary and modern themes. From this point of view, the vocal – symphony music (oratory, cantata, poem) is worthy 

of attention. On the base of the historical – revolutionary and national – patriotic themes, the chorus` music has been paid the 

special attention too. There are the genre of romance, mass and life` conditions themes, mugam (makam), folklore traditions. 

The national dance music has been described in the works of professional composers. The dance music has been created in 

different genres. The episodes of dance have been used in sonata, separate parts of symphony and opera works.  

The difference of musical instruments. There are lute, pipe, drum, clarinet, accordion and etc. instruments. The instruments 

used in symphony orchestras, brass band instruments and music – halls have been considered the specific instruments too. 

The electrical musical instruments form the special group. The development of musical instruments is closely connected with 

the progress of society, culture, music, art of performance and technology of production.  

The cultural relations of Azerbaijani musicians.  

Key words: Azerbaijan, culture, art, music, instruments, relations  

 

GİRİŞ   

Azerbaycan kültürü her zaman özgünlüğü ile seçilmiş, iç kimliği ve geleneklerini korumuştur. İşbu 

kültür de dahil olmak üzere onun bir alanı olan müzik dünya müzik hazinesinin incilerini öğrenerek 

yeni örnekler oluşturmuştur. Azerbaycan müzik kültürünün düzeyi milletimizin geçmiş olduğu tarihi 

gelişimi ile bağlantılı olup, onun manevi dünyasını, yaşam tarzını ve dünya görüşünü ifade etmiştir. 

Müzik gelenekleri ve halk müziği kültürünün tüm özelliklerini etkili bir şekilde kullanarak 

Azerbaycan müziği gelişmiştir. Bu çalışmada Azerbaycan'ın yaratıcı aydınlarının büyük rolü vardır. 

Onlar yaratıcılıklarında latif, çok yönlü ve kendine özgü unsurları ön plana çıkarmaya çalışmışlar. 

Azerbaycan müziğinin özü, güçlü yaratıcı potansiyele sahip olup, gelişimini gerçekleştiren 

faktörlerden oluşmaktadır. Müzik, halkımızın manevi dünyasının önemli bir parçasıdır. Müzik, sesler 

ile çeşitli olaylar ve doğa manzaralarının dolgun bir ifadesidir. Azerbaycan müziği zengin ulusal 

özelliklere sahiptir. Bu müzik, çok yönlü ve renklidir. Çeşitli yaratıcı yollarla gelişen profesyonel 

müziğimizin çok yönlü olmasına rağmen, Azerbaycan halk müziğine özgü tüm özellikler burada 

kendisini bulmuştur. Toplumun gelişimi sırasında müzik alanının karşılaştığı zorlukların üstesinden 

gelmek ve zamana ayak uydurmak her başarının bir rehini olmuştur. Azerbaycan müziği geniş ve 

kapsamlı kültürel bağlara sahiptir. Halkımızın zengin müziği dünya halklarının dikkatini çekmiş ve 

ilgi uyandırmıştır. Bu müziğin çeşitli halkların kültürel gelişimini etkilemesi de boşuna bir olay 

değildir. Bu kültürel ilişkilerde belirleyici faktörlerden biri olarak kabul edilebilir. 

1. OPERA, BALE VE SENFONİK MÜZİK  

Azerbaycan müzik kültürünün geçmiş olduğu yol geniş kapsamlı ve çok yönlü başarılarla zengindir. 

Müzik kültürünün gelişiminde mirasçılık, milletin kültürel mirasına karşı dikkatli bir tutum, icra 

sanatları okulunun kurulması, bütünsel bir müzik yetiştirme sisteminin oluşturulması ve onun dünya 
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sanatının en iyi başarıları ile zenginleştirilmesi gerekir. Türk müzikbilimcisi Feyha Galay kendi 

“Müzik tarihi” adlı kitabında müziği güzel sanat ve ilim kabul ederek yazmıştır ki, o büyük bir etki 

gücüne sahip olup, insanların manevi dünyasının şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır
44

. 

Müzik kültürü çok yönlü başarılara sahiptir. Sadece tür değil, aynı zamanda içerik açısından da 

zengindir. Burada aynı zamanda zaman gereksinimi yansıtılmaktadır. Bu müzik farklı yöntem ve 

üsullarla yayılıyor. Azerbaycan opera ve müzikal komedileri ulusal müzik sanatının sözlü 

geleneklerine dayanarak onunla kaplanmıştır. Folklor örneklerine dayanarak, yeni karakterlerin 

yaranmasını amaçlayan sentez çalışmaları oluşturulmuştur.  

Opera sanatı alanında bazı başarılar elde edilmiştir. R. Mustafayev`in “Vagif” (1960), S.Alesgerov`un 

“Bahadır ve Sona” (1961), İ.Mammadov`un “Tilki ve alabaş” (1963), Z.Bağırov`un “Aygün” (1972), 

Ş.Ahundova`nın “Gelin kayası” (1972), N. Aliverdibeyov`un “Cırttan” (1973), M.Guliyev`in 

“Aldatılmış yıldızlar” (1977), C.Cahangirov`un “Hanende`nin kaderi” (1978) ve benzeri çeşitli 

operalar yapılmıştır
45

.  

Azerbaycan bestecileri 20'den fazla müzikal komedi eseri kaleme almıştır. Bunlardan S.Alesgerov`un 

“Kendimiz biliriz”(1962), “Olmadı öyle, oldu böyle” (1964) ve “Milyonerin dilenci oğlu” (1966)
46

, T. 

Guliyev`in “Altın arayanlar” (1963)
47

, R.Hacıyev`in “Romeo benim komşumdur” (1960), “Küba, 

aşkım benim” (1963) ve “Kafkasyalı yeğen” (1969)
48

, Z.Bağırov`un “Kayınvalide” (1964)
49

, 

E.Sabitoğlu`nun “Hicran” (1973), “Nağmeli gönül” (1983)
50

 ve diğer eserleri gösterebiliriz.  

Azerbaycan balesinin oluşumunda klasik balenin milli opera ve operetlerde dans sahneleri önemli bir 

rol oynamıştır. Balenin oluşumunda A.Melikov`un “Sevgi efsanesi” (1961), “Bu toprakta iki insan” 

(1969) ve “İki kalp destanı” (1981) baleleri, Niyazi`nin “Çitra” (1961), E.Abbasov`un “Garaca kız” 

(1965), T.Bakıhanov`un “Hazar baladı” (1968), F.Garayev`in “Gobustan gölgeleri” (1969)
51

, 

R.Hacıyev`in Cezayir konusunda yazmış olduğu “Üç devrim” (1974), “Alev” (1975) ve “Hürriyye” 

(1979) baleleri
52

,  F.Emirov`un “Bin ve bir gece” (1979)
53

 vb. bu tür eserler yaratılmıştır. Azerbaycan 

balesi kurulmasının ilk yıllarından bu yana ulusal dans geleneğini sürdürmüştür. Bale türü, insanları 

eğitmek ve şekillendirmek için önemli bir rol oynamaktadır. Gemer Almaszade'nin Azerbaycan bale 

sanatının gelişmesinde ve sahneye uyarlanmasında rolü çok büyüktür. Kendisinin milli koreografik 

sahnelerinin hazırlanmasında büyük hizmetleri vardır. Azerbaycan bale sanatçılarından L.Vekilova, 

R.Ahundova, Ç.Babayeva, T.Şiraliyeva ve diğerleri onun öğrencileridir. Profesyonel bale yönetmeni 
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gibi N.Nezirova`nın kendine özgü bir üslubu vardır. Bale yönetmenlerinden R.Ahundova ve 

M.Mammadov koreografi gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.  

Enstrümantal müziğin en büyük ve zengin alanı-senfonik müziğe derin, karmaşık, ideolojik-duygusal 

konulu, çok yönlü anıtsal kompozisyonlar ve küçük boyutlu hafif popüler müzik eserleri girmektedir: 

Senfoni, süit, uvertür, senfonik şiir, senfonik muğam (makam), fantezi ve diğerleri. F.Emirov`un 

senfoni eserlerin oluşumunda önemli bir rolü vardır. O 20'den fazla senfonik eserin yazarıdır. 

Onlardan “Azerbaycan kapriççiosu” (1961),  “Senfonik danslar” (1963), “Gülistan Bayatı-Şiraz” 

(1971) ve “Nesimi Destanı” (1973) senfonik muğamları (makamları), “Hazar fatihleri” vokal-

koreografik şiir (1976), “Azerbaycan gravürleri” (1977) ve diğerleri gösterilebilir. “Gülistan Bayatı-

Şiraz” senfonik muğamı (makamı) Doğu`nun büyük şairleri Seedi ve Hafiz`e ithaf edilmiştir
54

. 

G.Garayev müzik sanatının tüm türlerine hitap ederek, senfonik müziğin gelişiminde önemli bir yer 

almıştır. O, “Don Kişot”  senfonik gravürleri (1960), Oda Orkestrası için “Üçüncü Senfoni” (1965), 

“Klasik süit” (1967), pek çok dram oyunları ve sinema için müzik bestesi yapmıştır
55

. C.Hacıyev 

kendi yaratıcılığında epik senfoniyi daha geniş bir şekilde kullanmıştır. O, V Senfoni “İnsan, Toprak, 

Uzay” (1972), A.Melikov II Senfoni (1969), III Senfoni (1973), IV Senfoni (1978) ve V Senfoni 

(1980), Senfoni şiirleri “Vatan” (1963), “Metamorfozlar” (1964) ve “Sonuncu geçiş” (1972), 

H.Mirzazade II Senfoni “Triptik” (1970), “Çocuk Senfoni panoları” (1979) ve diğer eserler yazmıştır. 

Azerbaycan müziğinde kantat-oratoria türü önemli bir yere sahiptir. C.Cahangirov koro müziğinin 

yanısıra “Sabir” oratorisi (1962) ve “Nesimi” kantatı (1973) yazmıştır. N.Aliverdibeyov “Bayatı 

Şiraz” koro muğamı (makamı) ve N.Mammadov “Azerbaycan” oratorisini yazmıştır
56

.  

Ülkemizde uzun süre orkestra şefliği yapan Niyazi, K.Abdullayev, N.Rzayev, R.Abdullayev, 

K.Aliverdibeyov, F.Mustafayev, K.Abbasov, R.Melik-Aslanov ve diğerleri profesyonel müzik 

kültürümüzün gelişiminde titizlikle çalışmışlardı. Ekim 1960 yılından Haziran 1962 yılına kadar 

orkestra şefi N.Rzayev eski SSCB'nin Büyük Tiyatrosu`nda staj yapmıştır. O, bu süre zarfında 12 

eserle tanışmıştır
57

. Müzik sanatının çeşitli alanları kültürümüzün gelişiminde katkıda bulunmuştur. 

2. AZERBAYCAN HALK MÜZİĞİ 

Şarkı yaratıcılığı, Azerbaycan halkının zengin müzik sayfalarından biridir. Azerbaycan halk müziğinin 

bir kısmı halk şarkılarından oluşuyor. Halk şarkıları konusu ve içeriği, özellikleri ve sosyal motifler 

açısından farklılık gösterir. Bu açıdan halk şarkıları iş, tören, hane ve tarihi konulara ayrılmıştır. 

Bunlardan “Çoban okuması”, “Süt şarkısı”, “Kazma nağmesi”, “Güneşi davet”, “Yağmuru sesle”, 

“İhtiyar ve buz”, “Bülbüller okur”, “Garagile”, “Ahu gibi”, “”Sokaklara su sepmişim”, “Guba`nın 
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beyaz elması”, “Bahçede çiçek”, “Azerbaycan maralı”, “Aman nine”, “Cengi Köroğlu”, “Köroğlu 

Çanlibeli”, “Kaçak Nebi”, “Settarhan” tasnifi ve diğerlerini gösterebiliriz
58

.  

Azerbaycan bestecileri ve müzisyenlerinin yaratıcılığında halk şarkıları geniş bir yere sahiptir. Besteci 

F.Emirov 100'den fazla halk şarkısı derlemiş ve yayınlamıştır
59

. O, halk arasında genellikle şarkı 

türünü tercih eden bir besteci olarak bilinir. Azerbaycan müziği icrasında “Rast”, “Şur”, “Segah”, 

“Çahargah”, “Bayatı-Şiraz”, “Şüşter”, “Humayun”, “Şahnaz”, “Mahur-hindi”, “Rahab”, vurmalı 

muğamlardan (makamlardan) “Heyratı”, “Arazbarı”, “Simai-şems”, “Mansuriyya”, “Karabağ 

şikestesi”, “Kesme şikeste” ve benzerilerini göstermek mümkündür
60

. Azerbaycan muğamları 

kendisinin pek çok özelliği ve performans yöntemi ile farklılık gösterir. Çünkü muğam türü halkımızın 

sosyo-ekonomik hayatı ile yakın ilişki içinde gelişmiştir. Muğam, Azerbaycan'da profesyonel müzik 

türlerinden biridir. Muğamın melodisi aslen vokal biçimde ortaya çıkmış ve daha sonra enstrümantal 

toplulukla (tar, kemança ve tef) birleşmiştir. Vokal-enstrümantal muğam, güzel sanatın tipik ve 

mükemmel bir tezahürüdür. Muğamın genellikle estetik bir işlevi vardır. Bazı sosyal-tarihsel 

ortamlarda muğam benzersiz bir ifade aracıyla belirli derecede duygusal içeriğe sahiptir. Muğam 

sanatı, Doğu halklarının müzik kültüründe tipik bir durum olarak geliştirilmiş olup, ardından her biri 

bağımsız bir yola girmiş ve Doğu'da ayrı ayrı devletlerin oluşumu ve güçlenmesi sırasında belirli 

ulusal çizgiler içermiştir. Muğam türünün oluşumu ve gelişimi, Doğu`nun doğrudan tüm sözlü müzik 

kültürünün okuma geleneği ile ilişkilidir. Vokal-enstrümantal muğam daha popüler hale gelmiş ve 

“Destgah” olarak adlandırılmıştır.  

Tesnif ve renkler sözlü geleneğe sahip Azerbaycan profesyonel müziğinde yaygın olarak geliştirilmiş 

ve temel olarak bağımsız bir tarza sahip olmuştur. Hem tesnif, hem de renkler, muğama görüntü ve 

duygu çelişkisi oluşturur. Tesnif ve renkler tipik şarkı ve dans ezgilerine özgüdür. Azerbaycan halk 

profesyonel müziğinin ana türlerinden olan tesnifler, halkın manevi kaynağının önemli ve ayrılmaz bir 

parçasıdır. 1965-1969'lı yıllarda 100 tesnif derlenmiş ve notaya aktarılmıştır. Tesnifler muğam 

destgahlarının bünyesinde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. “Segah” muğamında tesnifler olmasına 

rağmen, hepsi ayrı ayrılıkta “Segah tesnifi”, aynı zamanda “Şur” muğamına giren tesniflere “Şur 

tesnifi” denmektedir
61

. Tesniflerin metnini genellikle gazel, koşma, maniler, geraylı ve benzeri şiir 

türleri oluşturur. Tesnif sanatçıları esas olarak hanendelerdir.  

Halk müzik kültürünün zenginleştirilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında müzisyen ve 

şarkıcılarımızdan Ş.Alekberova, S.Gadimova, A.Aliyev, R.Muradova, Z.Hanlarova, İ.Rzayev, 

B.Mirzayev, T.İsmayılova, A.Babayev ve diğerlerinin hizmetleri olmuştur. Ses (vokal) sanatı halk 

yaratıcılığı ve pop müziğinde kullanılır. Ses sanatına R.Behbudov, F.Ahmedova, L.İmanov, 

R.Atakişiyev, F.Mehdiyev, M.Magomayev, F. ve H.Gasımovalar ve benzerilerini gösterebiliriz
62

. Bu 
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sanatçılar opera gösterileri ve konser salonlarında Azerbaycan ve dünya bestecilerinin çeşitli konulu 

eserlerinin geniş bir yelpazeye aktarılmasında büyük iş başarmışlardı. Bestecilerden T.Guliyev ve 

R.Hacıyev, şarkıcılardan R.Behbudov, M.Magomayev, Ş.Alekberova ve P.Bülbüloğlu, piyanoculardan 

R.Babayev, V.Mustafazade ve diğerleri pop sanatının gelişiminde eşsiz rol oynamışlardı. T.Guliyev 

lirik şarkılar – “Sene de kalmaz”, “İlk bahar”, “Akşam görüşlerine” ve “Sevgilim”
63

, R.Hacıyev, 100 

üzerinde şarkı, tiyatro gösterileri ve sinemalar için müzik bestelemiştir
64

.  

Azerbaycan halk müziğinin tanıtımı ve yaygınlaştırılmasında tarzenler B.Mansurov, R.Guliyev, S. 

İbrahimov ve İ.Samedov, Doğu melodilerini başarıyla icra eden kemançaçı H.Aliyev, davulcular 

Ç.Mehdiyev ve F.Ağayev, garmoncu F.Alibalayev ve benzerilerinin büyük rolü olmuştur. Tarzen 

B.Mansurov tarafından ifa olunan “Bayatı-Şiraz”, “Humayun”, “Şur”, “Mahur-hindi” ve “Çahargah” 

muğamları ilk kez UNESCO aracılığıyla plaka kaydedilmiştir (1971, 1975). O müzisyenlerin 

Semerkant'te düzenlenen Uluslararası sempozyumu, “Besteciler ve folklor” Genel İttifak Festivali'ne 

katılım sağlamıştır (1978). B.Mansurov tarafından ifa olunan "“Çahargah” (1970) ve “Rast” (1978) 

vokal – enstrümantal muğamları notaya aktarılmıştır
65

.  

Ülkemizde 10 Mesleki Müzik Lisesi (Bakü`de Bülbül (11 senelik) ve A.Zeynallı Bakü Müzik Okulu, 

Nahçıvan, Hankendi, Gence, Sumgayıt, Şuşa, Ağdam, Lenkeran ve Şeki`de) ve 128 yedi senelik 

müzik okulu (keza 33`ü Bakü`de) vardır (1982). Azerbaycan Devlet Konservatuvarı yüksek müzik 

eğitimi kurumudur
66

. Müzik okullarında yaşanan canlanma genç müzisyenler grubu ve halk enstrüman 

aletleri topluluğunun oluşumunda da yardımcı olmuştur. Bu etkinliklerin uygulanması öğrencilerin 

eğitimi ve müziğimizi tanıtmada büyük rol oynamıştır. Öğrencilerin şarkı ve dans bayramlarının 

düzenlenmesi bir gelenek haline gelmiştir.   

Azerbaycan halk müzik yaratıcılığı ve onun bünyesine giren aşık sanatını incelemek büyük önem 

arzediyor. Aşık şarkıları Azerbaycan halkının yüksek manevi özelliklerini, gelenek ve göreneklerini, 

yaşamını vb. yansıtıyordu. Aşıkların repertuvarında sürekli olarak geliştirilen 100'den fazla klasik hava 

ve oyun seçenekleri vardır. Aşık havalarında insan maneviyatının en asil, ince nitelikleri, halkın neşesi 

ve kederi, vatanseverliği, zulüm ve esarete karşı itirazı ve kahramanlık yiğitliği kendine yer bulmuştur. 

“Köroğlu”, “Misri” ve “Orta divani”de mertlik ve cesaret, “Gemercan” ve “Gözelleme”de oynaklık ve 

neşeli ruh hali, “Dilğemi”, “Yanıg keremi” ve “Tecnis”de lirik sevgi duyguları, keder ve özlem 

motifleri ifade edilir
67

. G.Garayev'in “Üçüncü Senfoni”sinin 2. kısmının temelini aşık şarkısı 

oluşturmaktadır
68

.  Ayni zamanda A.Alizade'nin “Aşıgsayağı” eserinde aşık müziğinin özellikleri 

kaydedilmiştir
69

. Bu dönem Azerbaycan`ın ustad aşıklarından Aşık Talıb Alesgeroğlu, Aşık Şemşir 

Gocayev, Aşık Sadıg Sultanov, Aşık İslam Yusifov, Aşık Emrah Gülmammadov, Aşık Hüseyn Cavan 
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ve diğerlerini gösterebiliriz. Aşık- yaratıcı (destanlar yaratıcısı, şiir yazan şair ve havalar besteleyen 

besteci), icracı (şarkıcı, icra eden, destan ve masal anlatan, bir kadar sanatçı ve dansçı) ve pedagojik 

(bilge danışman, ustad aşık, sanatını öğreden, öğretmen) özelliklerini kendisinde birleştiren kişidir
70

. 

Azerbaycan`da aşık sanatına her zaman önem verilmektedir. 1984 yılında Tovuz bölgesinde Ozan-aşık 

müzesi açılmıştır. Bu müzede aşıkların yaratıcılığı önemli bir yere sahiptir. Müzenin müzik aletleriyle 

donatılması çalışmasında ilgili kuruluşlar yer almıştır
71

.  

Dans müziği de türü ve imajıyla çok yönlüdür. “Yallı”, “Mirzeyi”, “Turacı”, “Vağzalı”, “Uzundere”, 

“Terekeme”, “Azerbaycan”, “Gaytağı”, “Hançobanı”, “Ceyranı”, “Nelbeki”, “İnnabı” ve benzerilerini 

gösterebiliriz. Halk müziği, Azerbaycan'ın enstrümantal müziğinin büyük bir parçasıdır. Dans 

melodilerinin müzik içeriğindeki özellikler halk düşüncesi ile yakından bağlantılıdır
72

.  

Müzik eserlerinin büyük ölçüde yaygınlaşmasında plakların üretimi, müzik bayramları, şarkı ve dans, 

festivaller vb. şekil ve yöntemler kullanılmaktadır. 29 Mayıs 1961 yılında düzenlenen Azerbaycan 

besteciler ve müzisyenlerinin genel kurulunda kitleler arasında müzik tanıtımının yaygınlaştırılmasına 

karar verilmiştir
73

.1978 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu`nun kararına göre, 

Besteciler Birliği bünyesinde Müzik Tanıtma Bürosu kurulmuştur
74

. Müzik Tanıtma Bürosu, 

bestecilerin ve müzisyenlerin eserlerinin toplumda yaygınlaşmasında, çeşitli biçimler ve yöntemler 

kullanarak aktif yer almıştır. 1965 yılında Bakü'de açılmış yeni eserlerin satıldığı dükkandan alıcılar 

çeşitli sanat eserlerini- plakları almıştır
75

. Yazılı plakların tanıtımını artırmak için “Gramplastinka evi” 

açılmıştır. 1973 yılında ülkede 700.000 plak satılmıştır
76

. 1972 yılında Müzik bayramı yapıldı
77

. 1976 

yılında öğrencilerin Cumhuriyet şarkı ve dans festivaline 10.000 çocuk katılmıştır. Bu bayram 

çocuklar ve ergenler arasında müziğin desteklenmesinde istisna bir rol oynamıştır
78

. 1969 yılında 

Bakü'de Genel İttifak devrim şarkıları festivali düzenlenmiştir
79

. Mayıs 1974 yılında Cumhuriyet Şarkı 

Festivali yapılmıştır
80

. Aynı zamanda “Şarkı-72”, “Şarkı-77” ve “Şarkı-78” festivalleri 

düzenlenmiştir
81

.  Ülkemizde estrada alanında başarılar kazanan şarkıcılarımızdan O.Ağayev, 

Y.Rzazade, F.Kerimova, N.Şeyhova ve diğerlerini gösterebiliriz.  

Müzik eserlerinin tanıtımında Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, Besteciler Birliği, 

Azerbaycan Devlet Filarmonisi, Azerbaycan Halk Çalgı Aletleri Orkestrası, Azerbaycan Konser 

Birliği, Azerbaycan Devlet Estrada Senfonik Orkestrası, Azerbaycan Devlet Şarkı ve Dans Topluluğu, 
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Azerbaycan Radyo ve Televizyonu Estrada Orkestrası, Azerbaycan Devlet Şarkı Tiyatrosu, “Gaya” 

konser estrada orkestrası, “Dan ulduzu” vokal-enstrümantal topluluğu ve diğer kuruluşlar aktif olarak 

katılım sağlamıştır.  

Azerbaycan müzik aletleri şartlı olarak halk ve profesyonel türlere ayrılmıştır. Bazı halk müzik 

enstrümanları orijinal olup, sadece bir millete, diğerleri ise etnik açıdan birbirleriyle ilgili, veya uzun 

bir süre kültürel ve tarihi bağları olan farklı halklara aittir. Saz, tar, kemança ve zurna Azerbaycan'ın 

yanısıra İran'da ve benzeri yerlerde çalınıyor. Özbek ve Taciklerin müzik aletleri neredeyse aynıdır. Şu 

anda Azerbaycan`da tar, saz, ganun, ud, kemança, tütek, balaban, zurna, davul, nakkare, tef, goboy, 

klarnet, garmon vb. müzik aletleri çok yaygındır. Bu müzik aletleri, halk çalgı aletleri orkestrası ve 

topluluklarının bir parçasıdır. Senfonik orkestralarda üflemeli enstrümanlar ve estrada orkestralarında 

kullanılan enstrümanlar profesyonel müzik enstrümanları olarak kabul edilir. Neredeyse tüm 

profesyonel müzik aletleri halk müzik aletlerinden oluşmaktadır. Müzik aletleri üflemeli, telli ve 

vurmalı türlerden oluşur. 

3. KÜLTÜREL İLİŞKİLER 

Azerbaycan'ın müzik eserleri, yabancı ülkelerde seslenerek büyük ölçüde başarılar kazanmıştır. Bazı 

sanat toplumları, sanatçılar ve müzik adamları sık sık yurtdışına gidiyor, konserler veriyor ve deneyim 

alışverişi yapıyorlardı. Azerbaycan kültürü, aynı zamanda müzik gelişimi deneyimi bir kez daha 

millet, arkadaşlık, barış ve insanlık tarihinde oluşan ilişkilere hizmet ettiğini kanıtlamıştır. Çeşitli 

türlere yansıyan Azerbaycan kültürü, her zaman gizemli tonlarını korumuştur. Bununla birlikte, bu 

ilişkilerin sağlam görünmesine rağmen, bazılarının belirli bir erozyona maruz kaldığı açıkça 

görülmüştür. “Arkadaşlık” ve “kardeşlik” çoğu zaman sadece sözde, kağıt üzerinde olmuştur. “Dağlık 

Karabağ” sorununu örnek olarak gösterebiliriz. Topraklarımız hesabına kendi hudutlarını genişletmek 

isteyen ermeniler bunu asla başaramayacaklar. Azerbaycan müzisyenlerinin kültürel ilişkiler 

alanındaki etkinlikleri inkar edilemez. Öyle ki, Azerbaycan müziği kültürel ilişkilerin çeşitli biçimleri, 

yöntemleri ve türleri kullanılarak geliştirilmiştir. 

R.Behbudov'un yurtdışındaki konserleri her zaman başarılı olmuştur. O, Hindistan, Etiyopya, Libya, 

Sudan, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Mısır, Afganistan ve diğer ülkelerde, genellikle dünyada 70'i aşkın 

ülkenin 160 şehrinde 60 ulusal dilde başarıyla performans göstermiştir. R.Behbudov, Hindistan, 

Türkiye ve Irak'ta arkadaşlık ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir hizmet etmiştir. Mayıs 

1964 yılında Asuan barajının ilk bölümünün açılışında verilen konserde R.Behbudov bu etkinliğe 

adanmış bir şarkı okumuştur
82

. Haziran 1965 yılında Moldova`nın başkenti Kişinev`de Azerbaycan 

Kültür Haftası'nın açılışı yapılmıştır. R.Behbudov`un moldovan şarkısını okuması, Ş.Alekberova, 

M.Magomayev, R.Hasanova, V.Gurbanov ve diğerlerinin performansları başarılı olmuştur
83

. R. 

Behbudov`un, 1966 yılında türk müzik sanatçıları tarafından performans sergileyen sanatçılar arasında 
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en yüksek yeri hakkettiği beyan edilmiştir
84

. 1977 yılında R.Behbudov`un yönetimindeki Azerbaycan 

Devlet Şarkı Tiyatrosu personeli İngiltere'de konserler vermiştir
85

 1983 yılında R.Behbudov ve 

yönetimindeki Azerbaycan Devlet Şarkı Tiyatrosu Pakistan'da başarıyla sahne almıştır. Üç hafta bu 

ülkede kalan R. Behbudov Keraçi, Lahor, İslamabad ve Faisalabad'da sahne alarak Azerbaycan, 

yabancı dahil olmak üzere Pakistan şarkıları okumuştur. Grubun başarılı performansı hakkında 

“Doon”, “Cavan” ve “Pakistan tayms” gazeteleri makaleler yazmıştır. R.Behbudov'un yurtdışındaki 

konserleri başarılı olmuş, performansları ve turneleri altın madalya ve diğer ödüller almaya hak 

kazanmıştır
86

 1971 yılında şarkıcı L.İmanov Irak, Lübnan, Kuveyt ve diğer ülkelerde sahneler almıştır. 

XX. yüzyılın 60-80'lı yıllarında Azerbaycan müzisyenleri eski Sovyet cumhuriyetleri ve dünyanın bir 

çok ülkesinde müziğimizi tanıtmışlardı. Bunlardan Ş.Alekberova, S.Gadimova, T.İsmayılova, 

R.Hasanova, R.Muradova, A.Aliyev, İ.Rzayev, Z.Hanlarova, N.Gasımova, F. İbadova, H.Hadıyev, 

N.Mammadova, A.Babayev, E.Rahimova, T.Mustafayev, P.Bülbüloğlu ve diğerleri Azerbaycan 

müziğini eski SSCB'de ve pek çok yabancı ülkede tanıtmıştır.  

Azerbaycan bestecileri ve müzisyenleri Moskova'da  VII. Uluslararası Müzik Kongresi (1971), Alma-

Ata`da Asya ve Afrika ülkelerinin III. Uluslararası Müzik Tribünü (1973) ve Semerkant'te  Muğam 

sanatına adanmış Uluslararası Müzik Sempozyumu'na (1978) yer almışlardı
87

. Azerbaycan'da Sovyet 

halklarının Sanat Bayramı (1972), Ukrayna ve Özbekistan'ın Azerbaycan'da, aynı zamanda 

Azerbaycan'ın Ukrayna ve Özbekistan'da Kültür günleri (1978-1980) yapılmıştır
88

. Müzisyenlerin 

içeriği sürekli yeni güçler tarafından zenginleştiriliyor. Cumhuriyetin müzik kültürüne onların katkıları 

önemli ölçüde artmıştır. Uluslararası, Genel İttifak ve Zakafkasya musabakalarında ödül almaya hak 

kazananlar arasında F.Bedelbeyli, V.Resulova, F. ve H.Gasımovalar, V.Hasanov, V.Kerimov, 

Z.Guliyeva ve b. yetenekli müzisyenler ülkemizin hudutları dışında özellikle başarılı olmuşlardı
89

. F. 

Bedelbeyli sadece piyanocu olarak Azerbaycan da dahil olmak üzere Fransa, Portekiz, Polonya, 

Yugoslavya, Türkiye, Macaristan, Çekoslovakya, İran, Küba, Bulgaristan, Romanya ve b. ülkelerde 

son derece takdir edilmektedir. Türkiye'nin “Politika” gazetesi İstanbul festivalinde yer alan 

F.Bedelbeyli hakkında yazmıştır ki, onun sanatı sihirli müzik örneklerinin tam bir derlemesidir. 

V.Resulova Genel İttifak ve Uluslararası müzik etkinliklerine katılmıştır. O, Moskova, Taşkent, Kiev, 

Grozni, Tallinn ve Ulyanovsk şehirleri, Polonya, Macaristan, Avusturya, İtalya ve Bulgaristan'da 

olmuştur. 1974 yılında eski SSCB'den vokallerin İtalya'da staj yapmaları için geçirilen seçim turunda 

160 katılımcıdan 4'ü kazanmıştır. Vatandaşımız V.Karimov da onların arasında olmuştur. 1975 yılında 

o, İtalya'nın Milano kentindeki La Skala Tiyatrosu'nda staj yapmaya gönderilmiştir
90

.  
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XX. yüzyılın 70'li yıllarında Azerbaycan bestecilerinden G.Garayev, F.Emirov, A.Melikov ve 

benzerilerinin eserleri sık sık yabancı ülkelerde seslenmiştir. G.Garayev'in “Yedi Güzel” ve “İldırımlı 

yollarla” baleleri dünyanın 9 ülkesinde sahneye uyarlanmıştır. O, “Don Kişot” eserinde ispanyol 

halkının kültürü, ulusal müziği, halkın ruhu ve maneviyatı, yaşam tarzı ve doğasına başvurmuştur
91

. 

G.Garayev`in yaratıcılığının kapsamlığını ve ulusallığını kaydeden alman müzik bilimcisi Hannelore 

Herlah Berlin'deki “Okulda müzik” dergisinde yayımlanan resenziyasında bestecinin “Melodi” şirketi 

tarafından plaka kaydedilen “Don Kişot” ve “Üçüncü Senfoni” gibi eserleri hakkında söz etmiştir. 

Azerbaycan bestecileri dar ulusal konular çerçivesinde kalmayarak ulusal müziğimizin melodisi, 

ritmik özellikleri ve unsurlarıyla kifayetlenmemiştir. G.Garayev'in “Don Kişot” eseri örnek olarak 

gösterilebilir
92

. Henüz 1961 yılında G.Garayev Çekoslovakya, ABD, Güney Afrika, Lübnan ve b. 

ülkelere gitmiş, konserlerde yer almış, müzik hakkında görüşmeler yapmış ve müzisyenlerle bir araya 

gelmiştir
93

.  

1960 yılında ABD'nin New York ve Philadelphi kentlerinde F.Emirov'un “Azerbaycan” süiti defalarca 

seslenmiştir
94

. F.Emirov'un eserleri eski SSCB'de ve yurtdışında yayınlanmıştır. Bu eserler Fransa, 

İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Macaristan, Çekoslovakya, Danimarka, Türkiye, 

İran, İsveç, Irak ve diğer ülkelerin konser sahnelerinde okunmuştur. Ayrıca İran, Irak, Türkiye, Mısır, 

Suriye, Fas, Nepal, Hindistan, İngiltere ve diğer ülkelerde yaratıcılık turnelerinde olmuştur
95

. 

A.Melikov'un “Sevgi efsanesi” balesi 60 üzerinde Sovyet ve yabancı ülke tiyatrosunda sahneye 

uyarlanmıştır
96

. XX. yüzyılın 60'lı yıllarında Niyazi 4 defa Türkiye'de olduğu sürede birçok esere 

sahne hayatı vermiştir. Niyazi defalarca özel konser programı ile Macaristan (1960), Çin (1962), 

Moğolistan (1964), Almanya (1964) ve benzeri ülkelerde sahne almıştır
97

.  1963 yılında besteci 

S.Alesgerov, Bulgaristan'da başarıyla gerçekleştirilen “Ulduz” operetinin performanslarına katılmak 

üzere oraya gönderilmiştir
98

. Eser Bulgarca ve Türkçede oynanmıştır. Bu sefer S.Alesgerov ve Bulgar 

sanatçıları için ilgi odağı olmuştur.  

Kasım 1968'de Tohid ve Gövher Guliyevler Irak'ın Bağdat şehrine müzik okulu açmak için davet 

edilmişlerdi. Irak tarihinde ilk ulusal dans topluluğu bale öğretmeni G.Almaszade tarafından 

yapılmıştır
99

. 1979 yılında L.Vekilova`nın yönetiminde, Azerbaycan Devlet Dans Topluluğu Tunus 

Cumhuriyeti`nde düzenlenen X Uluslararası Ulusal Sanat Festivali`nde “Benim Azerbaycan'ım”, 

“Yallı”, “Bahar”, “İgidler”, “Mezeli dans” vb. gibi müzikleri ile performans sergilemiştir. 1981 yılında 

“Gaya” konser estrada orkestrası Afrika`nın birçok ülkesinde başarıyla sahne almıştır. Dünya 
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genelinde 50 ülkede sahne alan bu grup 1984 yılında Asya`nın Güneydoğu ülkelerinde de turnelerde 

olmuştur
100

.  

4. SONUÇ 

Kültürün gelişimi, halkın manevi ahlakinde sanatın rolünün yanısıra müzik alanına her zaman önem 

verilmiştir. Kültür yoluyla insanlar üzerinde daha fazla etkiye sahip olmak mümkündür. Sanat insanın 

manevi dünyasını, duygularını, entelektüel yaşamını ve ahlaki özelliklerini etkileme yeteneğine 

sahiptir. Müzik eserlerinin seyirci ve dinleyicilere hizmet etmesi halkın kültürel seviyesinin 

yükselmesine de katkı sağlıyor. Müzik türlerinin gelişimi her zaman büyük öneme sahip olmuştur. O, 

insanların vatanseverlik, ulusallık, ahlaki kusursuzluk, modernite, enternasyonalizm vb. ruhta büyüyüp 

gelişmesine yardımcı olmuştur. Yüksek kaliteli müzik eserlerinin oluşturulması hakim olmuştur. Öyle 

ki, konusu, yaşamla ilişkileri, gerçekleri yansıtması, yüksek işçilik vb. özelliklerine göre müzik her 

zaman ilgi odağı olmuştur. Mükemmel bir müzikal eserleri oluşturmak ve insanların manevi dünyasını 

müzikal bir dile dönüştürmek temel bir görev olmuştur. İnsanların ruhsal eğitimi sürecini fiilen 

etkilemek gücüne sahip olan sanat ve bunun bir parçası olan müzik dönemimizin toplumsal fikirlerinin 

şekillenmesi sürecinde yer almıştır. Müzik kendine özgü şekilde geliştirmenin yanısıra halk 

kitlelerinin zevkini ve kültürel seviyesini yükseltmede önemli bir rol oynamaktadır. Kültürü olmayan 

bir kişiyle yasal bir devlet ve gelişmiş bir toplum oluşturmak zordur. Yaratıcılık birlikleri ve 

kuruluşların rolü, toplumun gelişiminde onların doğrudan katılımları gerçek önem arzetmelidir. 

Sadece resmi değil, gerçek anlamda faaliyet göstermeli, aynı zamanda insanların kültürel seviyelerini 

geliştirme, davranışlarını şekillendirme ve toplum gelişimine katılma kapasitelerine de sahip olmaları 

gerekir. Profesyonel müzik kullanmanın yolları bilimsel olarak araştırılmış ve ileri gelişim yönleri 

incelenmiştir. Ulusal kültürlerin karşılıklı zenginleşmesi süreci, halkların bir birlerine yakınlaşması, 

onların tarihi, yaşamları ve dünya görüşünün şekillenmesinde müzik büyük önem arzediyor. 
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1. Ş.Ahundova`nın “Gelin kayası” operası                     2. A.Melikov`un “Sevgi efsanesi” balesiOpera of 

Sh.Ahundova “Rock of bride”                           Ballet of A.Melikov “Legend of love”  

          

      3. F.Garayev`in “Gobustan gölgeleri” balesi                 4. F.Emirov`un “Bin ve bir gece” balesi  

          Ballet of F.Garayev “Shadows of Gobustan”            Ballet of F.Emirov “Thousand nights and night” 

  5. Bale yönetmeni G.Almaszade            6. Bale sanatçısı L.Vekilova           7. Bale yönetmeni N.Nezirova 

Choreographer G.Almaszadeh              Ballet-dancer L.Vekilova               Choreographer N.Nezirova 

              

8. “Gülistan Bayatı-Şiraz” senfonik muğam`ını             9. Azerbaycan Halk Çalgı Aletleri Orkestrası    

      işleyerken. F.Emirov ve B.Mansurov                            Azerbaijan Orchestra of National Musical  

     Working on symphony mugam of “Gulistan                Instruments 

     Bayati-Shiraz”. F.Emirov and B.Mansurov 
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                                                                                                                          State Ensemble of Song and Dance                                                                             
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The far-east gardens are considered as the symbol of peaceful life of society and creation of beautiful gardens has been 

ensured substantially. Japanese garden art has not been regarded as a tool representing luxurious life or wealth within the 

country. Gardens are considered as a part of love and longing for nature that exist in Japanese people’s character. Japanese 

gardens were affected by the belief style of Buddhist, Taoist and Shinto religions arriving from China during the historical 

process and despite they are generally designed as similar to Chinese gardens, the garden art developed according to their 

own culture was used in their designs generally. Karesansui gardens reproduce natural landscapes in a more abstract way by 

using stones, gravel, sand and sometimes a few patches of moss for representing mountains, islands, boats, seas and rivers. 

Karesansui gardens are strongly influenced by Zen Buddhism and used for meditation. They are very simple and modern-

looking, usually placed in a very small area. They refer to the Zen philosophy and usually try to evoke a deeper meaning. 

In this study; The development and importance of Zen Buddhism will be postponed. As well as the emergence of Zen garden 

design in Japan and its reflection on this day will be examined.  

Keywords: Zen Garden, Rock Garden, Dry Landscape, Japanese Garden  

 

INTRODUCTION 

Japanese gardens(日本庭園nihonteien)are traditional gardens that create miniature idealized 

landscapes, often in a highly abstract andstylizedway. The gardens of the Emperors and nobles were  

designed for recreation and aesthetic pleasure, while the gardens ofBuddhist temples were designed 

for contemplation and meditation. Japanese gardens were developed under the influences of 

theChinese gardens, but gradually Japanese garden designers began to develop their own aesthetics, 

based on Japanese materials and Japanese culture.  By the Edo period, the Japanese garden had its own 

distinct appearance. Since the end of the 19th century, Japanese gardens have also been adapted to 

Western settings (Majumder, 2017). 

Rocks and stones have always been an important part of mankind. From making tools to shelters, 

rocks and stones has been used for numerous things since the ancient times. Japanese people have 

associated the nature elements with divine, and formed the Shinto faith. According to Shinto, forests, 

rocks, waterfalls, mountains have divine beings in them and they protect the divine land of Japan. 

Japanese people see the elements of nature in a broader perspective and use these elements in their 

garden art as design elements with symbolism and abstract concepts. Japanese rock garden art called 

“Karesansui” which literally means “dry landscape”, is a unique and abstract garden art.  They have 

been a part of the Zen temples for centuries and also called as “Zen gardens” even though they haven’t 

built based on spiritual connection to “Zen” principles. Rising popularity of “Zen” concept have also 
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drawn attention to the Japanese rock gardens. The connection between Zen and rock gardens, isto 

some extent an assumed one. “Zen garden” is rarely mentioned in Japanese texts before 1950s. 

Associating r ock gardens with “Zen” occurs for the first time in American Lorraine Kuck’s 1935 

publication called “One Hundred Kyoto Gardens” as Kuck describe the gardens with “Zen Garden” 

term in this book. Because of its popularity, many rock gardens have been built outside Japan all over 

the world (Tekinalp and Yerli, 2017). 

 

 

Figure 1. Zen Garden (Anonymous 1, 2019) 

 

Zen Buddhism: A brief background 

Japanese Zen originated from the Chinese word Ch’an, which in turn was derived from a Sanskrit 

word, dhyana. Often translated as “meditative concentration,” Ch’an emerged in China - a movement 

that placed a great deal of emphasis on the experiential practice of sitting meditation (zazen) as a direct 

means to awakening to one’s true nature, which is beyond dualities. Ch’an Buddhism broke with both 

the Chinese literary tradition and the richly textured metaphysics of Indian Buddhism. Bodhidharma’s 

four famous points summarize the essence of Zen (Loori 2005). 

Zen is a special transmission outside the scriptures, 

With no reliance on words and letters. 

A direct pointing to the human mind, 

And the realization of enlightenment. 
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Figure 2. Zen Garden’s Sculpture (Anonymous 2, 2019) 

 

While intellectual understanding cannot be a substitute for Zen practice, and descriptive statements 

regarding the aim and purpose of Zen are fraught with peril, it is safe to say that Zen awakening 

amounts to a radical discontinuity and liberation from the anxieties and fears bound up in our ego-

structure. The foundation of Zen rests upon these four basic postulates: 

 

1. The nature of reality is inherently nondual, undivided and a dynamic unity. 

2. Clinging to the idea of a self that is separate from the world is the cause of pain, stress, misery and 

suffering. 

3. Life and all phenomena, including the idea of a self, are impermanent, fleeting and lack an 

independent existence. 

4. Through great effort and meditative concentration, it is possible to break the bondage of dualistic 

thinking that is rooted to an attachment to an illusory sense of self, awakening to a non-dualistic way 

of knowing/being (Purser, 2013). 
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Design Principles of Japanese Rock gardens (Tonder and Lyons, 2005);  

 

 Rocks form the backbone of the garden composition. 

 Triangular rocks and rock clusters are preferred. As compositional units, or so-called triads, 

they express earth, man and the divine through horizontal, diagonal and vertical lines, respectively. 

 Odd-numbered groupings of rocks are preferred; the total number of clusters should also be an 

odd number. 

 The largest rock in each cluster is set first. Smaller rocks must then be placed such that they 

are in ‘good agreement’ with the main rock of each cluster. 

 The composition can be rounded off through various techniques of adding rocks. For example, 

‘base stones’ are typically placed at the foot of the dominant rock in a cluster, to extend its base and 

make it look more triangular; Sute ishi, literally meaning thrown away stones, are low, inconspicuous 

stones that appear as if scattered in a random manner. These techniques are used to make a 

composition look more natural. 

 Arranging rocks like the scales on a fish (also called the folding screen technique), creates the 

impression of a vast, deep landscape with mountains. 

 Suggested landscape features, like streams, should never bestraight, but curved in a manner 

suggestive of an endlessly winding structure. 

 Asymmetry of all aspects of the design should be considered. 

 Design elements, such as rocks, moss and gravel, should have uniform textures, without bright 

colouration or excessively striking textural patterns. 

 

CONCLUSION 

Zen gardens, which take their power from simplicity, are places that provide a peaceful atmosphere 

with an effort to catch both originality and nature's inaccessible harmony. The person who is looking 

at the Zen gardens to be arranged with the eye of art and artist should be made to understand the 

concept of design and what the symbols mean.  But then the Zen garden will have a sense of nature. 

The recognition of this art of garden will make important contributions to the design of small gardens, 

which have become increasingly important in our country. 
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Özet 

Kentsel alanlarda yaşanan hızlı ve plansız gelişmeler nedeniyle yeşil alan sistemlerinin ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve 

kentin yaşam kalitesini arttırabilmesi için bitkilendirme tasarımı uygulamalarının önemi artmıştır. Peyzaj mimarlığı meslek 

disiplininin önemli bir aşaması olan bitkilendirme tasarımı çalışmalarında insan ve doğa arasındaki ilişkiyi canlı ve dengede 

tutmak, ihtiyaç duyulan doğal ortamların kentsel alanlarda yansımasını sağlamak ve yaşanabilir mekanlar oluşturmak 

amaçlanmaktadır. Fakat yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel çevrenin oluşabilmesi için, bu katman sadece insan merkezli 

düşünülmeyip, ekolojik, mimari ve sosyal boyutlarıyla ele alınarak, planlanmalı ve tasarlanmalıdır. Bu bağlamda kentsel 

alanlarda mekan tasarımının önemli bir parçası olan bitkiler, ekolojik, estetik ve fonksiyonel olarak birçok görev üstlenirler. 

Bu çalışmada kentsel bitkilendirme tasarımı uygulamalarının çeşitleri ve işlevleri, bu uygulamaların kente olan faydaları ve 

kentli açısından önemi irdelenecektir. Sonuç olarak kentsel alanlarda hayati önem taşıyan bitkilendirme tasarımı 

çalışmalarının ekolojik, fonksiyonel, estetik ve sosyal olarak bütün içinde ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu 

çalışmaların uygulama aşamasından bakım onarım çalışmasına kadar ilgili meslek disiplini-uzman kişiler tarafından 

yapılması ve insanların kentsel bitkilendirme konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kentsel tasarım, kentsel bitkilendirme, kent ekolojisi 

GİRİŞ 

Dünya üzerinde ilk topluluklar, en önemli ihtiyaçları olan beslenme ve barınma ihtiyacını karşılamak 

için seçtikleri doğal kaynakları zengin ve doğal güçlere karşı korunaklı yerlerde kök salmaya 

başlamışlardır. Böylece insanın yere bağlanması ile fiziki çevreye daha fazla müdahale etme ve daha 

kalıcı yapılar inşa etme gereği ortaya çıkmıştır. Yüzyıllardır devam eden bu durum, günümüzde en üst 

seviyelere ulaşmış ve modern kentler veya metropoller meydana gelmiştir (Özbilen, 1991; Karadağ, 

2009; Gül ve Küçük, 2001; Çınar, 2008). Ancak artan insan nüfusu ve kentleşmenin hızlı gelişimi, 

kentsel alanlarda ve kent yakın çevrelerinde doğanın ve yeşil alanların tahribatına neden olmuştur 

(Bekiryazıcı, 2015; Öztürk ve Özdemir, 2013). 

İnsanların toplu yerleşime geçmesiyle, çevrelerinde bitkilerin yetiştirilmesine başlanmıştır. Kentsel 

ortamlarda ki bitkiler tarihsel süreç içerisinde kentleşme ve yapılaşma konusundaki ilerlemelere 

paralel olarak gelişmiş günümüz koşullarında çok yönlü boyutlar kazanmıştır. Bugün kentler, 

ağaçların çokluğu veya azlığı ile karakterize edilmektedir. Gelişmiş ülkelerin büyük kentlerinde yeşil 

alanlardaki bitkilerin yersel ve uzaktan algılama yöntemleri ile tür, yaş ve özellikleri tespit edilmekte, 

envanterleri çıkarılmakta, veriler sistemli bir şekilde tutularak, bakım ve kontrolleri yapılmaktadır 

(Önder ve Akbulut 2011). 
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Günümüzde kentsel alanlarda bitkiler kent bileşenlerinin vazgeçilmez önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Özellikle endüstrileşmenin yoğun baskısı altında olan kentlerde, yaşam kalitesinin 

iyileştirilmesine yönelik açık-yeşil alanlara, dolayısı ile bitkilere tarihin hiçbir döneminde olmadığı 

kadar ihtiyaç duyulmaktadır (Yılmaz ve Irmak 2004). 

KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLAR 

Kent yaşamının insanlara sunduğu suni çevre, özellikle insan doğasına zıt, ekolojik olarak sağlıksız bir 

çevre kimliğine neden olmaktadır. Böyle bir ortamda insanların yeterince sağlıklı ve mutlu gelişim 

göstermeleri ve yaşam sürdürmeleri mümkün olmamaktadır. Bu kapsamda yoğun kent yaşamının 

baskısı altında bulunan kentlinin psikolojik olarak dinlenmesi, rekreasyonel etkinliklerde bulunması ve 

sosyo-kültürel açıdan gelişimlerinde açık ve yeşil alanların etkisi önemlidir (Etli 2002; Turna 2017). 

Açık-yeşil alan kavramı aslında toplumların birada yaşamaya başlamasına kadar uzanır. Öztürk ve 

Özdemir (2013)’e göre açık ve yeşil alanlar, bireyin sosyal fiziksel ve psikolojik durumunu olumlu 

yönde etkileyen kamusal alanlardır. 

Açık ve yeşil alanlar; kentin fiziki dokusunda barınma, çalışma, hizmetler ve kısmen de ulaşım dışında 

kalan kent içi boşluklar olarak değerlendirilen alanlardır. Etli (2002) kamusal açık yeşil alanları 

meydanlar, çocuk bahçeleri, bulvarlar, yaya bölgeleri (parklar, spor alanları), ev bahçeleri ve eğlence 

merkezleri olarak sınıflamıştır.  

Kentsel alanlarda yaşanan hızlı ve plansız gelişmeler nedeniyle yeşil alan sistemlerinin ihtiyaçlara 

cevap verebilmesi ve kentin yaşam kalitesini arttırabilmesi için bitkilendirme tasarımı uygulamalarının 

önemi artmıştır. Peyzaj mimarlığı meslek disiplininin önemli bir aşaması olan bitkilendirme tasarımı 

çalışmalarında insan ve doğa arasındaki ilişkiyi canlı ve dengede tutmak, ihtiyaç duyulan doğal 

ortamların kentsel alanlarda yansımasını sağlamak ve yaşanabilir mekanlar oluşturmak 

amaçlanmaktadır. Fakat yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel çevrenin oluşabilmesi için, bu katman 

sadece insan merkezli düşünülmeyip, ekolojik, mimari ve sosyal boyutlarıyla ele alınarak, planlanmalı 

ve tasarlanmalıdır (Attwell, 2000; Başer ve Yıldızcı 2011). 

Kentsel açık-yeşil alanlar rekreasyonel aktiviteler için mekan oluşturma, hava kirliliğini azaltma, 

atmosferik oksijen ve karbondioksit içeriğini dengeleme, mikroklimayı düzenleme, su baskınlarını 

azaltma, gürültü ve rüzgara karşı perdeleme, yaban hayatı yaşam alanı oluşturma, fiziksel ve ruhsal 

sağlığa olumlu katkı sağlama gibi birçok faydalar sağlarlar (Attwell, 2000; Wall ve Waterman, 2010; 

Bekiryazıcı,2015). 

KENTSEL BİTKİLENDİRME TASARIMI UYGULAMALARI 

Bitkilendirme tasarımı; öncelikle mekana işlev kazandırarak kullanıcı isteklerine cevap vermeye 

çalışır ve doğa ile insan arasındaki dengenin onarılmasına yardımcı olur. Bu aşamada, değerli doğal 

bitki topluluklarının tanınmasını, bakımını ve yaban hayatı için sağlıklı, farklı ve güçlü bir yaşam 

ortamı temin eden yeni vejetasyonlar oluşturulmasını sağlanır. Bu iki amacın yanı sıra özel olarak 
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yetiştirilmiş veya doğal bitkilerin güzelliğinden haz almak için olanaklar sunma amacıyla da 

yapılmaktadır. Bitkilendirme tasarımının amaçlarından biri olan estetik hoşnutluk göz ardı edilmemesi 

gereken bir konudur.  Estetik olarak bitkilerin çiçekleri, dalları ve meyveleri hissetmek, koklamak ve 

seyretmek, hatta rüzgârın ve yağmurun bitkiler üzerinde oluşturduğu sesleri işitmek, tüm bunlar 

insanların günlük hayat kalitesini ölçülemez derecede yükseltir. Ayrıca bitkilendirme tasarımı, yapısal 

elemanların sert hatlarını yumuşatarak, mevcut bitki örtüsündeki tahripleri tamir ederek, görsel 

çirkinliği azaltarak ve göze daha hoş gelen, çekici alanlar yaratarak yapıların çevreye entegre 

edilmesini sağlar (Robinson 1992; Karaşah ve Var 2012). 

Kentsel peyzaj tasarımlarında hedeflenen amaçlardan birisi, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi dengeli 

bir şekilde kurmak ve insanların doğayla ilişki kurabilecekleri doğal ortamların yansımalarını kentsel 

ortamlara taşımaktır. Bir diğer amacımız ise estetik, işlevsel ve ekolojik açıdan sürdürülebilir bir 

peyzaj oluşturabilmektir. Bu nedenle bitkilendirme tasarımları, peyzaj tasarım çalışmalarında önemli 

bir rol üstlenmektedir (Sarı ve Karaşah 2018). 

Kentsel açık yeşil alanlarda bitkilendirme tasarımı uygulamaları gerçekleştirilmektedir; bu 

bitkilendirme çeşitlerini, park bitkilendirmeleri, bahçe bitkilendirmeleri (dikey bahçeler, çatı bahçeleri, 

hobi ve kent bahçeleri, permakültür (sürekli tarım), kurakçıl bahçeler vb.), karayolu bitkilendirmeleri, 

cadde bitkilendirmeleri, kentsel vadiler, kent ormanları olarak sıralayabiliriz. 

 1)Kentsel Park Tasarımı Uygulamaları 

Kamusal alan olarak yüzyıllardır toplumlara doğayı duyumsama ve rekreasyon olanağı sağlayan 

parklar, bu işlevleri dolayısıyla özellikle kentsel ortamlarda giderek daha da artan bir öneme ve değere 

sahip olmuşlardır. Kültürel değerler, politik ve sosyo-ekonomik yapı ile biçimlenen kent parkları, bu 

nitelikleri ile sosyal değişimlerle biçimlenmiş ve aynı zamanda onların yansıtıcısı olmuşlardır 

(Kurtaslan, 2017). 

Kentsel alanlarda yer alan parklar kentlinin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyen, kenti yaşanır ve 

çekici kılan, kentin imajına, olumlu katkıda bulunan alanlarından biridir. Ekolojik açıdan bakıldığunda 

parklar; kent sınırları içindeki tasarlanmış doğal alanlardır. Büyük ölçüde toprak, çim, çalı, ağaç, 

ağaççık gibi yumuşak yüzeylerden oluşan alanlardır. Bu nedenle kent içindeki parklar, hem insan 

sağlığı ve yaşam kalitesi hem de kent ekolojisi için önemlidir. Bitkiler, bu mekânların en önemli 

elemanlarıdır. Parklarda yer alan bitki materyalinin ölçü, form, doku, renk vb özelliklerinden 

faydalanılarak oluşturulan görünümler ise kent insanını cezbedici bir değer taşır (Eren ve Var, 2016). 

2)Kentsel Bahçe Tasarımı Uygulamaları 

Zigguratlar ve Babil'in Asma Bahçeleri ile başlayan ve devam eden süreç çerçevesinde tasarlanan çatı 

bahçeleri, dikey bahçeler kent ölçeğinde; permakültür, hobi ve kent bahçeleri gibi tematik bahçeler ise 

kent peyzajının mahalle ölçeğinde ele alabileceğimiz ekolojik bileşenlerini oluşturmaktadır. Bunlar;  
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kentin küçük birer biçimleri olup, kente ekolojik, sosyal, psikolojik ve görsel anlamda da pek çok 

katkıları bulunmaktadır ( Kiper vd. 2017). 

a) Çatı Bahçeleri 

Nüfus yoğunluğu ve inşa hızı kentlerdeki yeşil alanların hızla azalmasına neden olmaktadır. Beton 

bina yüzeylerinin iklimsel etkileri ve yeşil alanların azalması sonucu kentsel ekoloji olumsuz 

etkilenmekte bu durum en çok insanlara zarar vermektedir. Günümüz kentlerinde açık yeşil alan 

eksikliği, bazı kentlerin gökyüzüne odaklanmasına ve gökyüzüne yükselen ağlar ya da yeşil çatılar 

oluşturarak bu soruna çözüm aramalarına neden olmaktadır. Son yıllarda kentlerdeki yeşil alanları 

arttırmak için uygulanan en yaygın yaklaşımlardan biri çatı bahçeleri oluşturmaktır. Çatı bahçeleri 

pasif ve doğa dostu teknolojiyi yeni veya mevcut bir gelişime dâhil etmenin güzel bir örneğidir. Çatı 

bahçeleri kentlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olur. Verimsiz 

olarak görülen çatıların her metrekaresi zeminde bulunamayan yeşil alanı yaratmak için bir fırsattır 

(Düzenli vd. 2016). 

b) Dikey bahçeler 

Çağdaş kentlere ve yapı kültürüne yeni bir anlayış getiren dikey bahçeler geleneksel anlamdaki bahçe 

yaklaşımının özellikle bitkisel tasarım boyutu ile bina cephelerine ya da duvarlara uygulanmış 

biçimidir. Bu uygulamada değişik türlerdeki bitkiler farklı ölçeklerdeki duvar yüzeylerinde ya da bina 

cephelerinde yaşamaktadır. Doğanın ve yeşil dokunun kentsel çevrede yer alması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması her zaman zorlayıcı olmuştur. Yaşam koşulları insanları her geçen 

gün daha fazla bina arasında kalmaya zorlamaktadır. Bu soruna son yıllarda getirilen en çarpıcı 

çözümlerden birisi dikey bahçe tasarım ve uygulamalarıdır (Erdoğan ve Khabbazi, 2013) . Dikey 

bahçelerin işlevleri şöyle sıralanabilir; 

 Habitat ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı verirler, 

• Kent ısı adalarının olumsuz etkilerini azaltırlar, 

• Rüzgara bağlı ısı kayıplarını azaltarak soğutan rüzgarın etkisini kırarlar, 

• Havadan savrulan partiküllerin filtre edilmesini sağlarlar, 

• Havadaki toz gibi kirletici ve zararlı maddeleri absorbe ederek daha sağlıklı çevre oluşumuna katkı 

sağlarlar, 

 Hava kirliliğini azaltıp oksijen miktarının artmasında etkilidirler, 

• Gürültüyü absorbe ederler, 

• Binalara giren elektromanyetik radyasyonu büyük oranda azaltırlar, 

• Sundukları sayısız ve alternatif tasarım olanakları ile kentsel alanlara önemli estetik katkılar 

sağlarlar, 

• Konveksiyon yoluyla yapılarda kaybolan sıcaklık miktarını azaltarak enerji tasarrufu sağlarlar.  

c) Permakültür 
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Permakültür (sürekli tarım), doğal ekosistemlerin çeşitliliği, istikrarı ve esnekliği olan tarımsal 

ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımını yapmaktır [18]. Bu kapsamda, kent içindeki uygun alanlar, 

doğal ekosistemin işleyişini temel alarak sürdürülebilir tarım ya da permakültür adı verilen uygulama 

alanları olarak değerlendirilebilir. Permakültürde doğa ile uyum içinde sebze meyve yetiştiriciliği 

yapılarak kent ortamında ürün yetiştirilmesi yaklaşımı vardır. Bu şekilde bir yerde tek bir ürün yerine 

birçok ürün aynı anda yetiştirilebilir. Ayrıca organik atıklardan kompost üretilerek doğal gübre olarak 

kullanılabilir. Bu uygulamalar kentsel alanlarda toprak ile uğraşı için alanlar yaratarak ürün 

yetiştirilmesine ve insanların sosyalleşmesine de katkı sağlamaktadır( Kiper vd. 2017). 

d) Hobi ve Kent Bahçeleri 

Kentlilere doğa ile bütünleşme olanağı sağlamasının yanı sıra, yakın çevresi için enerji ve kaynak  

tüketiminin azaltılması, ekoloji ve doğa koruma konusunda farkındalığın artırılması, biyo konforun ve 

daha sağlıklı bir çevrede yaşama olanağının sağlanması gibi pek çok yönden katkı sağlarlar. Bununla 

birlikte sağlıklı gıdaya erişim imkanı sağlamaktadır. Öyle ki; kent bahçeleri, iklim değişikliği ile 

mücadele için özellikle yerel yönetimlerin ve yerel inisiyatiflerin rahatlıkla kullanabileceği, etkin doğa 

ve iklim dostu, ekonomik ve sağlıklı beslenme bakımından faydalı bir araçtır ( Kiper vd. 2017). 

 

e) Kurakçıl Peyzaj 

Kurakçıl peyzaj uygulamalarının; su tasarrufu sağlamak, zaman tasarrufu sağlamak, maddi tasarruf 

sağlamak, bitkilerde kuraklığa karşı dayanımın artması, bitki ve hayvanlar için daha fazla habitat 

sağlamak, enerji kullanımında tasarruf sağlamak, düşük işçilik gerektirmesi, doğal kaynakların 

sürdürülebilirliğini teşvik etmek, yüksek kaliteli peyzajlar oluşturmak gibi ekolojik ve ekonomik 

birçok faydası vardır ( Kiper vd. 2017). 

3) Karayolu ve Cadde Bitkilendirmeleri 

Kent içindeki ağaçlandırılmış yollar ve meydanlar ile onlara eşlik eden diğer yeşil elemanlar, kentin 

açık ve yeşil alanlarıdır. Çalışan kent insanının gün içinde faydalanabileceği açık ve yeşil alanlar 

kısıtlıdır. Buna karşılık cadde, bulvar ve refüjler kent insanının, günlük yaşamı içinde araçla veya yaya 

olarak kullandığı veya yararlanabileceği en önemli açık ve yeşil alanlardır (Aklıbaşında ve Erdoğan, 

2016). 

Kentsel alanda bitkilerin sağlıklı bireyler olarak büyüyüp gelişmeleri, kendilerinden beklenen 

fonksiyonların yerine gelmesi açısından önemlidir. Oysa kentsel alanda bitki yetişmesini sınırlandıran 

bazı olumsuz koşullar, kentteki iklimsel özelliklerin onu çevreleyen kırsal alanlara göre daha farklı 

olması, toprak yapısındaki bozulmalar, yetişme alanı kısıtlılığı, çevre kirliliği ve insan faaliyetlerinden 

kaynaklanan zararlar olarak sıralanabilir (Söğüt 2005). 
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Tablo 1. karayolu ve cadde bitkilendirmelerinin işlevleri (Söğüt 2005) 

KARAYOLU ve CADDE 

BİTKİLENDİRMELERİNİN 

İŞLEVLERİ 

İŞLEVLERİN GERÇEKLEŞMESİ 

Karayolu güvenliğini sağlama 

 

 Yolu belirginleştirme 

 Otoyol-yaya yolunun ayrılması 

 ışık yansımalarını engellemesi,  

 yayanın aktivitelerini kolaylaştırması. 

 

Kullanıcı psikolojisini etkileme  Doğal etki oluşturma 

 Kentsel mekanı monotonluktan çıkarıp hareketli 

görünüm kazandırma 

 

Görsel kalite oluşturma  Estetik sağlama Süreklilik oluşturma 

 Ölçü, form, renk ve doku özellikleri ile tasarım 

ilkelerinin biraraya getirerek kente estetik ve 

monotonluktan çıkartarak hareketlilik kazandırma 

 Mekan ve denge oluşturma 

Far ışıklarının yansımasını 

önleme 

 Perdeleme etkisi oluşturma 

 

Kent iklimini iyileştirme  Gölge oluşturarak, kent sıcaklığını azaltma ve 

yaya kullanıcılara konfor sağlama 

 Nem dengesini sağlama 

 

Çevre kirliliğini azaltma  Görsel kirlilikleri perdelemesi 

 trafikten kaynaklanan kirliliklerin (Pb, NOx, Cd, 

Ni, vd.) bertaraf edilmesi  

 havadaki partiküllerin azaltılması. 

 

Yaşam ortamı oluşturma  Flora ve fauna ortamı sağlama 

 

 



74  

4)Kentsel Vadiler 

Vadiler kentin nefes aldığı, hava sirkülasyonunun sağlandığı alanlardır. Bu alanlarda yeşilin 

arttırılması ve yapıların azaltılması kente önemli faydalar sağlayacaktır. Bugün kentlerin ekolojilerinin 

düzeltme ve yeşil alanların miktarını arttırmak için büyük kentlerde kentsel dönüşüm yapılmakta ve 

kent vadileri yeşile kavuşturulmaktadır. 

Morfolojik yapıya bağlı olarak çevrelerine oranla farklı iklimsel karaktere sahip olan vadiler ve lokal 

hava akımlarının oluşmasına neden olurlar. Vadi sisteminin temel elemanı olan yüzey suları aynı 

zamanda sıra yeraltı suları açısından da önem taşır. Bu özelliklerine ek olarak vadi koridorları, flora ve 

fauna için farklı habitatlar sunarak, birbirinden soyutlanmış habitatlar arasında bağlantıların kurulması 

açısından önemli bir işleve sahiptir (Uslu ve Yetim 2006). 

5)Kent Ormanları 

Kent ormanı kavramının çok çeşitli tanımlamaları yapılmakla birlikte geniş anlamıyla; kentlerdeki 

bütün park, bahçeler, yol (alle) ağaçları, kamu binaları çevresindeki ağaçlar, özel ve devlete ait 

mülklerdeki ağaç veya ağaç toplulukları, doğal ormanlardan kalan korular ve yapay olarak kurulan 

park bahçe ve ormanlar ‘kent ormanı’ ve ‘kent ağacı’ kavramı içinde yer alır (Turna 2017). Uslu ve 

Ayaşlıgil’e göre ise; kent içi ve yakın çevresinde doğal olarak bulunan veya yapay olarak tesis edilmiş, 

kentsel yapıya estetik ve işlevsel katkılar sağlayan, kent insanına rekreatif olanaklar sunabilen ve kısa 

mesafede ulaşım imkânı bulunan alanlardır (Uslu ve Ayaşlıgil 2007). Konijnendijk (2003) ise  kent 

ormanlarının sadece kent içi ve yakın çevresindeki  ormanları değil, diğer ağaç kaynaklarını ve kentsel 

alanlardaki ilişkili vejetasyonu (parklarda ve yollar boyunca bulunan ağaçlar (alle), bahçeler ve diğer 

özel arazilerdeki ağaçlar gibi geniş örnekleri) kapsadığını belirtmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak bitkiler kentsel alanların  tasarımına veya biçimlenmesine tüm özellikleri ile katkı 

sağlayan çok önemli elemanlardır. Bu nedenle bitkilendirme tasarımı çalışmaları aşamasında bitkilerin 

biraraya getirilmesinde  ekolojik istekleri, fonksiyonel özellikleri, 4 mevsim estetik özellikleri ve 

insanlarla sosyal etkileşim özelliklerini bütün içinde ele alınması gerekmektedir. 

Bu çalışmaların uygulama aşamasından bakım onarım çalışmasına kadar ilgili meslek disiplini-uzman 

kişiler tarafından yapılması, doğal dengenin korunması, kent ekolojisin iyileştirilmesi ve insanların 

kentsel bitkilendirme konusunda bilinçlendirilmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 

İç mekan tasarımı fiziki mekanın bir kısmının sınırlayıcı elemanlarla (duvar, tavan vb.) kapatılması sonucu meydana 

gelmektedir. İnsanlar, dış mekandan ve doğadan ayrıştırılmış, yapay çevreler ile oluşturulan iç mekanlarda önemli ölçüde 

vakit geçirmektedirler. Bu nedenle bireyler estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve 

geleneklerine ait özgün tasarımlarını iç mekanlara da yansıtmaktadır. Yapılan bu özgün tasarımların önemli öğelerinden birisi 

de iç mekan bitkileridir. İç mekan tasarımında mekansal tasarımın yönlerini vurgulamak ve geliştirmek için bir mimari proje 

içinde bitki türlerinin stratejik olarak seçilmesi ve yerleştirilmesi önemli bir aşamadır. Bitkiler, yapay çevrelerin doğal 

çevreyle arasında bağlantı kurabilme, iç mekan konforunu sağlama, mimari öğeleri destekleme gibi işlevleri üstlenmektedir. 

Ayrıca mevsimsel değişiklikleri, yıl içerisinde dinamik yapısı, yaprak ve çiçek ile renk sağlama, mimari formları ve gövde 

özellikleri ile iç mekana hareketlilik kazandırmaktadır.  

Bu çalışmada iç mekan tasarımında bitkilerin işlevleri ve tasarım yaklaşımları literatür araştırması ve gözlemler sonucu ele 

alınmıştır. Sonuç olarak iç mekanlarda tasarım aşamasında bitkilerin özelliklerinin iyi bilinmesi, ekolojik isteklerinin 

belirlenmesi, fonksiyonel ve estetik özelliklerine dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Böylece daha doğru kullanımların 

sağlanacağı iç mekanlar insanlar üzerinde de olumlu etkiler oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İç mekan tasarımı, bitkilendirme tasarımı, iç mekanda konfor 

 

GİRİŞ 

Mekân mimarlık, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık meslek disiplinlerinin temel konusunu oluşturmakta 

ve aynı zamanda mimari ürünlerin vazgeçilmez özelliği olup, bir mimari ürünü var eden temel 

koşuldur. Mekân var olmadan mimari bir eserin varlığından da söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Mekanın öğeleri ele alındığında, mekanı sınırlandıran öğelerin niteliğine bağlı olarak doğal mekan, 

yapay mekan ve karma mekan sınıflandırmasının haricinde, fiziki mekanın bir kısmının duvarlar ve 

tavanla kapatılması sonucu meydana gelen mekana iç mekan, bunun dışında kalan hacme ise dış 

mekan adı verilir (Aslan vd., 2015). 

İnsanlar, dış mekandan ve doğadan ayrıştırılmış, yapay çevreler ile oluşturulan iç mekanlarda önemli 

ölçüde vakit geçirmektedirler. Bu nedenle bireyler estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada 

kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımlarını iç mekanlara da yansıtmaktadır. 

Yapılan bu özgün tasarımların önemli öğelerinden birisi de iç mekan bitkileridir.  
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İÇ MEKAN BİTKİLERİ 

İç mekan bitkilerinin tanımı yapılırken kaplar içinde ( salon ya da seralarda ) yetiştirilen bitkiler olarak 

tanımlansa da, gerçekte iç mekan bitkilerine kesin bir tanımlama yapılamamaktadır. Yetişme 

koşullarına göre bitkiler iç ya da dış mekanda kullanılabilir. Çünkü dış mekanda (açık alanda) yetişen 

her bitki , uygun ortam ve koşullar sağlandığı taktirde iç mekanda da yetişebilmektedir. Örneğin; 

Akdeniz Bölgesi’ nde doğal ya da park ve bahçede kullanılan bir bitki (Ficus elastica), Ankara gibi 

farklı bir yetişme ortamında saksı ya da kap içinde iç mekan bitkisi olarak kullanılabilir. Bahçe çiçeği 

olarak bilinen lale, nergis gibi soğanlı bitkiler, çakıllarla düzenlenmiş bir saksı içinde iç mekanda 

değerlendirilebilir (URL 1, Ulus 2006). Ayrıca unutmamamız gerekir ki dış mekanda bitkiler, tabiatın 

doğal gücünden (yağmurundan, güneş ışığından ve de toprakta yenilenebilen besin maddelerinden) 

faydalanırken, iç mekanda yetiştirilecek bitkilerin bu ekolojik istekleri insanlar tarafından karşılanmak 

zorundadır, aksi taktirde bitkiler ölmeye mahkum olurlar (Uslu 2006). 

 -İç mekan bitkilerinin işlevleri 

Bitkiler yapıların iç ve dış çevrelerinde yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. İç mekan tasarımında 

mekansal tasarımın yönlerini vurgulamak ve geliştirmek için bir mimari proje içinde bitki türlerinin 

stratejik olarak seçilmesi ve yerleştirilmesi önemli bir aşamadır. Bu bağlamda iç mekan tasarımında 

kullanılan bitkilerin estetik ve fonksiyonel işlevlerini şöyle sıralayabiliriz; 

 İç mekan elemanlarını organize eder, 

 Mekana kimlik kazandırır ve doğanın bir parçası olan ürünleri iç mekanda doğanın yansıması 

olarak temsil eder, 

 İç mekan elemanları ile insan arasında doğal bir uyum sağlar, mekanın işlevine bağlı olarak, 

mekanda istenmeyen objelerin gizlenmesi, keskin hatların yumuşatılması gibi işlevler üstlenir, 

 Yapılar içindeki mekanları daha yaşanabilir kılar, estetik değerini arttırır, 

 Bitki materyali, iç mekandaki elemanları organize ederek birbiri ile çakışan ve ayrışan işlevler 

için fiziksel ya da görsel bir engel olarak işlev yapar, 

 Özellikle ev, okul, hastane ve büro gibi mekanlarda kullanılması önerilen bitkiler, estetik 

katkıları ile birlikte sağladıkları oksijen ile daha az stresli mekanların oluşturulmasına yardımcı olur. 

İç mekanlarda bitki kullanımının insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar yeterli düzeyde 

değildir. Fjeld (2000) çalışmasında ofis ortamında ve sınıf ortamında yapraklı bitkilerin etkilerini 

araştırmıştır.    

 Yapı içinde yer alan renkli çiçekli yada yoğun olarak kullanılan sarkıcı formdaki bitkiler 

insanda mekana karşı aidiyet hissi uyandırır. İç mekanda oluşturulan kontrollü mekanların 

(aydınlatma, ısıtma, havalandırma ile) bireyler tarafından daha kabul edilebilir yaşam ortamı olarak 

algılanmasında etkilidir (Yazgan vd. 2009; URL 1). Ayrıca mevsimsel değişiklikleri, yıl içerisinde 

dinamik yapısı, yaprak ve çiçek ile renk sağlama, mimari formları ve gövde özellikleri ile iç mekana 

hareketlilik kazandırmaktadır.  
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Ekolojik olarak bitkilerin işlevlerini ele aldığımızda; 

 gürültüyü filtre etmeleri, 

  termal ve akustik performansının kontrolü,  

 tozu tutmaları, parlamayı ve yansımayı önlemeleri,  

 ile ışığı kontrol altına almaları ve  

 havayı oksijen üreterek temizlemeleri (Şevik vd.2016) iç mekanın daha sağlıklı olmasını 

sağlar. 

Bitkilerin fotosentez yapıp oksijen sağlaması için ortamda ışık, sıcaklık gibi faktörleri uygun 

olmalıdır. Gerekli şartlar oluşmadığında ise, canlı birer organizma olan bitkiler de solunum yapmakta, 

ortamdan O
2
 alarak ortama CO2 vermektedirler. Dolayısıyla bitkilerin iç ortam hava kalitesine 

etkisinin ortam sartlarına bağlı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Bu şartların başında da ışık ve 

sıcaklık gelmektedir. Sıcaklık insan konforu açısından gerekli bir faktör olup iç mekanlar genellikle 

20-25 °C sıcaklık aralığında tutulmaktadır. Bu sıcaklık derecesi bitkilerin gelişimi için de idealdir. 

(Şevik vd.2016).  

İÇ MEKANDA BİTKİLERİNİN TASARIM YAKLAŞIMLARI 

İç mekanda bitkilerin yoğun biçimde kullanılması iç mekan peyzaj kavramını da gündeme 

getirmektedir. İç mekan peyzajı, Peyzaj Mimarlığı, hortikültürel esaslar ve iç mimari prensiplerine 

göre tasarlanmalıdır (Yazgan vd. 2016). Bitkilendirme tasarımı peyzaj tasarım sürecinin önemli bir 

aşamasını oluşturmaktadır. Dış mekanda yapılan bitkilendirme tasarım süreci (Sarı ve Karaşah 2018) 

iç mekanda yapılan bitkilendirme süreciyle paralelik göstermektedir. İç mekanda bitkisel tasarım 

yapılırken rastgele kişisel isteklere göre değil, mekan ve kullanıcı özelliklerine bağlı olarak bitkilerin 

ekolojik istekleri göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. 

-İç Mekanın Kullanım Özellikleri 

İç mekanda bitkilendirme tasarımı yapılırken mekanın hangi işlev için kullanılacağı önemli bir 

husustur. Örneğin konut ve birimleri, alışveriş, rekreasyon, spor salonu, hastane gibi birimlere ait 

mekanlarda farklı tasarım yaklaşımı benimsenir. Alışveriş merkezleri; gün ışığından uzun süre 

faydalanmayı amaçlayan atriumlu tasarımları, iç mekanda kullanılan sokak mobilyaları ve bitkileri ile 

nostaljik sokak ve şehir kavramlarını içerisinde barındırarak kullanıcıların dış mekanda gibi 

hissetmesini sağlar (Güner Aktaş 2011). 

Diğer önemli bir özellik ise mekanın fiziksel özelliklerinin nasıldır olduğudur. Eğer mekan dar ise 

daha geniş algılanmasını sağlamak için büyük yapraklı bitkiler yerine dar uzun bitkiler tercih edilmeli, 

büyük ve geniş mekanlarda daha yapraklı ve hacimli bitkiler tercih edilebilir. Buna benzer bitki 

renklerinin psikolojik etkileri kullanılarak mekan daha geniş ve ferah gösterilebilir. Şöyleki açık renkli 

çiçek veya yaprak, ince dokulu bitkiler mekanı olduğundan geniş gösterebilir. 

İç mekanın en yoğun hangi peryotlarda (haftasonu, hafta içi, sabah, öğleden sonra vb.) kullanılacağı da 
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analiz edilmesi gereken bir diğer husustur. Böylece yoğun kullanımın olduğu süre içerisinde bitki 

tasarım özelliğini gösterecek şekilde tasarlanabilir.  

İç mekan da bitkilendirme tasarımı yapılırken ekolojik özelliklerin iyi analiz edilmesi gereklidir. 

Mekanın güneşlenme durumu, aydınlatma özellikleri, havalandırma, ısıtma, nem miktarı gibi ekolojik 

özellikler belirlenerek kullanıcı istek ve ihtiyacına göre bitki türlerine karar verilir.   

-İç Mekan Kullanıcılarının Özellikleri ve İstekleri 

Mekan tasarımında öncelikli amacımız insan konforudur. İnsanların konforu için iç mekanda 

antropojenik boyut, durağan ve hareket halindeki ölçüler esas alınarak bitki türlerine ve 

konumlandırmaya karar verilmeli. Çünkü insanın mekan da istediği gibi hareket etmesi ve bitkilerden 

rahatsız olmaması için bu analiz şarttır. Ayrıca kullanıcılara mekanı algılamada ve iyi izlenim 

oluşturmada bitki özellikleri etkilidir. Bu doğrultuda kullanıcının psikolojik deneyimleri ortaya çıkar. 

Bitkilerle daha durağan, sakin, flu mekanlar oluşturarak stresi azaltabiliriz veya kaba dokulu, koyu 

renkli, ölçü bakımından insan ölçüsünün çok üzerinde bitkiler kullanarak daha dinamik, hareketli 

mekanlar oluşturabiliriz.   

-İç Mekanda Bitkisel Tasarım İsteyen Kişinin Özellikleri 

İç mekan bitkilendirme tasarımı esnasında işverenin istekleri ve ekonomik durum tasarımcıyı bağlayan 

diğer bir özelliktir. İşverenin istediği alanlarda kullanılacak bitkilerin oradaki donatı elemanları, duvar, 

kapı vb. uyumu, bitkinin ölçüsü, formu, rengi, dokusunun uyumu, kullanılan saksının özellikleri gibi 

etmenlere ışığında tasarım şekillenebilir.    

-Tasarımcının Yaklaşımı 

Tasarım insanın zihninde başlayan ve ürünle sonuçlanan problem çözme sürecidir. Tasarımcının 

konuya yaklaşımı, algısı, yaratıcılığı ve bakış açısına göre farklı çözüm önerileri ile sonuçlanır. Bu 

nedenle iç mekanda yapılan bitkilendirme tasarımında tasarımcının mekanda oluşturmak istediği 

konsepte bağlı olarak bitki türü seçimi şekillenebilir.   

-Bitki Materyalinin Özellikleri 

a) Bitki Materyalinin Tasarım özellikleri 

Başarılı bir bitkilendirme tasarımı oluşturulabilmesi, tasarım ilke ve tasarım öğelerinin uygun bir 

bicimde bir araya getirilmesi ve bu tasarımın  uygulanacağı ortamın ekolojik ve yapısal karakterleri ile 

uyum içinde olmasını gerektirmektedir (Sarı ve Karaşah, 2018). Bitkilerin tasarım öğeleri olan ölçü, 

form, renk ve doku özelliklerine göre iç mekanda vurgu-odak, ritim-tekrar, denge, egemenlik, birlik 

gibi tasarım öğelerini oluşturabiliriz. Böylece tasarımcı özgün, geleneksel ve tematik yaklaşımlarla iç 

mekanda farklı konseptler ortaya koyabilir. 
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b) Ekolojik İstekleri 

Canlı bir materyal olan bitkilerin gelişimi ve hayatta kalması için uygun ortam koşullarına ihtiyaçları 

vardır. Işık, sıcaklık, nem gibi faktörlerin yanında kökleri için toprak ortamı da önemlidir. Dış 

mekanda da olsa iç mekanda da olsa her bitkinin farklı ekolojik istekleri vardır. Bazı bitkiler ışığı 

sever, bazıları gölge bitkisi olur yada nem isteklerine göre farklı gruplar oluşturabilirler. İç mekan 

tasarımlarında benzer ekolojik istekleri olan bitkiler, uygun ekolojik koşullar gösteren yerde 

kullanılmalıdır. Tasarımcı, her bitkinin sıcaklık, ışık, nem gibi isteklerini iyi bilerek o bitkiye uygun 

koşulları sağlarsa daha nitelikli kompozisyonlar oluşturabilir. 

SONUÇLAR 

Sonuç olarak iç mekanlarda tasarım aşamasında bitkilerin özelliklerinin iyi bilinmesi, ekolojik 

isteklerinin belirlenmesi, fonksiyonel ve estetik özelliklerine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 Ayrıca bitkilerin canlı bir organizma olduğu dikkate alınmalı ve aynı ekolojik istekte olan bitkileri 

birlikte kullanılarak daha nitelikli mekanlar tasarlanması sağlanmalıdır. 

İç mekanda bitkilendirme tasarımında özetle; 

 Tasarımcının zevki 

 Doğru yerde doğru bitkilerin biraraya getirilmesi 

 Ekonomik gereksinimler 

 Mekanın işlevine göre bitki türü seçimi 

 Bitkinin çevresindeki mimari öğelerle ilişkisi ve uyumu 

 Amaca uygun bitki türü seçimi 

 Mekana uygun kap-saksı kullanımı (estetik ve ergonomik olarak) 

 Bitkinin yetişme koşullarının, fiziksel özelliklerinin iyi tanınması ve kullanılacak mekana 

uyum sağlayabilmesi gibi birçok kriterin dikkate alınması gereklidir. 

Böylece daha doğru bitki kullanımlarının sağlanacağı iç mekanlar, insanlar üzerinde de olumlu etkiler 

oluşturacak daha sağlıklı bir geleceğe ivme kazandıracaktır. 
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ABSTRACT 

In this study,effects of winding angle and number of layers was investigated at carbon fiber reinforced driveshafts’ torsion 

analysis. Epoxy was determined as the matrix material and carbon fiber was determined as the reinforced material in the 

Simcenter® analysis program. In the Cadwind® program, a finite element model was created for each of the samples 

generated choosing five different winding angles. After the creating of the finite element models, torque was applied for 

each sample. For an ideal driveshafts, the number of layers was increased after the optimum winding angle was determined 

and torque was applied again. According to the results of the analysis; it was seen that the optimum winding angle for 

3500 N.m of torque was +/- 45 degrees and the minimum number of layers should be 10. 

 

Keywords: Carbon Fiber, Torsion Analysis, Filament Winding 
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ÖZET 

Bu çalışmada, karbon fiber takviyeli epoksi matrisli kardan millerinin burulma analizine sarım açısının ve katman 

sayısının etkileri incelendi. Simcenter® analiz programında matris malzemesi olarak epoksi, takviye malzemesi olarak da 

karbon fiber belirlendi. Cadwind® programında, beş farklı sarım açısı seçilerek oluşturulan numunelerin her biri için sonlu 

elemanlar modeli oluşturuldu. Sonlu eleman modellerinin oluşturulmasından sonra, her bir numune için tork uygulandı. 

İdeal bir  kardan mili için optimum sarım açısı belirlendikten sonra tabaka sayısı arttırıldı ve tekrar tork uygulandı. Analiz 

sonuçlarına göre; 3500 N.m tork için optimum sarım açısının +/- 45 derece olduğu ve minimum katman sayısının 10 

olması gerektiği görüldü. 
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1. GİRİŞ 

Kompozit malzemeler, iki yada daha fazla bileşenin aralarında fiziksel bir bağ kurarak bir araya 

geldiği malzeme grubudur. Teknolojik açıdan son derece önem arz eden kompozit malzemeler, 

birçok alanda uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Özellikle otomotiv sektöründe nispeten hafif 

olması ve yakıt tasarrufu sağlamasından dolayı plastik matrisli kompozitler daha çok tercih 

edilmektedir. Otomotiv sektöründe kullanılan plastik matrisli kompozit malzemeler, genellikle 

epoksi matristen ve karbon fiberden meydana gelir. Epoksi matris ve karbon fiber, yüksek dayanım 

özellikleri sebebiyle çokça tercih edilmektedir. Epoksi matris ve karbon fiber kullanılarak imal 

edilmiş bir kompozit malzemenin mekanik özellikleri Tablo 1’ de gösterilmiştir [1], [2], [3].
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Tablo 1. Epoksi Matris / Karbon Fiber Kompozit Malzemenin Mekanik Özellikleri 

 

Malzeme Yoğunluk 

(gr/cm3) 

Young Modülü 

(GPa) 

Çekme Dayanımı 

(GPa) 

Özgül Modül 

(GPa/gr/cm3) 

Özgül Dayanç 

(GPa/gr/cm3) 

Epoksi 

Matris/Karbon 

Fiber Kompozit 

 

 

1,59 

 

 

142 

 

 

1,73 

 

 

89,3 

 

 

1,08 

 

 

Otomotiv sektöründe kullanılan önemli parçalardan birisi de kardan milidir. Kardan mili, motordan 

almış olduğu dönme kuvvetini diferansiyele ileten ve kritik bir öneme sahip aksamdır. Son zamanlarda, 

kardan mili için seçilen malzeme grubu kompozit malzemeler olmaktadır. Bunun en  temel sebebi ise 

kompozit malzemelerin sahip olduğu hafiflik, yüksek korozyon direnci , yüksek mukavemet gibi 

özelliklerdir. Ayrıca, bir kardan mili yüksek burulma dayanımına sahip olmalıdır. Örneğin; binek bir 

otomobilin burulma dayanımı en az 3500 N.m olmalıdır. Bu burulma dayanım değeri kompozit 

malzemeler kullanılarak rahatlıkla elde edilebilmektedir [4], [5]. 

Kardan mili üretimi için kullanılan yöntemlerden birisi de elyaf sarma yöntemidir. Elyaf sarma yöntemi 

ile silindirik geometriye sahip parçaların üretimi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Elyaf sarma 

yönteminin temel prensibi karbon fiber demetlerin, öncesinde hazırlanmış bir reçine banyosunda ideal 

bir şekilde ıslanmasıdır. Bir banyo içerisinde dönen tamburun üzerinden veya altından geçen fiber 

demetleri reçine ile temas etmektedir. Daha sonra reçine ile ıslatılmış fiber demetleri, öncesinde 

hazırlanmış bir kalıp üzerine belirli bir açıyla üniform olarak sarılmaktadır. Elyaf sarma yönteminin 

temel şematik hali Resim 1’ de gösterilmiştir [6]. 

Resim 1. Elyaf Sarma Yönteminin Temel Gösterimi 
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Kardan millerinin , belirli bir sarım açısı ile oluşturulmuş tasarımlarının burulma analizi sonlu elemanlar 

modeli kullanılarak yapılabilmektedir. Bu analizin sonuçları hata indisi ( Failure Index ) ve dayanım 

oranı ( Strength Ratio ) değerlerine bakılarak yorumlanabilmektedir. Bu değerlere göre tasarımın güvenli 

olduğunu söyleyebilmek için hata indisinin 1’den küçük ve dayanım oranının 1’ den büyük olması 

gerekmektedir [7]. 

Bu çalışmada farklı sarım açılarından ve katman sayılarından oluşturulan numunelere burulma analizi 

gerçekleştirilmiştir. Analiz için matris malzemesi olarak epoksi ve fiber malzemesi olarak karbon 

seçilmiştir. Matris malzemesi olarak epoksi reçinesi ve takviye malzemesi olarak da karbon fiber 

kullanılmştır. Tablo 2 ’de Hexcel® marka ve AS-4GP ürün kodlu karbon fiber ile EPON® marka ve 

EPON9405 ürün kodlu epoksi reçinesi kullanılarak elde edilen kompozit malzemenin mekanik 

özellikleri verilmiştir. Analiz çalışması bu tablodaki değerler baz alınarak gerçekleştirilmiştir [8]. 

Çalışmanın amacı, sarım açısının ve katman sayısının kompozit kardan millerinin burulma analizine 

etkisini inceleyerek, imalat öncesi parametreleri belirlemektir. Simcenter® ve Cadwind® ile ilgili bütün 

çalışmalar İnovatif Teknoloji Müh. En. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘nde gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 2. AS-4GP/EPON9405 Kompozit Malzemenin Mekanik Özellikleri 

 

Malzeme Özellikleri AS-4GP/EPON9405 

Boylamasına Elastiklik Modülü, E1 147 GPa 

Enlemsine Elastiklik Modülü, E2 9,66 GPa 

Kesme Modülü, G12 4,97 GPa 

Poison Oranı, v12 0,3 

Boylamasına Çekme Dayanımı, T1 2,3 GPa 

Enlemesine Çekme Dayanımı, T2 53,9 GPa 

Boylamasına Basma Dayanımı, C1 1,19 GPa 

Enlemesine Basma Dayanımı, C2 53,9 GPa 

Kesme Mukavemeti, S12 96,04 GPa 

Yoğunluk 1570 kg/m3
 

Fiber Hacim Oranı, Vf 0,75 

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR VE YÖNTEM 

Elyaf sarma yöntemiyle üretilecek olan kompozit kardan miline sarım açısının etkisini incelemek 

amacıyla, Cadwind® programı kullanılarak +/- 15o, +/- 30o , +/- 45o , +/- 60o ve +/- 75o sarım açılarından 

ve her biri 8 katmandan oluşan 5 farklı model oluşturulmuştur. Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6 

ve Şekil 7 ‘de bu modeller ve bu modellere ait sonlu elemanlar modeli gösterilmiştir. Bu modellerin her 

birine Simcenter® analiz programı kullanılarak 3500 N.m ‘lik tork uygulanmış, çıkan sonuca göre +/- 

45o ‘lik sarım açısından ve 8 katmandan oluşturulan modelin katman sayısı 10 ’a çıkarılarak tekrar sonlu 

elemanlar modeli oluşturulmuş ve aynı analiz programında 3500 N.m ‘lik tork uygulanmıştır. 
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Şekil 2. +/- 15o  ‘lik Sarım Modeli Şekil 3. +/- 30o ‘lik Sarım Modeli 

 

 

 

 

Şekil 4. +/- 45o  ‘lik Sarım Modeli Şekil 5. +/- 60o ‘lik Sarım Modeli 

 

 

 

Şekil 6. +/- 75o  ‘lik Sarım Modeli
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Şekil 7. Her Bir Sarım Modeli İçin Oluşturulan Sonlu Elemanlar Modeli 

 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Analiz sonuçlarına göre; her bir model için Failure Index değeri 1 ‘in altında çıkmıştır. Ancak, 8 

katmandan oluşturulan modeller arasında Strength Ratio değeri 1 ‘e en yakın olan +/- 45o ‘lik model 

olmuştur. Sonrasında katman sayısı 10 ‘a çıkartılarak tekrar tork uygulanan +/- 45o ‘lik modelin Strength 

Ratio değeri 1 ‘in üzerinde çıkmıştır. Analiz sonucunda elde edilen değerler beklendiği gibi 

sonuçlanmıştır. Çünkü; +/- 45o ile elde edilen bir kompozit yapı, mekanik anlamda enlemesine bir 

kuvveti bünyesinde daha rijit ve daha uniform  olarak  sönümlemektedir.  Elde edilen sonuçlar  Tablo 3 ‘te 

gösterilmiştir. 

Tablo 3. Burulma Analizi Sonuçları 

 

Model Katman Sayısı Failure Index Strength Ratio 

+/- 15o
 8 -0,68 0,72 

+/- 30o
 8 -0,60 0,86 

+/- 45o
 8 -0,59 0,88 

+/- 60o
 8 -0,73 0,67 

+/- 75o
 8 -0,81 0,55 

+/- 45o
 10 -0,47 1,08 
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4. SONUÇLAR 

 

Elde edilen tüm analiz sonuçlarına göre katman sayısı ve sarım açısı, epoksi matris ve karbon fiberden 

imal edilmiş bir kardan milinin burulma mukavemetini doğrudan etkileyeceği öngörülmüştür. 5 farklı 

sarım açısından ve 8 katmandan modellere arasında en güvenli tasarıma +/-45o ‘lik modelin sahip olduğu 

öngörülmüştür. 8 katmandan ve 10 katmandan oluşan +/- 45o ‘lik modeller arasında ise en güvenli 

tasarımın 10 katmanlı model olduğu öngörülmüştür. Bütün bu sonuçlar dikkate alındığında söylenebilir ki, 

söz konusu malzemeler kullanılarak bir kompozit kardan mili üretmek için seçilmesi gereken sarım açısı 

+/- 45o ‘dir ve bu sarım açısındaki minimum katman sayısı 10 ‘dur. Bu çalışma, imalat öncesi 

gerçekleştirilmiş olan ve imalat parametrelerini ortaya koyan bir analiz çalışmasıdır. 
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KIZ KALELERİNİN ARAŞTIRILMASINDA ZAMAN FAKTÖRÜNÜN ROLÜ 

Ayten MEHDİYEVA
101

 

ÖZET 

Tarihi anıtlar farklı zamanlarda inşa edilmiştir. Günümüzde genellikle savunma niteliğine sahip anıtlar araştırma nesnesi haline 

gelmiş ve restore edilmiştir. Bu tür anıtların orijinal görünümünü geri getirmek için önemli koşullardan biri, inşaatlarında var olan 

temel fikri belirlemektir. Bu gerçek, kendisinde zaman faktörünün varoluşu, tarihi olaylar, köklü değişiklikler ve yeni sistemlerin 

oluşumuna dikkat etmeye olanak sağlamıştır. 

Bu açıdan, zaman faktörü özellikle farklıdır. Farklı tarihi dönemlerde inşa veya tahrip edilen anıtların incelenmesi, resmi tarih 

biliminin dışında kalan bazı gerçekleri tanımlamak için olanaklar sağlamış oldu. Tarihi anıtlar, özellikle kaleler, doğrudan veya 

aşamalı olarak inşa edilmiştir. Bu aşamalar sadece mimari gelenekleri değil, aynı zamanda iktidar ideolojisi, genelenek ve 

görenekler, tarihi koşullar, anıtın inşa edilmiş olduğu bölgenin kalkınma yasallığı, göçler vb. hakkında doğru bilgi almanızı  sağlar. 

Adıgeçen anıtlar arasında, Kız kaleleri kendine özgü bir yere sahipler.  

Kalenin adını taşıyan “kız” kelimesinin modern dönemdeki anlamı dev, muhteşem, ulaşılmaz yerler, çeşitli su havzaları ve 

çevresinde inşa edilmesi, şehir savunma sisteminin bir parçası haline getirilmesi vb. olayları açıklamıyor. Bu nedenle, antik  ve 

ortaçağ yapılarının tarihine başvurmak için bir ihtiyaç vardı. Burada farklı zamanlarda toponimlerin anlam değişikliği kendisini 

göstermektedir. Aynı zamanda, Kız kalelerinin coğrafi konumu onların belirli insanların onuruna inşa edilmediğini kanıtlamışt ır. 

Burada zaman faktörünü dikkate almanız gerekir. Antik inançlarla ilişkili Kız kalelerinin çoğu Azerbaycan'da, özellikle dağlık 

bölgelerde rastlanabilir. Bu anıtlar diğer yapılardan farklıdır ve ciddiyet oluştururlar. Dağ koruma sistemi, kayaların merkezi kısmı, 

su havzaları ve orada bulunan kayalar üzerinde, aynı zamanda dağların kabartması vb. türlerde inşa edilmiştir. Kız kaleleri Türkiye, 

Rusya, İran vb. ülkelerde rastlanan aynı adı taşıyan kalelerle benzerdir. Tüm bu gerçekler, zaman faktörü kapsamında Kız kalelerinin 

araştırılmasını gerekli kılıyor. 

Anahtar kelimeler: Kız kaleleri, tarihi anıtlar, türk kültürü, zaman faktörü 

THE ROLE OF TIME FACTOR IN THE INVESTIGATION OF MAIDEN TOWERS 

Ayten MEHDIYEVA 

Azerbaijan State Pedagogical University 

ABSTRACT 

The historical monuments have been constructed in different periods. Now the monuments with defensive characteristic features 

have been especially investigated and restored. For the realization of restoration process of original description of such monuments 

firstly one of the important conditions is to determine the ruling idea existing during the period of construction of these monuments. 

This fact gave the convenient conditions for to pay attention to existence of time factor, historical events, important changes and 

formation of new systems.  

From this point of view, the time factor especially differs. The investigation of monuments constructed or destroyed in diffe rent 

historical periods gave the convenient condition to reveal some facts stayed out of the official historiography. The monuments, 
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especially towers have been constructed right away or at times. The investigation of these periods gives the convenient condi tion for 

to have right information not only of the architectural traditions, at the same time the ruling ideology, traditions, historical situation, 

the conformities of development of region where the monument has been constructed, migrations and etc. Among the mentioned 

monuments the Maiden Towers occupy the peculiar place. The meaning understood in modern period of the word of “giz” (“girl”) 

carried by the tower does not explain construction of this monument on the grand, huge and inaccessible territories, different water 

basins and not far from this place, including of it in composition of defensive structure of cities and etc. events. For this reason it is 

necessary to apply to the history of construction of Ancient and Middle Ages. It is possible to see here the changes of meaning of 

names during the different periods. At the same time the geographical position of Maiden Towers confirmed that these monuments 

have not been constructed in honor of concrete person. Now it is necessary to take into consideration of time factor. It is possible to 

meet the most of the Maiden Towers connected with the ancient beliefs especially on the mountainous territories of Azerbaijan. 

These monuments differ from other constructions and form the separate group. They have been constructed in the forms of 

mountainous defensive system, in the central part of mountains, water basins and on the rock situated there, at the same time in 

according to the relief of mountains and etc. The Maiden Towers are similar with the towers carried resembling names and situated in 

Turkey, Russia, Iran and other countries. All of these facts create the necessity of investigation of Maiden Towers in the frame of 

time factor.  

Keywords: Maiden Towers, historical monuments, Turkish culture, time factor  

 

GİRİŞ 

Zaman meydana gelen olaylar dizisinin insan tarafından algılanmasıdır. Bu değişiklikler zamanın yönünü 

gerekçeli kılıyor. Platon ve Aristoteles gibi antik yazarlardan başlayarak Leibniz ve Kant gibi filozoflar 

zamanın varlığı sorunuyla ilgileniyorlardı. Zaman anlaşılabilen veya anlaşılmayan olaylardan bağımsız 

olarak var olur. İnsanların düşüncesinde özel düçüncenin şekillenmesi üzerine veya bu olgudan bağımsız 

olarak, nesnel, adil ve mutlak bir varlığı yıllar boyunca felsefe, ilahiyat ve tasavvufun, son yıllarda ise fizik, 

astronomi, psikoloji vb. bilimlerin temel konusu haline gelmiştir. Kuantum ve görelilik teorisi ortaya çıkana 

kadar fizikte öncü bir yönü olarak kabul edilen ve temeli Isaac Newton gibi alandaki önde gelen uzmanlar 

tarafından atılan klasik fiziğin kilit ilkelerinden biri, zaman ve mekan ile ilgili olmuştur. Bu ilkeye göre 

zaman ve mekan mutlaktır. Bu ise zaman ve mekanın maddeye ve onu hareketine, aynı zamanda zaman-

mekan kesimlerin ölçülmesine seçilmiş hesaplama sistemine bağlı olmaması anlamına gelir. Zamanın varlığı 

ve bu varlığın zamanla ilişkilendirilmesi çok zordur. Modern dönemde, birçok bilim zaman, düşünce ve 

bilinçlilik süreçlerinin bir birinden ayrılmaz olduğu ve ortak faaliyet gösterdiği, nesnel zaman tanımının 

mevcut olduğu ortamda hafıza, güvenlik ve sıraya dayalı kimliğin oluşumuna dikkat çekmektedir. 

1. ZAMAN FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ  

Zaman, gerçek varlığın, ilişkilerinin ve diziliminin yöntemi ve boyutudur. Bu sadece bir varoluşun sürekliliği 

değil, aynı zamanda onun gerçekleştirilmesinin ve insanın kendini ortaya çıkarmasının bir ölçüsüdür. Zaman, 
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gerçek dünya olaylarının şekli ve yöntemidir. Dünyanın yılı, ayı ve saati gerçek yıla, aya ve saate eşit 

değildir. Olayların başlangıcı ve sonu çağın ortaya çıkması, çiçeklenmesi ve son bulmasına ile aynı değildir. 

Gerçek zaman her zaman farklıdır. Gerçek zamanın bölünmesi, dolması ve boşalması süreçleri farklıdır. 

Sosyolojik zaman duygusu, insanların sosyal ve tarihi varlığı ve faaliyetlerinin biçimlerine bağlıdır. 

Sosyolojik zaman biçimleri, insanların davranışlarına bağlıdır. Bu eylemlerin nesnel sonucu, insan varlığını 

ve bütünlüğünü oluşturan zamandır
102

. 

Zaman, aynı zamanda mekan kategorileri bakış açısı ve kültür kategorileri çerçivesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu kavramlar sayesinde insanın bilincinde olayların ortak mevcut olması, yer değiştirmesi, 

doğal ve sosyal süreçlerin yönleri, şimdiki zaman, geçmiş ve geleceye ilgi şekillenir ve insan varlığının 

anlamı belirleniyor. Zaman ve mekan onlara arkadaşça davranmayı sever. Zaman ve mekan kazanmak, 

yaşamda mükemmelliğe ulaşmak demektir
103

. 

Farklı kültürlerin zamanla ilgili farklı görüşleri vardır. Bazı kültürlerde zaman periyodiktir. Zamanın 

periyodik olması tarihsel olayların zincirleme şeklinde sonsuz tekrarından oluşmaktadır. Diğer kültürlerde 

geçmiş ile gelecek arasında yapılan bir yoldur. Tüm milletler ve toplumlar bu yoldan geçecektir. Bazı 

kültürlerde bir insanın hayatının durağan (değişmez) olduğu düşünülür. Burada bizim geleceğe değil, 

geleceğin bize yaklaşması temel alınmaktadır. Bazı toplumlar geçmiş ile yaşar, bazıları ise tamamen 

geleceğe ait bir yapıya sahip olabilir
104

. Klasik bilimde temel ilgi odağı zamana bağlı olmayan yasalara 

yöneltilmektedir. Zamanın içsel çelişkili olması hakkında Kitab-ı Mukaddes`de her şeyin kendine ait 

zamanın olduğu ve her şeyin zamanının göklerin altında olduğu yazılmıştır
105

. 

Zaman konusunu öğrenirken, bakış açısına da dikkat etmek gerekir. Bu konu herhangi bir tarih dönemde 

büyük öneme sahip olmuştur. Bakış açısının ana konusu, insanın genellikle dünyaya olan tutumudur. Bakış 

açısı dünyanı genel bir meseledir, bütünlükle ve tek olarak algılanması, imgeler, hayaller ve kavramların 

karmaşık ve sistematik bir toplusudur. Bakış açısının çıkış noktası insanın varlığının özellikleri ve onun 

dünyadaki yerini anlama ihtiyacı ile bağlıdır. Birey için tüm dünya iki bölüme ayrılmıştır: biri “ben” ve 

diğeri “ben olmayan” bölümdür. İkinci bölüm doğa, toplum ve diğer insanları içerir
106

. Bu temelde, dünyanın 

önemi ve doğası, anlaşılır ve tam tersi olması konusu meydana geliyor ve sanat da dahil olmak üzere birçok 

alanda kendisini ortaya koymaktadır. Sanat, gerçekliğin sanatsal algılanması veya diğer faaliyet türlerinden 

farklıdır. Bu durumda, kavramın özel niteliği öyle derin oluyor ki, kişisel-duygusal bileşen çoğu zaman 

yansıma nesnesine bir içerik olarak girer. Bu bileşen doğa bilimlerinde terk edilirse, ideoloji ve edebiyat 
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bilimlerinde bir dereceye kadar rasyonalizme taviz vererek meydana gelir, bazı yaratıcılıkta ön plana çıkır
107

. 

Sanat, kendi doğasına göre yansıtan, gerçekliğin mecazi algılanması ve genelin somut ve canlı karakterlerde 

sunumudur. Doğa bilimlerinde şimdiye kadar temel yaklaşımların hâkim olduğu, sistem yaklaşımı ise sadece 

son on yıllarda önemli bir rol oynadığı halde, nesnelerin tamamen algılanması sanatta yaratıcı insanların 

bilinçli ve değişmeyen bir hedefidir. Yaratıcı insanlar tarafından dünyanın algılanması neredeyse dolgundur. 

Bu sebepten onların yaratıcılığının sonucu sentetik, dolgun ve ideal olarak uyumlu ve estetik açıdan değerli 

eserler oluyor
108

. Burada sentetik bir başlangıç önemli bir yere sahiptir. Dünyanın sanatçı tarafından 

algılanma özelliklerinde sentetik başlangıcın önemli olduğu için, o doğal olarak tam görünmektedir. 

Sanatçının yaratıcı çalışmasının sonucu sentetik bir bütündür, ideal olarak ise uyumlu ve estetik açıdan 

değerli bir eser oluyor
109

. Bu açıdan inşa edildiği zaman ve yerden bağımsız olarak, Kız kalelerini 

gösterebilirsiniz. 

2. AZERBAYCAN`DA KIZ KALELERİNİN İNŞA TARİHİNDE ZAMAN FAKTÖRÜ 

2.1. Kız Kaleleri Eski Kale-Tapınak Olarak 

Kız kalelerinin yapımı hakkında farklı görüşler vardır. Bu görüşlerin incelenmesi sırasında gösterilen 

tapınakların inşa edildiği zaman ve bu olguyla ilgili farklı alanların seçimi özellikle dikkat çekmektedir. Öyle 

ki, bu kalelerin inşa edilme mekanına bağlı olmaksızın zor alınan alanlarda inşa edilmesi ve inşaat sırasında 

belirli yasaların var olması dikkat çekmektedir. Azerbaycan topraklarında Kız kalesi ismine sahip yapıların 

zaman açıdan farklı bölgelerde inşa etme görüşüne dayanırsak, inşa edildiği erken dönem daha fazla dağla 

bağlantılıydı. Zagatala ilçesi (Azerbaycan) Hangildağ köyünün eteğinde, Yukarı Çardaglar köyünün 

çevredeki yapılardan farklı olan bir yapı günümüze kadar korunmuştur. Bu Peri-kale veya Peri-kale 

tapınağıdır. Yapı iki büyük alanın bulunduğu yüksek bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Bu alanın dikdörtgen 

cephe yüzeyleri yarı yuvarlak bir kemerli aşırım ile çevrelenmiştir. Modern dönemde büyük kemerin sol 

tarafında kayanın içerisinde salonun penceresi saklı kalsa da, salona uzanan geçit ve yapıya giden 

merdivenler yıkılmış, anıtın sol kısmında yukarıya taraf, büyük ihtimal diğer mağaraya çıkan merdiven 

kalıntılarına rastlanabilir. Kayanın göğüsünde yapılan yol ve merdivenler Peri-kalenin koruyucu duvarlarına 

kadar uzanmaktadır
110

. Her ne kadar kalenin Taği Bostan anıtı ile benzerliği araştırmacıların dikkati dışında 

kalmasa da, büyük kemerin arkasındaki duvarda mihrabın varlığı Peri-kale'yi diğer yapılardan ayırıyor. 

Azerbaycan'ın kuzey-batı kısmında benzer pek çok anıt bulunmaktadır. Onlar hakkında insanlar tarafından 

korunan hikayeler eski Kız kalesi ile ilgili hikayelere çok benziyor. Kale kelimesi araştırmacılar tarafından 
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burada yanıltmamış ve yapının ilk inşa edilme amacı doğru bir şekilde belirlenmiştir. Her ne kadar mimari 

çözüm çahar kemerlerden farklı olsa da, Peri-kalenin eski dini inançlarla (zerdüştilik) bağlantılı olması hem 

de kalenin aşağı tarafında bulunan Yukarı Çardaglar köyünün adını da kanıtlamaktadır
111

. Azerbaycan'ın 

farklı bölgelerinde inşa edilmiş bazı Kız kalelerinde gösterilen özelliklerin kendisini koruduğu 

belirtilmelidir. Onların bazıları dağın tepesinde Kız kalesi olmakla aynı köyün eteğinde bulun aynı isimde 

köyün mevcutluğu ile karakterize edilmiştir. Bu varoluşa Gence, Şamahı ve diğer bölgelerde rastlayabiliriz. 

Zamanla bu inançların yerini zerdüştçülük almıştır. Modern zamanlarda bu inanca ilişkin birçok anıt, 

özellikle Abşeron yarımadasında korunmuştur. Bu açıdan, Yanardağ, Surahanı ateş tapınağı vb. anıtlar 

Güney Azerbaycan’da korunan antik tapınak ve ateş tapınaklarına benzemektedir. Elbette, dönemin en büyük 

yapılarından olan Bakü Kız kalesini göstermemek yanlış olurdu. Yapı, yerel kireç taşından sağlam kireç 

solüsyonu ile inşa edilen tam bir muhteşem alandan oluşmaktadır
112

. Üzerinde durduğu kaya bir yandan 

rendelenmiş taşlarla kaplanmış, diğer yandan yarı yuvarlak planlı çıkıntıları olan duvarla güçlendirilmiştir. 

Kaleye ferkli bir görünüm kazandıran çıkıntı kısmı Azerbaycan mimarisinde eşsiz bir yere sahiptir. O, 

cephenin yüksekliği boyunca üç bölüme ayrılmıştır. Çeşitli şekilli taşlarla kaplı ilk kısım kayalarla aynıdır. 

İkinci pürüzsüz kısım temiz rendelenmiş taşlar ile kaplıdır. En üstteki kısım öne çıkan - giren örgü 

sıralarından oluşmaktadır
113

. Bakü Kız kalesinin önemi farklı tarihi dönemlerde farklı şekilde açıklanmıştır. 

Uzun yıllar boyunca daha çok savunma nitelikli bir yapıya sahip bir yapı olması araştırmacıların temel bir 

görüşü şeklinde sunulmuştur. Sonradan daha ziyade Kız kalesinin inşa edilme özellikleri ve komşu 

bölgelerde yapılan anıtlarla benzerliği göz önüne alındığında, savunma niteliğine ve fener işlevine sahip 

olması görüşü arka plana taşınmıştır. Araştırmacı D.A.Ahundov'un görüşüne göre, mimari yapı yedi ayın katı 

ve her katta biri olmakla yedi mihrap tahtı olan sekiz katlı bir tapınaktır
114

. Modern zamanlarda öne sürülen 

varsayımlardan biri de Kız kalesinin Skif-Kimmer köneli kabilenin tanrıça Tabiti`nin şerefine inşa edilmesi 

ile ilgilidir. Bölgede işte gösterilen bağlamda hiçbir yapının mevcut olmaması vb. gerçekler bu varsayımın 

bilimselliği konusunu soru işareti altına salmıştır. Genel olarak, ileri sürülen seçeneklerin hiçbiri Kız 

kalesinin inşa sorununu yeterince açıklamıyor. Tarihsel veriler, yapının inşa kompozisyonu ve yapının 

planlanması, milattan önce binyılın ortalarına ait edilmesi için olanak sağlıyor. Güney Azerbaycan 

topraklarında inşa edilen Adur Güşnesb tapınak tesislerinde (Tahtı-Süleyman)  bulunan ateş tapınağı, 

yıkıntıları eski İran topraklarında küçük Kangavar şehrinde kalan Ardvisura sarayı ve diğer mimari yapıların 

öğrenilmesi belirtilen Kız kalelerinin inşatının eski inançlarla bağlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. İşte 

                                                   
111 MƏMMƏDOVA, G., Hacıyeva S. (2013),  Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı, C. I,  Bakı: Şərq-Qərb 
Nəşriyyat Evi, s. 149. 
112 УСЕЙНОВ, М., Бретаницкий Л., Саламзаде А. (1963),  История архитектуры Азербайджана, Москва: Государственное 
издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, с. 62.   
113 MƏMMƏDOVA, G., Hacıyeva S. (2013),  Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı, s.153. 
114 АХУНДОВ, Д. (1986), Архитектура древнего и раннесредневекового Азербайджана, Баку: Азернешр, с.86. 
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İslam dininin bölgeye yayılmasından ve eski inançların yasaklanmasından hemen sonra, Kız kaleleri gibi 

ihtişamlı yapılar önceki anlamını kaybetmiş ve yeni bir boyuta girmeye başlamıştır. Bu yapılar, Ortaçağ 

döneminde daha çok savunma nitelikli yapılar olarak biliniyordu. 

Savunma yapısı olarak kabul edilen bu tarihi mimari yapı, Azerbaycan'da dünyaca ünlü anıtlar listesine dahil 

edilmiştir. Bakü Kız kalesini araştırmacılarının bazıları VIII-VII yüzyıllarla ait etseler de, bazıları VI-VII 

yüzyıllarla
115

 ilgili olduğunu kanıtlamaya çalışır. Bakü Kız kalesinin çevresinde zerdüştilik tapınağının 

mevcut olması ve kalenin kentin savunma sistemindeki önemli rol alması hakkında görüşlerin farklı 

zamanlarda oluştuğuna dair hiçbir şüphe yoktur
116

. 

Bakü Kız kalesine benzeyen yapılarından biri de Şabran hudutlarında deniz seviyesinden 1232 metre 

yükseklikte bulunan dünyaca ünlü yapılar sırasına ait edilen Çıraggala`dır. Gilgilçay barajının merkezi 

güvenlik noktası olarak kabul edilen Çıraggala, bu barajın üç ana kalesinden biridir. Benzer şekilde Kız 

kalesi olarak yapının inşa edilmesi de farklı tarihi dönemlere dayanması gerçeğine burada rastlayabiliriz. 

Yaklaşık milattan önce I.binyılda inşa edilmesi düşünülen kale, XVIII yüzyılın sonuna kadar kullanılmıştır. 

Kalenin baş tarafı bir yandan yuvarlak, diğer yandan ise dikdörtgen şekilde örülen silindirik gövdesi 

tamamen yatay şeritlerle bölünmüştür. Bu bölünme hem anıtın anıtsallığını artırır, hem de yapıcı bir 

dayanıklılık görevi üstlenir. Bu nedenle, yapı kayanın üzerinde yalnızca kendi ağırlığı hesabına 

durmaktadır
117

. Kuşakların malzemesi taş – tuğla olmakla sırayla tekrar edilmiştir. Çıraggala, silüet ve 

tektonik etkisi, baş burcun mükemmelliği ve ölçek boyutlarının uygunluğu ile farklı olmuştur. Bu kale tipi 

yapılar ile Bakü ile birlikte Azerbaycan`ın Oğuz, Gazah, İsmayıllı, Yardımlı, Lerik ve diğer bölgelerinde de 

rastlamak mümkündür. 

2.2. Kız kaleleri şehir - kaleleridir. 

Nahçıvan toprakları elverişli doğal-coğrafi konuma sahip olduğuna göre burada eski zamanlardan beri 

meskunlaşma süreci yaşanmıştır. Burada yapılan araştırmalar sonucunda 1.200'den fazla tarihi ve kültürel 

mimari yapı kaydedilmiştir. Bu bölge daha ziyade Urmiye havzası dahil, Azerbaycan`ın güneyi ve Doğu 

Anadolu ile tek bir ekonomik-kültürel bölge haline gelmiştir. Özellikle Orta Tunç döneminde Orta Doğu'dan 

farklı olarak, burada sedanter yaşam tarzları aralıklarla gerçekleşmiş ve kale tipi meskun yerler tesis 

edilmiştir. Bunların arasında, Kız kalesi stratejik olarak elverişli konumda yapılan meskun alan olarak 

değerlendirilmiştir. Bu tür yapılar sosyal yapı, ekonomi ve kültürel yaşamdaki değişiklikleri gözlemlemenize 

olanak sağlıyor. 

                                                   
115 ФАТУЛЛАЕВ – ФИГОРОВ, Ш. (1998), Архитектурная энциклопедия Баку, Баку – Анкара: Международная Академия 
Архитектуры стран Востока, с.11.  
116 ƏLİYEVA R., Hüseynova T., Əliyev E., Zeynalov N. (2015),  Azərbaycanın dünya əhəmiyyətli abidələri,  Bakı: AVROPA 
nəşriyyatı, s.36. 
117 ƏLİYEVA R., Hüseynova T., Əliyev E., Zeynalov N., a.g.e., s.79. 
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Kız kalelerinin karakteristik özelliklerinden biri onların dik ve yüksek kayalıklar üzerinde inşa edilmiş 

olmalarıdır. Nahçıvan Kız kaleleri bu açıdan farklılık arzediyor. Bunların arasında Şerur bölgesinde Havur 

Kız kalesi, Tunç ve Erken Demir dönemine ait edilen Aşağı Yaycı köyünün güney-batısında bulunan Kız 

kalesi ve benzelerini gösterebiliriz. Yaycı Kız kalesi dağlarla çevrilenmiş, güneybatıda büyük taşlardan inşa 

edilen duvar kalıntıları ise günümüze gelmiştir
118

. Diğer Kız kalesi, Şerur bölgesinde Gümüşlü köyünün 

güney-batısındaki yüksek dağın üzerinde bulunmaktadır
119

. Kız kalesi, kuzey tarafdan sarp kaya ile 

çevrelenmiş, güney ve güneybatı tarafdan ise büyük kaya parçalarından örülen duvar yapılmıştır. Yapılan 

araştırma sırasında bulunan az sayıda kalıntılar bu kalenin milattan önce IV-III. yüzyıllara ait olduğunu 

söyleme fırsatı sunmaktadır. 

XXI. yüzyılın başlarında, özellikle 2006-2012 yıllar arasında yapılan araştırmalar artık milattan önce V-III. 

binyılda Nahçıvan'a yerleşmiş olan kabilelerin yaşam tarzlarını incelemek için zengin materyaller 

sağlamıştır. 2013-2016 yıllarında Şerur bölgesinde bulunan Gızgalası yerleşim alanının Azerbaycan-ABD 

arkeoloji keşif grubu tarafından keşfedilmesi sonucu Nahçıvan’da kale tipi yerleşim alanlarının milattan önce 

III. binyılın sonunun varlığı doğrulanmıştır
120

. 

Arkeolojik anıtların incelenmesi milattan önce II. binyılın sonu – I. binyılın başlarında Nahçıvan'da, çeşitli 

etnik grupların yaşadığını göstermiştir. Her ne kadar arkeolojik anıtların belirli etnoslarla ilişkilendirilmesi 

zor olsa da, onomastik birimler burada yaşayan as kabileleri hakkında bazı materyalleri korumuştur. Ordubad 

bölgesinde bulunan anıtların bir grubu kadın savaşçılara - amazonlara adanmıştır. Modern dönemde bu 

anıtların çevresinde Aza toponimisi olmuştur
121

. 

Nahçıvan'da diğer Kız kalesi, Babek bölgesinde Cehri-Buzgov toprak yolunun sağ tarafında - Çalhangala'nın 

(Oğlangala) karşısında ve doğal olarak savunulan kaya üzerine inşa edilmiştir. Araştırmalar sonucunda 

kalede son antik – ortaçağa ait kalıntılar bulunmuştur. Bu nedenle, onun 1400 yıl (milattan önce I-XIV. 

yüzyıllar) boyunca kullanılması ile ilgili görüşler ileri sürülmüştür. 

3. KIZ KALELERİ ORTAÇAĞ MİMARİSİNDE. GÜLÜSTAN KALELERİ 

XII-XIV yüzyılları Azerbaycan mimarisinin gelişme dönemidir. Bu dönemde sosyo-politik yapı ve 

ekonomik yaşamdaki değişimler sanat ve mimarlığın gelişimine katkıda bulundu. Doğu'nun önemli kervan 

yollarında bulunan Azerbaycan şehirleri gelişmiştir. Rönesans döneminde Azerbaycan şehirlerinin büyümesi, 

planlama ve sanatsal mimari yapısının şekillendirme süreci yaşanmıştır. 

                                                   
118 BAXŞƏLİYEV, V. (2008),  Naxçıvanın arxeoloji abidələri, Bakı: Elm, s.29, 49. 
119 Naxçıvan abidələri ensiklopediyası (2008), Naxçıvan: Bakanlar Media, s.278. 
120 BAXŞƏLİYEV, V., Quliyeva, F. (2017), Naxçıvanın tarixi abidələri, Bakı: Nurlan, s. 9. 
121 BAXŞƏLİYEV, V., Quliyeva, F., a.g.e., s. 121. 
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Ortaçağ Azerbaycan tarihi şehirleri tarihi kaleler tarihi olarak da kabul edilebilir. Bu dönemde inşa edilen 

kaleler arasında Kız kaleleri varlığını korumayı başarmıştır. Azerbaycan'ın önemli bir tarihe sahip olan bazı 

şehirlerinde bu tür yapılara rastlamak mümkündür. 

Ortaçağ'da Azerbaycan şehirleri arasında Şamahı şehri özellikle seçilmekteydi. Tarihi kaynaklarda özellikle 

sık sık gösterilen Şamahı kalelerinden biri Gülüstan kalesidir. Kalenin kesin tarihi tartışmalı olmasına 

rağmen, tarihi kaynaklar XII-XIII. yüzyılların başlarında kalenin yeniden restore edilmesi ve 

sağlamlaştırılması hakkında bilgi vermektedir
122

. Manzaralı alanda inşa edilen bu kale Kız kalesi olarak 

bilinir. Diğer Kız kaleleri gibi bu kale de çevredeki alanın yaklaşık 200 metre yukarısındadır. Kale inşa 

edildiği dağın yapısına göre yapılmıştır. Bir yandan Gülüstan kalesi için seçilen konuma, diğer yandan da 

doğal savunma avantajlarına sahip olması şehirle temas kurmak için son derece elverişlidir. Kalenin sıkı 

şekilde inşa edilmesini tepelerde bulunan kalenin çok sayıda temel ve duvarların kalınlığı da doğrular
123

. 

Ortaçağ tarihinde Gülüstan kalelerine Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde rastlamak mümkündür. Bu 

kalelerden biri Murovdağ'ın eteklerinde, Ağdere ve Ağcakend'in sınırında İnceçay`ın kavuşduğu bir yerde, 

deniz seviyesinden 1.700 m yüksekliktedir. Bu kale şekil itibarıyla gemiyi andırıyor. Bazen bu kalenin 

keldaniler tarafından inşa edildiğini gösteriyor, ancak araştırmacılar Gülüstan kalesinin (Goranboy) XII. 

yüzyıla ait olduğunu ve savunma niteliğine sahip olduğunu söylüyorlar
124

. Kale duvarlarının kalınlığı farklı 

olmasına rağmen, kale bulunduğu doğal kabartmaya uyum sağlamıştır. Duvarlar kuzey ve batı tarafda 

yüksek ve sert kayaların üzerinde inşa edildiğinden burada kalınlıkları göreceli olarak küçüktür (yaklaşık 1 

metre kadar), güneyde ise tam eksi kalın (1, 5 m) inşa edilmiş, duvarlar boyunca 4 koruma noktası ve 12 

mazgal (gözetleme deliği) olmuştur. 

Ortaçağ'a bağlı bu üçüncü yapı Aydınbulag kalesi (Kız kalesi) sayılıyor. O, Şeki bölgesinin genel savunma 

yapıları sisteminde bekçi noktası olarak kullanılmıştır. İşbu Kız kalesi basit bir yapıya sahip olmasına 

rağmen, bu yerlerden geçen kervan yollarının kontrolünü tamamen elinde tutabiliyordu. Onun yerel yapı 

tarzında olmasına rağmen, Abşeron kalelerinin külelerine benzemektedir. 

4. AZERBAYCAN`IN BATI BÖLGESİNDE BULUNAN KIZ KALELERİ 

Azerbaycan'ın zengin mirasa sahip olmasını hemen hemen tüm bölgelerinde bulunan neredeyse özdeş 

özelliklere sahip olan Kız kaleleri ispatlamaktadır. Bu açıdan ülkemizin batı kesiminde bulunan aynı isimde 

kalelerin tarihini incelemek büyük ilgi uyandırıyor. Doğu Rönesans'ın merkezi kabul edilen Gence 

çevresinde inşa edilmiş Balçılı Kız Kalesi, aynı zamanda Gülüstan kalesi (Goranboy), Kız kalesi (Gedebey), 

                                                   
122 УСЕЙНОВ, М., Бретаницкий Л., Саламзаде А., a.g.e., с.56, 57 
123 MƏMMƏDOVA, G., Məmmədova, Z. (2013), Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV əsrlər), C. II,  Bakı: Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi, s. 
58-59. 
124 İSAYEV, Ə. (2013), Qalalar, Bakı: ÇAŞIOĞLU, s. 21. 
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Köşkü Kız kalesi (Göygöl) ve diğer anıtlar güçlü bir savunma niteliğine sahiptir
125

. Bu yapıları birleştiren 

kilit noktalardan biri olarak, onların yerin kabarmasına uygun inşa edilmelerini göstermek mümkündür. 

Adıgeçen kalelerin her biri yüksek sarp dağın zirvesine inşa edilmiştir. Gence Kız kalesinin çevresine ek kale 

duvarları inşa edilmiştir. Bu yapını uzaktan görmek imkansızdır. Kale kaya taşlarından rendelenerek inşa 

edildiğinden onunla aynı renklere sahiptir. Bu kaleden yaklaşık 10 km mesafeyi tamamen kontrol etmek 

mümkündür. 

Azerbaycan folklorunun başkenti olarak da bilinen Gazah aynı zamanda eski Halhal vb. şehirlerin konumu 

olarak da bilinir. Diğer bir eski şehir - Girdman kalesinin kalıntıları Kura ve Kram nehirleri arasında bulunan 

Kız kalesi adı ile ünlüdür
126

. Bu bölge V. yüzyıldan Girdman (Gardman) - eski kimmer, sak, arnavut ve 

benzer türk kabilelerinin ikametgahı olarak biliniyordu. Diğer Girdman semti - mahalı Şirvan`da 

bulunmaktadır. İlginçtir ki, Girdman  ismini taşıyan her iki alanda (Gazah ve Şirvan) Kız kalesi anıtı 

bulunmaktadır. Gazah bölgesinde Kemer ve II. Şıhlı köylerinde Kız kaleleri veya bu yapının kalıntılarına 

rastlamak mümkündür.  

Dağlar mekanı olarak bilinen Gedebey bölgesi de görkemli Kız kalesi ile ünlüdür. Bölgenin kendisi 1 dünya, 

81 ülke ve 24 yerel öneme sahip yapıları
127

 ile bilinse de, burada bulanan Kız kalesi görkemli bir anıttır. Kale 

halk arasında Namerd kalesi olarak da biliniyordu. Bazen Söyüdlü Kız kalesi olarak anılan kale şekil 

itibariyle anıtsal şehir kalelerine benzer çokgen şekle sahiptir. Bu yapının etrafında çok sayıda Oğuz 

kalelerinin bulunması ve Kız kalelerinin Oğuz kaleleri ile temsil edilmesi onların karakteristik özellikleri 

olabilir. Gedebey Kız kalesi Şemkir ve Mis nehirlerinin kavuştuğu yerde, önemli savunma niteliğine sahip 

kayanın üzerinde inşa edilmiştir
128

. 

Zorlu dağ koşullarında açık ve kesin bir mimari yapı oluşturmak, mimarların yüksek profesyonelliğini 

kanıtlar. Yapı tuğla ile örülen beş yuvarlak, yükseklik ve çapına göre bir birinden farklı kolondan oluşmuş 

olup, güney tarafında kale inşa edilmiştir. Üst katta, dağın en yüksek kısmında beşgen şekilde içkale vardır. 

Doğal koşullar, kalenin plan yapısı ve mimari şekilleri yapının son derece dayanıklı olmasını sağlamıştır. 

Gedebey Kız kalesinin diğer Kız kaleleri ve dağ kaleleri arasındaki farkı, onun çoğunlukla pişmiş tuğladan 

yapılmış olması ve duvar yüzeyinin cilalı tuğlalarla kaplanmış olmasıdır. Yapının ihtişamı, inşaat 

çalışmalarına çoklu sayda işçinin ve esnafın dahil edilmesi, yüksek kaliteli işlerin yapılması ve hatta 

maçioulislerin (machicoulis) çift katlı olması, kalenin ikinci bir özelliğini ortaya koyuyor
129

. Kız kalesi gibi 

görkemli bir yapının inşası ancak güçlü bir ekonominin ve geniş bir merkezi devletin varlığında mümkün 

olabilirdi. 

                                                   
125 MƏMMƏDOV, A. (2014),  Qədim Gəncə (arxeoloji tədqiqatlar əsasında),  Bakı: Təknur, s. 146. 
126 Qazax-Ağstafa elləri (1995),  I kitab. Bakı: Sabah, s.9. 
127 İSAYEV, Ə. (2012), Əfsanələr real tarixdən söz açır, Azərbaycan, 14 aprel, s. 11. 
128 Gədəbəy: ulu yurdun yaddaşı (1998), Bakı: Diplomat, s.51. 
129 MƏMMƏDOVA, G., Məmmədova, Z., Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV əsrlər), s. 63. 
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Önemli ekonomik, stratejik ve askeri niteliğe sahip olan bölgede inşa edilen Kız kalesi daha ziyade antik bir 

kenti andırıyor. Bazen onun ortaçağ Arran ve Nahçıvan mimarlık okullarının etkisi altında inşa edildiği iddia 

ediliyor. Lakin tarihi kaynaklar onun artık XII. yüzyılda mevcut olması, hatta Gedebey Kız kalesi ile farklı 

şehirler arasındaki mesafenin fersah ile ölçüsünü veriyorlar
130

. Bu da  artık IX-X yüzyıllarda Kız kalesinin 

ünlü bir yapı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, binanın inşaat malzemesinin V-VI. yüzyıl mimari 

yapılarına özgü malzemeler ile benzerlik oluşturması ve Gedebey Kız kalesi ile Çıraggala arasında 

benzerliğin olması onun yapımının daha eski bir tarihe sahip olduğunu kanıtlıyor. Yapı civarında bulunan 

bakır yataklarının Sasaniler`in dikkatini çekmesi ve ona komşu yapıların antik tarihe sahip olması onun 

İslami dönemle ilgili olmadığını kanıtlıyor. Artık ortaçağda Gedebey Kız kalesi çeşitli amaçların yanısıra 

ünlü Nahçıvan yolunu kontrol altında tutmak için kullanılmıştır
131

. 

Kız kalelerinin dağılım alanını bu bölgelerle sınırlamak doğru olmaz. Bir zamanlar Azerbaycan toprakları 

olan ve şimdi de Ermenistan'ın toprakları gibi kabul edilen arazilerde çok sayıda anıtımız, yanısıra Kız 

kalelerimiz var. Bu Kız kalelerinin isimleri değiştirilmiş olmasına rağmen, adıgeçen görkemli yapılar 

günümüze gelmiştir. Bunlardan biri Amberd kale yapısıdır. Bu toponiminin kendisini bile türk dilleriyle 

birleştiren araştırmacılar, onu “ana kale”, “baş kale” olarak biliyorlar
132

. Yapının VII. yüzyıldan mevcut 

olduğuna inanılmaktadır. XI. yüzyılda tekrar restore edilmiş ve XIII. yüzyılda burada bir yangın çıkmıştır. 

Kalenin civarında XI. yüzyıla ait edilen Amberd tapınağı bulunmaktadır
133

. Kalenin XI. yüzyılda 

selçukluların esaretinde olması, XIII. yüzyılda moğollar tarafından yıkılması hakkında epizodik bilgiler 

korunmuştur. Daha sonra ermeniler bu anıtın önceki adını değiştirerek Yanaşı kale (Amperd) koymuştur. 

Anıtın XVII. yüzyıldan itibaren tanınması hakkında bilgiler vardır
134

. Kız kalesi isminde diğer bir yapı, 

İrevan eyaletinin Yeni Beyazid uyezdinde bulunuyor. Burada Kız kalesi dağın ismi olmasının yanısıra, 

Alakez (Eleyez) dağının Baku-göl zirvesinde 2300 m yükseklikte bulunan eski bir kalenin ismidir
135

. Bu kale 

de Amperd (Buludgala) anıılmaktadır. Diğer Kız kalesi XIX yüzyılda Tiflis eyaletinin Borçalı uyezdine 

giren, sonradan günümüz Taşir (Ermenistan) topraklarında bulunan aynı isimde kale ve köyle ilgilidir
136

. 

Sonuç  

Pek çok bilim alanı, özellikle sağın bilimlerin maddi dünyanın zaman içinde oluşumu ile ilgili çok fazla bilgi 

edilmesi zamanın  farklı modellerinin oluşturulmasına neden olmuştur. Zaman kategorisinin varlığın tarihi 

                                                   
130 VƏLİXANLI, N. (1974),  IX-XI əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında, Bakı: Elm, s.91. 
131 MƏMMƏDOV, A., a.g.e., s.49. 
132 ƏLƏKBƏRLİ, Ə. (2007),  Qərbi Azərbaycan abidələri, Bakı: Nurlan nəşriyyatı, s.115. 
133 ƏLƏKBƏRLİ, Ə. (1994), Qədim Türk – Oğuz yurdu – Ermənistan, Bakı, s.113-116. 
134 ЕРЕВАНЦИ, С. (1958), Джамбр. Памятная книга. Зерцало и сборник всех обстоятельств святового престола Эчми-
адзина и окрестных монастырей, Москва: Изд-во Восточной литературы, с.197. 
135 ПАГИРЕВ, Д. (1913), Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавказа, Тифлис: Типография К.П.Козловского, 
с.152. 
136 BUDAQOV, B., Qeybullayev Q. (1998), Ermənistanda türk mənşəli toponimlərin izahlı lüğəti, Bakı: Oğuz eli, s. 202. 
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sorunu ile doğrudan bağlılığı XX. ve XXI. yüzyıl başlarında sosyal gerçekliğin analizini gerektirir. Yeni 

bilimsel başarılar ve tarihi gerçeklik zamanın algılanması ve anlaşılmasının yeni biçimlerinin 

oluşturulmasına yol açmıştır. Zaman kavramıyla uğraşan bilim adamları, sientizm və antisientizmi 

şekillendirmeyi başardılar. Birincilere göre, zaman hakkında bildiğimiz her şeyi doğa bilimlerinden 

öğreniyoruz. İkincilerin görüşüne göre, zamana hayat bilgisi, genellikle bilimin sınırlarının ötesinde elde 

edilir
137

. İnsanlığın, tarih, kültür ve zamanın önemini farklı denklemlerde olanlar için ait etmek doğru 

değildir. 

Her dönemin kendine has özellikleri vardır. Bu özellikler sadece zamanla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda, 

coğrafi konum da göz ardı edilmemelidir. Doğu ve Batı kavşağında yer alan Azerbaycan mimarisi, her 

zaman çeşitli kültürel etkilere maruz kalmıştır. Çeşitli etki araçları arasında mimarlık alanında kazanılan 

başarıların yanı sıra, zaman zaman bu ülkenin topraklarından geçen ve kendi kültürel etksini gösteren göçler, 

saldırılar, farklı kültürel sistemlerin kapsama alanı vb. gösterilebiliriz. Bu özellikler Azerbaycan'ın çağdaş 

mimarisinin gelişiminin tüm vektörü uyarınca modern dönemde kendi etkisini göstermiştir
138

.  Bu zaman asıl 

konu, ülkemizin günümüz mimarisinin izole edilmiş halde değil, eski ve ortaçağ geleneklerine dayanarak 

diğer ülkelerin mimarisi ile karşılıklı şekilde gelişiyor, sadece inşaat gelenekleri değil, aynı zamanda büyük 

alanda hakim olan ideolojilerin ve kültürel sistemlerin yerli gelenekler temelinde gelişimini sağlar. Farklı 

etki arasında mimarlık alanında edinilen başarılar işte bu açıdan küresel eğilimler ve tasarımın bölgesel 

bağlamı hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. 

Tarihi ve kültürel yapıların incelenmesi, Azerbaycan topraklarının eski taş döneminden meskun olduğunu 

göstermektedir. Zengin hammadde kaynakları ve elverişli doğal-coğrafi konum burada yerel kültürlerin 

ortaya çıkmasına neden olmuş, bu bağlamda yerel kültürler gelişmiş ve her bir tarihi dönem için çeşitli 

anıtlar inşa edilmiştir. Kendine özgü gelişim özelliklerine sahip olan Azerbaycan kültürü komşu Kafkasya ve 

Doğu ülkelerini de  etkilemiştir. Bu açıdan, Azerbaycan ve Doğu dünyası için karakteristik olan Kız 

kalelerini göstermek mümkündür. 

Kız kalelerinin tarihini incelerken sadece konum faktörüne dikkat edilmesi konunun tek taraflı olarak 

araştırılması anlamına gelirdi. Öyle ki, zaman faktörünü özellikle vurgulamak gerekir. Eski Kız kalesinin 

oluşumu daha ziyade milattan önce I. binyılın başları olarak kabul edilir. Bu zaman bu ismi taşıyan yapılar 

kendi ihtişamı ve boyutu ile farklı olmuştur. Onlar hatta bir bütün (kompleks) olarak bilinir. Muhteşem Bakü 

Kız kalesi, kendi dönemi için eşsiz mimari bir yapıtır. 

Orta Tunç döneminden bu yana, Azerbaycan topraklarında yaratılan şehir devletleri eski devlet geleneklerini 

şekillendirmiştir. Bu gelenekler zamanımıza kadar gelmiştir. Tarihsel olarak eski kültürlerin merkezi olan 

                                                   
137 İMANOV, a.g.e., s.146. 
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Azerbaycan'da çeşitli dönemlere ait yapılar dahil olmak üzere Kız kaleleri de yapılmıştır. İlginç yönlerinden 

biri, Azerbaycan`ın hemen hemen eski ve ortaçağ şehir ve devletlerinin her birisi kendi Kız kalesine sahip 

olmasıdır. Bu yapıların bazıları tamamen, diğeri kısmen yıkılsa da ya tekrar restore edilmiş, ya da yapının 

korunan bazı kalıntıları şeklinde günümüze kadar gelmiştir. 

Ortaçağ Azerbaycan'ın tarihi şehirleri kalelerin tarihi olarak da kabul edilebilir. Bu dönemde inşa edilen 

kaleler arasında Kız kaleleri varlığını korumayı başarmıştır. Azerbaycan'ın gerekli tarihi öneme sahip bazı 

şehirlerinde bu tip yapılara rastlamak mümkündür. 

Kız kalelerinin incelenmesi eski ve ortaçağ tarihimizi netleştirmiş, geleneksel tarihçiliğin mevcut çeşitli 

yönlerinin tekrar araştırılmasını gerekli kılmıştır. 

Her bir tarihi dönemin mimarlarının yapım kültürü, geleneksel üslup ve yöntemleri, yapıların doğal ve 

coğrafi koşullara uyarlanması, inşaat çalışmaları kompozisyonunun yapılması, inşaat malzemelerinin 

özelliklerine dair kesin verilerin mevcut olması, “epok tuğla”nın varlığı ve kabartmalı desenlerin çeşitinin 

seçimi, sanatsal fırsatların doğru değerlendirilmesi, düzlem ve yüzeylerin tektonik gelişimi için dayanıklı 

motiflerin bulunması, tektonik yapıların yasallığına tabi yapısal sistemlerin kendine has elemanlarını 

etkileyen faktörlerin tespit edilmesi, canlı mimari araçların kapsamının genişletilmesi, yapılara sembolik 

anlamın verilmesi vb. faktörler herhangi bir tarihi eserin incelenmesinde önemli bir rol oynamaktadır ve çok 

önemlidir. 

Aynı zamanda neme dayanma, ısıl iletkenliği ve uzun ömür gibi önemli, gerekli ve ikmal  fiziksel ve teknik 

parametre ve göstergeler, her bir yapının doğru hacim ölçekliği, plastik gücü, dekoratif aksanın dikkatliliği, 

inşaat malzemelerinin evrensel kalitesi, yüksek sanatsal anlatımı, dayanıklılığı, kombinasyonlu örgüler, 

farklı renkli malzemelerde güçlü ve yekpare bir izlenime sahip olması büyük önem taşımaktadır. 
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ÖZET 

Bu nitel araştırmanın amacı, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin değerleri öğrenirken hangi değerleri daha çok kimden etkilenerek 

öğrendiklerini tespit etmek ve değer eğitimi bağlamında analizini yapmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül 

tek durum desenine yer verilmiştir. Tek durum desenlerinde, isminden de anlaşılabileceği gibi, tek bir analiz birimi (bir birey, bir 

kurum, bir program, bir okul, vb.) vardır. Bu desen, ‘nasıl’ ve ‘niçin’ sorularını temel almakta, araştırmacının kontrol edemediği bir 

olgu ya da olayın derinliğine incelenmesine olanak vermektedir. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Isparta merkezde yer 

alan Yedişehitler İlkokulundaki 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden 20 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmada verilerin tamamı, 

araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. 

Veriler önce bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiş, sonra da nitel araştırma tekniklerinden betimsel analiz kullanılarak 

çözümlenmiştir. Araştırmanın güvenirliği, aynı alandaki uzmanların görüş birliği/görüş ayrılığı esasına göre belirlenmiştir. Elde 

edilen bulgulara göre; ilkokul çocukları anneden en çok sevgi değerini, babadan saygıyı, öğretmenden ve yakın arkadaştan ise 

paylaşma değerini öğrendiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca ön plana çıkan değerlerin dışındaki diğer değerlere bakıldığında, kişinin 

yakınındaki kişilerden benzer değerleri (hoşgörü, dürüstlük, yardımseverlik, çalışkanlık vs.) öğrendiği sonucuna rastlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Değer, öğrenci, anne, baba, öğretmen, arkadaş 
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ABSTRACT 

The aim of this qualitative research is to determine the values of 3rd and 4th grade students in elementary school  while they are 

learning the values and to analyze them in the context of value education. In this study, the single case pattern of qual itative research 

methods is given. Single case patterns, as the name suggests, have a single unit of analysis (an individual, an institution, a program, a 
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school, etc.). The study was conducted with the participation of 20 people from the 3rd and 4th year students in the Primary School in 

the center of Isparta in the 2018-2019 academic year. All of the data were obtained by semi-structured interview form which was 

developed by the researchers and consisting of open-ended questions. The data were first written in computerized form and then 

analyzed using qualitative research techniques using descriptive analysis. The reliability of the study was determined on the  basis of 

the agreement of the experts in the same field. According to the findings; primary school children stated that they learned the value of 

love most from mother, respect from father, and the value of sharing from teacher and close friend. In addition, when we look at the 

values other than the prominent values, it was found out that the people learned similar values (tolerance, honesty, benevolence, 

diligence, etc.) from the people  who near them. 

Keywords: Value, student, mother, father, teacher, friend 

1.GİRİŞ 

Değer, herkes tarafından doğru kabul edilen ve insanların hayatlarına yön veren ilkelerdir. Kişilerin 

benimsediği bu ilkeler hem birey hem de toplum için bir müddet sonra vazgeçilmez unsurlar haline 

gelmektedir. Bireyler tarafından benimsenen ve doğru kabul edilen bu anlayış, kişiyi mutluluğa götürmekte 

ve kişinin de toplumla etkileşimi neticesinde tüm toplumu pozitif etkilemektedir (Yaşaroğlu,  2013). 

Toplumların devamlılığı ve gelişimi açısından gelecek nesillere aktarabileceği önemli kültürel unsurların 

birini de bu bağlamda değerler oluşturmaktadır (Hökelekli ve Gündüz, 2007; Kızılçelik,1994). 

Değerler daha çok duyuşsal alana yönelik olduğu için toplum ve birey üzerinde birleştirici rol oynamaktadır. 

İnsanların sahip olduğu bazı değerler sayesinde, toplumun geleceği için zor durumlarda insanlar bir araya 

gelmekte ve önemli kararlar verebilmektedir (Demirhan İşcan, 2007). Bu yönüyle değer olgusu toplum için 

ayrı bir öneme sahiptir. Huzurlu bir toplumun oluşması için kişilerin değerleri sahiplenmeleri ve korumaları 

gerekmektedir. Huzursuz bir toplumda birey kendi başına mutlu olmaya çalışsa da zorluk çekecektir. O 

zaman bireylerin üzerine düşen görevleri yapmaları hem birey hem de toplumun huzuru açısından önem arz 

etmektedir. 

Bireyler gerek aile ortamında gerek toplum içinde değerleri küçük yaşlardan itibaren informal olarak 

öğrenmeye başlarlar. Aile ortamı çocuğun küçük yaşlarda değerleri en çok öğrendiği yerdir. Burada atılan 

temel ileride sahip olunacak kişiliğin önemli bir parçasıdır. Çocuğun aileden aldığı olumlu ve olumsuz 

değerler ileride kişiliğin önemli bir bileşeni olacağı için değer eğitiminde aileye de önemli görevler 

düşmektedir (Aydın, 1993). Özellikle anne çocuğun kişiliği üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. İlk 

iki yaşta güven gibi bazı temel değerleri çocuk ilk olarak anneden alır. Annenin çocukla olan fiziksel 

yakınlığı ve duygusal bağlılığı, çocuğun ilerideki hayatı için temel yapı taşıdır. Baba çocukla anne kadar 

erken iletişim kuramaz ama bir müddet sonra çocuk babayı da tanımaya başlayınca ona da anlam 

yükleyeceği değer yargıları oluşmaya başlar. 

Daha sonra okul ortamına gelen çocuk, okul ortamında formal olarak değer eğitimini almaya başlayacaktır 
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(Fidan ve Erden, 2001; Akyüz, 1991).  Özelliklede öğretmeninin etkisi bu noktada ön plana çıkar (Akbaş, 

2004). Çocuk için öğretmen bazı durumlarda ailenin de önüne geçebilmektedir (Mentiş Taş, 2004) Bu 

yüzden öğretmenin bu durumun farkında olması ve ailede atılan temelin üstüne olumlu yönde bazı değerler 

katabilmelidir. Çünkü ailede alınan değer eğitimi informal boyutta kalmaktadır. Öğretmen değer eğitimini 

daha bilinçli olarak formal boyuta taşıyacaktır. Etkili bir öğretmen çocuğun kişiliğinin şekillendiği bu 

dönemde çocuk üzerinde istenilen etkiyi sağlayabilir (Yarar ve Tekbıyık, 2009).  Tabiki öğretmenin de değer 

eğitimine olan bakış açısı ve değerleri benimsemesi ayrıca önemlidir.  

Öğretmenin etki alanının dışında, çocuk ayrıca okul ortamında akranlarıyla etkileşime girerek bazı değerleri 

öğrenebilmektedir. Okuldaki arkadaş ortamı, çocuğun sosyal anlamda en çok vakit geçirdiği ortamlardan 

biridir (Turan ve Aktan, 2008). Gerek oyun oynarken, gerekse teneffüs ve ders saatlerinde çocuk 

arkadaşlarıyla sürekli etkileşim halinde bulunarak toplumsal bazı değerleri kazanmak için fırsat oluşturur. 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus ise her çocuk aileden farklı değer yargılarını öğrenerek geldiği 

için etkileşim esnasında her çocuk istenilen değerleri kazanmayabilir. Bu durumda yine öğretmen müdahil 

olarak çocuklara olumlu değerlerin aktarılması için gerekli tedbirleri alması gerekir.  

Bütün bu durumlar değer öğrenmenin çok boyutlu bir yapı olduğunu göstermektedir. Duyuşsal yönü ön 

planda olan değer her türlü etkiye açık bir alan oluşturmaktadır. En önemlisi de ailede ve okulda değerleri 

kazanan çocuğun yaşamını sürdüreceği toplum içinde bu değerlere nasıl sahip çıkacağı ve sürdüreceğidir 

(Suh ve Traiger,1999; Maslovaty, 2003).Toplum insanlar üzerinde etkisi en geniş olan sosyal unsur olduğu 

için insanları olumlu etkileyebildiği gibi bazen de olumsuz etkilemektedir (Ateş, 2013; Özensel, 2003). Birey 

bazı durumlarda toplumu karşısına alarak değerlerine sahip çıkabileceği gibi bazen de toplumun yaptırımları 

karşısında çaresiz kalabilmektedir (Alpöge, 2011). 

Bireyin değer yolculuğuna baktığımızda; aile, okul ve toplum süreçlerinden geçmektedir. Bu üç bileşen 

birbiriyle uyumlu olduğunda, bireyler değerleri çevresindeki kişilerden oldukça etkili öğrenebilmektedir 

(Bryk ve Schneider, 2002; Bridge, 2003). Ancak tersi bir durumda kişi ikilem içerisinde kalabilecek ve 

değerleri öğrenme süreci zorlanacaktır. Bu noktada kişilerin sadece değerleri kimden ve nasıl öğrendiği 

yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda bu sahip olduğu değer yargılarını işe koşabileceği, yaşayabileceği ve 

uygulayabileceği toplumsal ortamlara da ihtiyaç vardır. Son zamanlarda değer eğitimi üzerine yapılan 

akademik araştırmalara göz atıldığında, değer eğitimine yönelik farklı çalışma alanlarının olduğu görülmekle 

beraber daha çok değerin öğretimine yönelik çalışmalar ağırlık kazanmaktadır.  

Değer eğitimi bütün yönleriyle araştırılması ve incelenmesi gereken çok komplike bir kavramdır. Tek başına 

bir alana yoğunlaşılırsa diğer boyutları ciddi derecede aksayacaktır. Değerin ne olduğu, nasıl sınıflanması 

gerektiği, neden önemli olduğu, kişinin değeri niçin kazanması gerektiği, değeri öğrenirken daha çok nerede 
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ve kimden nasıl öğrendiği, değerin nasıl öğretilmesi gerektiği gibi sorular kapsamında tüm yönleriyle 

araştırılması gerekir. Bu bağlamda çalışmalar yapılırsa daha derine inilerek toplumun geleceğini için değer 

eğitimine katkılar sağlayacaktır. 

Neticede birey aileden, okuldan, öğretmeninden, yakın arkadaşlarından ve toplumdan değerlerini 

öğrenebilmekte ve mantığına uyan değerleri ise özümsemektedir. Kişinin hayatında yer eden önemli kişiler 

değer kazanma sürecinde bazen başrol oynamaktadır. Bu bazen aileden biri olabileceği gibi bazen bir 

arkadaş da olabilir. Bu araştırmada da çocukların yakınlarındaki en önemli dört kişiden (anne, baba, arkadaş 

ve öğretmen) hangi değerleri öğrendikleri tespit edilecek ve değer eğitimi bağlamında incelenecektir. 

Böylelikle bundan sonra yapılacak değer eğitimi çalışmalarına, kişilerin değerleri öğrenirken özellikle o 

değerin kimden daha çok öğrenildiği noktasında farkındalık kazandıracaktır. Yapılan araştırmalar daha çok 

değerin ne olduğu, değer sınıflaması ve değer öğretimi üzerinde yoğunlaşmaktadır (Özsoy, 2007). Bu 

araştırma ise değerin öğrenilmesinde kimin veya kimlerin daha önemli olduğuna dikkat çekerek farklı bir 

bakış açısı oluşturacaktır. 

2.YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Modeli 

Araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanmıştır. Nitel araştırmada, gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri kullanılır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden 

bütüncül tek durum desenine yer verilmiştir. Tek durum desenlerinde, isminden de anlaşılabileceği gibi, tek 

bir analiz birimi (bir birey, bir kurum, bir program, bir okul, vb.) vardır. Bu desen, ‘nasıl’ ve ‘niçin’ 

sorularını temel almakta, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayın derinliğine incelenmesine 

olanak vermektedir (Merriam, 2013; Creswell, 2007; Gerring, 2007) .  

2.2.Çalışma Grubu 

Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Isparta merkezde yer alan Yedişehitler İlkokulundaki 3. ve 4. 

sınıf öğrencilerinden 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından 

öğrencilerin denk olmasına dikkat edilmiştir. Öğrencilerin seçimi tamamen tesadüfi şekilde yapılmış olup 

gönüllü olmalarına dikkat edilmiştir. 

2.3.Veri Toplama 

Araştırmada verilerin tamamı, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan “Yarı 

Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. Nitel araştırmada en sık kullanılan veri toplama 

yöntemlerinden biri de görüşme tekniğidir. Görüşme formundaki soruların kolay anlaşılabilir, 

yönlendirmeden kaçınan, farklı türden görüşleri sorgulayan, kişinin bilgisini aşmayan, mantıklı, odak açık 
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uçlu sorular olmasına dikkat edilmiştir (Ekiz, 2003). Ayrıca görüşme formunun anlaşılırlığını ve yaklaşık 

uygulama süresini belirlemek, uygulamadan önce gerekli düzeltmeleri yapmak için görüşme formunun pilot 

denemesi yapılmıştır. Uygulama sırasında ve sonrasında bu görüşler dikkate alınarak eksik ve anlaşılmayan 

noktalar üzerinde düzeltmeler yapılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla 3 uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Bu uzmanlar Süleyman Demirel Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaşi 

Veli Üniversitesi’nde değerler eğitimi üzerine araştırmalar yapan akademisyenlerdir. Karşılaştırmalarda 

görüş birliği ve görüş ayrılığı sayıları tespit edilerek araştırmanın güvenirliği Miles ve Huberman formülü 

(Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı) kullanılarak hesaplanmıştır (Miles ve Huberman, 

1994). Nitel çalışmalarda, uzman ve araştırmacı değerlendirmeleri arasındaki uyumun %90 ve üzeri olduğu 

durumlarda arzu edilen düzeyde bir güvenilirlik sağlanmış olmaktadır. Bu araştırmaya özgü olarak 

gerçekleştirilen güvenirlik ise %94 olarak hesaplanmıştır. Geçerlilik anlamında ise, toplanan verilerin 

ayrıntılı olarak rapor edilmesi ve araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması nitel bir araştırmada 

geçerliğin önemli ölçütleri arasında yer almaktadır. 

2.4.Veri Analizi 

Araştırmada, veriler nitel analiz tekniklerinden betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Betimsel 

analizde, görüşme yapılan öğretmenlerin düşüncelerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan 

alıntılara çok defa yer verilmiştir. Betimsel analiz yapılmasındaki amaç, elde edilen bulguları düzenleyerek 

yorumlamak ve anlam bütünlüğü içinde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce mantıklı 

ve anlaşılır bir biçimde betimlenmiş, daha sonra bu betimlemeler yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2008).   

3.BULGULAR VE YORUMLAR 

İlköğretim 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin çevrelerindeki kişiler arasında anne, baba, öğretmen ve en yakın 

arkadaşlarından öğrendikleri değerleri belirlemek amacıyla yapılmış bu çalışmada, kendilerine yöneltilen 

sorular doğrultusunda öğrencilerin verdikleri cevaplardan şu bulgular elde edilmiştir: 
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Şekil 1. Anneden Öğrenilen Değerler  

Şekil 1’e göre çocukların anneden en çok öğrendikleri değerlerin başında sevgi ve saygı değeri gelmektedir. 

Bu durum çocuğun bebeklikte en çok anneyle vakit geçirmesi ve temel ihtiyaçlarının anne tarafından 

karşılanıyor olması olabilir. Anne ile kurulan sevgi dolu ve sıcak temas bebekler de güven duygusu 

oluşturmakta ve güvenli bağlanmanın oluşmasına vesile olmaktadır. Burada dikkat çeken başka bir boyut ise 

yaramaz olmama kavramıdır. Bu kavram annenin aile içinde çocuğu terbiye etme şekli hakkında bize bilgi 

verir. Yaramaz olmamak bir değer sayılmasa da bunu yazan çocuğun ailesinde, annenin doğru davranışları 

öğretmede etken olduğunu görüyoruz. 

 

 

Şekil 2. Babadan Öğrenilen Değerler  
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Şekil 2’ye göre çocukların babadan öğrendikleri değerlerin başında saygı ve hoşgörü değeri gelmektedir. 

Çocukların ifadelerine göre anneden daha çok sevgi değeri öğrenilirken babadan ise saygı değerini 

öğrenmektedirler. Bu farklılığın nedeni, çocukların doğdukları andan itibaren ilk olarak anne ile kurdukları 

fiziksel yakınlıktır. Çünkü anne çocuğun ilk sosyal temas ettiği ve ilk güvendiği kişidir. Fakat babanın 

konumu, Türk aile yapısı göz önünde bulundurulduğunda, ailenin diğer üyeleri tarafından hürmet edilen ve 

saygı duyulan kişi olarak algılanır.  

 

Şekil 3. Öğretmenden Öğrenilen Değerler  

Şekil 3’e göre, çocukların öğretmeninden öğrendikleri değerlerin başında paylaşma değeri gelmektedir. Daha 

sonra ise sevgi ve saygı değerleri gelmektedir. Öncelikle öğretmenlerin özellikle de sınıf öğretmenin rolü 

ilkokul çocukları üzerinde çok fazladır. Onlar için öğretmen, bazen anne ve babanın yerine geçebilmektedir. 

Öğrencinin üzerinde bu derece etkisi olan öğretmenin çocuklara yaklaşım tarzı, hoşgörüsü, adaleti ve hepsine 

değerli olduğu hissi vermesi çocuklar için çok fazla önem arz etmektedir. Çocuklar bu dönemde kişilik 

olarak şekil verilecek pozisyonda bulunurlar. Öğretmeninde onlara karşı olan yaklaşım tarzı ve bilinçli 

davranışları çocukların gelecekte sahip olacakları değer yargılarının temellerini oluşturacaktır.  
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Şekil 4. En Yakın Arkadaştan Öğrenilen Değerler  

Şekil 4’ e göre, çocukların en yakınındaki arkadaşından öğrendikleri değerlerin başında paylaşma değeri 

gelmektedir. Öğretmenlerinden en çok öğrendikleri değer gibi en yakın arkadaşından öğrendikleri değerin 

başında paylaşma değeri gelmektedir. Bu durum aslında normal bir davranıştır. Çünkü aile içinde kişi 

koşulsuz olarak sevgi ve saygı değerini öğrenebilme ve hatta doğal bir ortamda bunu yaşamaktadır. Ancak 

aile dışı ortamda kişinin bireylerle etkileşim kurabilmesi ve güven kazanabilmesi için öncelikle onlara karşı 

paylaşımcı bir bakış açısına sahip olması gerekir. Bu değer olmadığında kişi arkadaş çevresinden hatta 

toplumdan uzaklaşabilmektedir. İlkokul dönemi çocukların arkadaş bağlamında en çok sosyalleşebilecekleri 

kurumlardan biridir. Çocuğun paylaşımcı olması ve arkadaşlarından bu yönüyle takdir kazanması, çocuğu 

değer kazanma sürecinde olumlu yönde etkileyecektir. Çocuklar bu dönemde bazen benmerkezci davranıp 

arkadaş çevrelerinden de uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle gerek öğretmenin gerekse ailenin çocuğun 

paylaşımcı olması yönünde olumlu telkinlerde bulunması gerekir. Nitekim kendini yalnız hisseden bir çocuk 

dışlanma duygusu yaşayacaktır.  

Paylaşmadan sonra verilen cevaplara göre en çok yazılan iki değer sevgi ve hoşgörüdür. Çocuklar bu 

yaşlarda kin tutmayı çok fazla bilmezler. Birbirlerine teneffüslerde kızsalar bile bir sonraki dersin sonuna 

kadar unutup yine beraber oyun oynamaya başlarlar. Bu durumda birbirlerinin hatalarını görmezden gelmeyi 

de yine en yakın arkadaşlarından öğrenirler. Hoşgörü ve sevgiyi de yaşayarak deneyimlemiş olurlar. 
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4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

İlkokul öğrencilerinin yakınındaki kişilerden hangi değerleri öğrendikleri ortaya çıkarmak amacıyla, 

öğrencilerin verdikleri cevaplardan elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Küçük yaşlar kişilik gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır (Uyanık Balat ve Balaban Dağal, 2009). Bu 

yaştaki çocuklar dışsal uyarıcılardan etkilenmeye çok müsaittirler. Nitekim bu kadar hassas bir dönemde 

çocuğun çevreyle kurduğu etkileşim ve geçirdiği yaşantılar kişilik gelişiminde temel oluşturacaktır (Yavuzer, 

1997). Kişiliğin önemli bir bileşeni de kişinin sahip olduğu değer yargılarıdır. Çocuklar ailede aldığı 

informal eğitimi okulda formal eğitime dönüştürerek değerleri kazanmaya başlar (Doğanay, 2006). Bu 

nedenle çevresinde onu etkileyecek kişilerin olumlu değerlere sahip olması ve model olacağını bilmesi 

gerekir. Özellikle ilkokulda çocuk, anne ve babasından ziyade öğretmen ve arkadaşlarıyla sosyalleşme 

açısından daha içli dışlıdır. Bu etkileşim çocuğun değer kazanma sürecinde bariz bir rol oynamaktadır. 

Bu araştırmada da ilkokul çocuklarının hangi değerleri daha çok kimden kazandıklarını ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılmıştır. İlkokul çocukları anneden en çok sevgi değerini, babadan saygıyı, öğretmenden ve 

yakın arkadaştan ise paylaşma değerini öğrendiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca ön plana çıkan değerlerin 

dışındaki diğer değerlere bakıldığında, kişinin yakınındaki kişilerden benzer değerleri (hoşgörü, dürüstlük, 

yardımseverlik, çalışkanlık vs.) öğrendiği sonucuna rastlanmıştır. Özellikle kişilerden çok etkilenerek 

kazanılan bazı değerler ön plana çıkmakla beraber çoğu değerinde insanın yakınındaki kişilerden etkileşime 

geçerek kazandığını ifade edebiliriz (Lapsley, 2008). 

Anne ile babadan öğrenilen ortak değerler hemen hemen aynı değerler olmakla beraber, anneden en çok 

öğrenilen değer sevgi iken babadan saygı olarak gözlemlenmiştir. Bu durum hem annenin cinsiyet rolü 

gereği duygusal ve anaç yapısından kaynaklanmakta hem de doğuştan içgüdüsel bir davranış olarak anneye 

verilen bir yetidir (Bem, 1985).  Baba da ise saygı değerinin ön plana çıkması, Türk aile yapısının babaya 

verdiği konumdan ötürü olabilir (Bem, 1985; Kimura, 2002). Gerek anne gerekse baba çocuğun değer 

eğitimini kazanma sürecinde öncelikle başrol oynamaktadırlar. Çocuğun gelişiminde ilk altı yılın önemini 

göz önünde bulundurursak, burada atılan temeller kalıcı olacaktır. Çocuklar anne ve babalarının bir nevi 

kişiliğini yansıtır. Bu bağlamda ebeveynler, çocuklarına model olmalı ve olumlu değer yargılarını 

oluşturmak için gerekli yaşantıları oluşturmalıdır. 

Aile ortamında çocuğun kazandığı değerleri bir nevi uygulama ve hayata geçirme yeri de okuldur (Altan, 

2011). Bu noktada öğretmen, çocuğun aileden aldığı olumlu ve olumsuz değerleri öncelikle tespit etmelidir. 

Okul resmi eğitim kurumu olduğu için öğretmen, müfredatta geçen değerleri çocuğa kazandırmakla beraber 

örtük program uygulamalarına da yer vererek çocuklar için değeri yaşama ve benimseme ortamları 

oluşturabilir (Türedi, 2008; Tuncel, 2008).  Bu dönemde çocuk için öğretmen başrol rolündedir. Öğretmenin 
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olumlu ve olumsuz her davranışı çocukta iz bırakacaktır (Özgüven, 1994). Aileden sonra çocuğun kişiliğinde 

sınıf öğretmenleri önemli bir yer tutar (Çengelci vd. 2013).  

Çocuğun öğretmene olan güveni, iletişimi ve bakış açısı onda bulunan olumlu değerleri kazanma noktasında 

belirleyici bir faktördür. Bu araştırmada da öğretmenden kazanılan önemli değerler olduğu tespit edilmiştir 

(Aydın, 2010). Bunların başında da paylaşma değeri gelmektedir. Bu değer doğası gereği sosyal ortamlarda 

kendini gösteren bir değerdir. Nitekim çocuk okulda gerek arkadaşlarıyla gerek öğretmenle ortak etkinlikler 

içinde yer almaktadır. Öğretmenin çocuklara adaletli olması, hoşgörülü olması ve onlara hümanist 

yaklaşması çocuk da sahip olduğu bazı şeyleri arkadaşlarıyla paylaşınca daha güzel olacağı fikri 

uyandıracaktır. Çocukların en yakın arkadaşlarından da en çok öğrendikleri değerlerin başında paylaşma 

değerinin gelmesi de bu durumun bir tezahürüdür. 

Sonuç olarak bu araştırma göstermiştir ki insanlar bilhassa küçük çocuklar çevresindeki kişilerden ve sosyal 

çevrelerinden oldukça fazla etkilenmektedirler (Öztürk Samur, 2011). Bu durumun olumlu olması için 

kişinin kendine iyi bir sosyal çevre oluşması gerekir. Nitekim neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha tam 

olarak ayırt edemeyen küçük çocuklara da biz yetişkinler gerek aile ortamında gerek okulda gerekse de 

toplum içinde (Sağlam, 2016), çocuğa pozitif katkılar sağlayacak sosyal ortamlar oluşturarak çocuğun 

sağlam bir karakter oluşturmasına katkı sağlamalıyız (Altan, 2011). 
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ÖZET 

Bu nitel arastırmanın amacı, 4-7 yas arası okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin çizgi filmlere yükledikleri anlamı ortaya 

çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Samsun ili İlkadım ilçesindeki anaokullarında görev yapan öğretmenler ile velilerin görüsleri 

alınmıstır. Bu arastırma, çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koyma ve bu alandaki çalısmalara rehberlik etmesi 

açısından önem arz etmektedir. Samsun ili İlkadım ilçesinde yer alan anasınıfları ve anaokullarından rastgele seçim yöntemi 

örneklem alınarak katılımcılara şu sorular yöneltilmiştir: 4-7 yas arasında okul öncesi eğitime devam eden bireylerde çizgi film 

izleme alıskanlığı nasıldır? Bu çizgi filmler bireylere nasıl etki yapar? Çizgi film seçiminde kimler etkilidir? Bu sorulardan elde 

edilen veriler, daha sonra tablo ve grafiklere dönüştürülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre; çocukların en çok sevdiği çizgi film 

karakterleri Ben10, Bakugan, Winx Clup, Barbie ve Caliou’dur. Çocukların evde çizgi film izleme oranı ise % 68’dir. Fakat 

çocuklarına evde hiç çizgi film izlettirmeyen veliler de bulunmaktadır. Çocukların %47’sinin gün içinde en az bir saat çizgi film 

izlediği ortaya çıkmıştır. Çocukların en çok çizgi film izlediği zaman aralığı ise sabah (%50) saatleridir.  

Anahtar Kelimeler: Çizgi film, alışkanlık, çocuk 

 

CARTOON VIEWING HABITS OF CHILDREN AGED 4 TO 7 

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Mertol 

Süleyman Demirel University, Faculty of Education, huseyinmertol@sdu.edu.tr 

Doç. Dr. Mevlüt Gündüz 

Süleyman Demirel University, Faculty of Education, mevlutgunduz@sdu.edu.tr 

ABSTRACT 

The aim of this qualitative research is to reveal the meaning of the students who have been attending preschool education between 4-

7 years old. For this purpose, the opinions of the teachers and parents who work in the kindergartens of the province of İlkadım in the 

province of Samsun were taken. This research is important in terms of demonstrating the effects of cartoons on children and guiding 

the studies in this field. The random selection method from the classrooms and kindergartens in the province of İlkadım, Samsun, 
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was given to the participants: How do these cartoons affect people? Who is effective in selecting cartoons? The data obtained from 

these questions were then converted into tables and graphs. According to the results obtained; children's favorite cartoon characters 

are Ben10, Bakugan, Winx Clup, Barbie and Caliou. The rate of watching cartoons at home is 68%. However, there are parents who 

do not show any cartoons in their homes. It is revealed that 47% of children watch cartoons at least for one hour during the day. 

Children watch the most cartoons in the time period of the morning (50%) hours. 

Keywords: Cartoon, habit, children 

 

1.GİRİŞ 

Çocuklarda iki yaşından itibaren televizyondaki hareketli görüntülere karşı ilgi uyanmaya ve güçlü bir tepki 

oluşmaya başlamaktadır. İki-üç yaşları arasında televizyon izleyicisi davranışı edinen çocukların araca 

yönelik ilgileri, beş yaş civarında yetişkinlerinkine benzemeye başlamaktadır (Türkkent, 2012: 15). 

Canlandırmanın bir dalı olan çizgi filmler de belirtilen durum için kullanılan sempatik ve dikkat çeken bir 

araçtır (Güler, 2013:208). Dalacosta ve diğ. (2009)’a göre çizgi filmler birçok mesajı ve kavramı resimlerle 

ve sembollerle çocuklara iletebilmektedir. 

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Nurullah Öztürk, 2007 yılında yapılan 4. Uluslararası Çocuk 

ve İletişim Kongresi’nde RTÜK’ ün yaptırdığı bir çalışmayla, çocukların düzenli bir şekilde televizyon 

izlemeye 2-2,5 yaşlarında başladığını, ilköğretim çağı çocuklarının da günde 3-3,5 saat televizyon 

izlediklerin ortaya konduğunu bildirmiştir (Öztürk, 2007:941). Televizyon karşısında çok fazla kalan 

çocukların da duygusal etkileşim, iletişim becerisi ve sosyal açıdan bazı sıkıntılar yaşadıkları ortaya çıkmıştır 

(Demir, 2013). 

Çocuklar içinde bulunduğu gelişim dönemi nedeniyle gerçek hayal ayrımı yapamazlar. Çizgi filmler bu 

yönüyle çocuğun dünyasında oldukça önemli bir etkiye sahiptir (Türkkent, 2012). Neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu tam analamıyla bilemeyen çocuk izlediği çizgi filmlerden yanlış mesajlar alabilmektedir. Hatta 

bazı durumlarda çocuk çizgi filmlerdeki olayların o kadar çok etkisinde kalmaktadır ki kişiliğini 

etkileyebilecek dereceye ulaşmaktadır. Bu noktada başta ebeveynler olmak üzere öğretmenlere de önemli 

görevler düşmektedir. Çocukları çizgi film noktasında küçük yaşlarda bilinçlendirmek ileride meydana 

gelebilecek olumsuzlukların önüne geçme noktasında etkili olacaktır (Efe, 2014). 

Hangi çocuğun hangi çizgi filmden ne kadar etkilendiğini, iç dünyasında ona yüklediği anlamları ve onu 

davranışlarına nasıl aktardığı tam olarak kestirmek de neredeyse imkansızdır (Mert, 2010). Çünkü çocuğun 

hayal dünyası ve ona verdiği anlam (Şirin, 2011) yetişkinlerinden oldukça farklıdır. Bu noktada çocukların 

çizgi filmlerden olumsuz etkilenmelerinin önüne geçebilmek için eğitici yönü belirlenmiş çizgi filmlerle ve 

belli bir saate kadar çocuğun onla yaşantı geçirmesine imkan tanınmalıdır. Etkilerinin bütün yönleriyle 
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ortaya konması güç olsa da, yapılan çalışmalarda televizyon yayınlarından en çok etkilenen izleyici 

grubunun çocuklar olduğu bilinen bir gerçektir. 

Gerçeklik algısı henüz başlamamış olan okul öncesi dönem çocuğunun, hem kişilik gelişimi hem de bireysel 

gelişim süreçlerinde çizgi filmler diğer dönemlere göre daha da önemli  bir yere sahiptir. Ortalama olarak 

dört saat televizyon karşısında kalan çocuğun izlediği çizgi filmlerdeki davranışları, düşünce tarzlarını, 

model olabilecek kişilerin genel özelliklerini benimsemesi doğal olarak karşımıza çıkan bir sonuçtur (Oruç, 

Terim ve Özyürek, 2011).  

Can (1995)’e göre televizyon yayınları içinde çizgi filmler; çocukların en fazla izlediği programlardır. Okul 

öncesi dönem çocuklarının yarıdan fazlasında günlük çizgi film izleme süresinin oyun ve diğer sosyal 

aktivitelere ayırdığı süreden fazla olmadığı; ancak ilköğretime devam eden çocukların yaklaşık dörtte birinin 

gün içinde çizgi film izlemeye ayırdığı sürenin oyun ve diğer sosyal aktivitelere ayırdığı süreden fazla 

olduğu belirlenmiştir (Adak Özdemir ve Ramazan, 2012).  

Okul öncesi çocukların model almaya en müsait oldukları bu dönemlerde şiddet unsurları barındıran çizgi 

filmleri seyretmeleri gelişimlerini olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Yıldız, 2016). Çocukların 

sosyalleşmesinde ailelerin, ev ortamı, kardeş sayısı, yakın çevre kadar kitle iletişim araçları da önem arz 

etmektedir. Televizyonun olumlu ve olumsuz etkileri üzerine tartışmalar alan yazında kendisine geniş bir yer 

bulmuştur. Televizyonun çocukların öğrenmesi üzerindeki etkili olduğunun en önemli yordayıcısı insanların, 

davranışları gözlemleyip model alarak öğrenmeleridir (Gülay ve Akman, 2009). 

Çizgi filmlerin hep olumsuz etkileri yoktur. Örneğin, çocukların dinleme ve konuşma becerilerine büyük 

katkı sağladığını ve çocukta yabancı dile karşı bir merak ve öğrenme isteği uyandırdığını belirlenmiştir (Od, 

2013). Başka bir faydası ise, kültür aktarımı konusundadır. Örneğin, çocuklar tarafından en çok izlenen çizgi 

filmin TRT Çocuk kanalında yayınlanan Keloğlan olduğunu belirlenmiştir (İlhan ve Çetinkaya, 2013).  

Yukarıda belirtilen durumlar neticesinde bu nitel araştırmanın amacı, veli ve öğretmenlerin 

gözünden 4-7 yas arası okul öncesi eğitime devam eden öğrencilerin çizgi filmlere yükledikleri 

anlamları ortaya çıkarmak ve çizgi film izleme alışkanlıklarını betimlemeye çalışmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda, ortaya çıkan bulgularla çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki etkisi ortaya konulacak 

ve bu alandaki çalısmalara rehberlik etmesi açısından önem arz edecektir. 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 



 

 

120  

Bu araştırma nitel araştırma desenine göre hazırlanmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman 

analizi gibi nitel bilgi toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 

bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak 

mümkündür (Merriam, 2013; Yıldırım, 1999). 

2.2.Çalışma Grubu 

Araştırma, 2018-2019 yılları arasında Samsun ili İlkadım İlçesinde yer alan anaokullarında görev yapan 

öğretmenler ve çocuğunu o öğretmene gönderen veliler ile yapılmıştır. Kişiler tesadüfi örneklem yöntemi ile 

belirlenmiştir. Toplamda 25 veli ve 15 anaokulu öğretmeni olmak üzere 40 kişi ile görüşme yapılmıştır. 

Yapılan görüşmelerde gönüllük esas alınmıştır.  

2.3. Veri Toplama 

Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Nitel araştırmada en sık kullanılan veri 

toplama yöntemlerinden biri de görüşme tekniğidir. Görüşme formundaki soruların kolay anlaşılabilir, 

yönlendirmeden kaçınan, farklı türden görüşleri sorgulayan, kişinin bilgisini aşmayan, mantıklı, odak açık 

uçlu sorular olmasına dikkat edilmiştir (Ekiz, 2003). Araştırmacılar tarafından oluşturulan görüşme formu ve 

demografik bilgiler için uzman görüşleri alınmıştır. Bu görüşler doğrultusunda forma son şekli verilmiş ve 

gönüllük esasına göre katılımcıların görüşleri alınmıştır.  

2.4. Veri Analizi 

Araştırmada, veriler nitel analiz tekniklerinden betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Betimsel analiz 

yapılmasındaki amaç, elde edilen bulguları düzenleyerek yorumlamak ve anlam bütünlüğü içinde okuyucuya 

sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce mantıklı ve anlaşılır bir biçimde betimlenmiş, daha sonra bu 

betimlemeler yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Ayrıca veriler şekil ve tablolar halinde sunularak 

okuyucuya kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.  

3.BULGULAR  

Bu bölümde öğretmenlerin ve velilerin anketleri ayrı ayrı değerlendirerek tablolaştırılmıştır. Daha sonra da 

yorumlanarak betimlenmeye çalışılmıştır. 
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3.1. Veliler Tarafından Verilen Cevaplar 

 

 

Şekil 1. Çocukların gün içinde çizgi film izleme oranları 

Şekil 1’e göre çizgi film izleme oranı en fazla bir saat zaman dilimi ile %47 lik oranda yer alırken, dört saat 

ve üstü ise %14 civarında kalmıştır. Bu veriler doğrultusunda çocukların genel olarak çizgi film izlediği ve 

çizgi filmlerin çocukların hayatında önemli bir yere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çocukların çizgi 

filme ne kadar süre harcadıkları önemli olmakla beraber bu zaman diliminde hangi çizgi film izledikleri de 

önem arz etmektedir. 
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Şekil 2.  Çocukların çizgi film izleme zamanları 

Şekil 2’ye göre, çocukların çizgi film izleme zamanları % 50 oranında sabah saatlerinde olduğu bulgusuna 

ulaşılmıştır.  % 20’ lik bir kısım ise çocukların her zaman çizgi film izlediklerini dile getirmişlerdir. Sabah 

saatleri çocukların uykudan kalkıp enerjilerinin en fazla olduğu zaman dilimlerinden biridir. Bu saatte çocuk 

enerjisini ya oyun oynayarak yada çizgi film izleyerek deşarj edecektir. Bu durumda, tabiki reklam 

sektörünün de payı yüksektir. Çocukların okul nedeniyle gece erken  yatmak zorunda kalmaları, çizgi film 

sektörünü çocuklara uygun hale getirtmiştir. 

 

 

                                                   Şekil 3. Çizgi film kanalları seçimi 
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Şekil 3’e göre, çizgi film kanallarının seçiminde öncelikli etkinin anne üzerinde yoğunlaştığının, babanın 

seçim etiksinin en az düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum, annenin Türk toplum yapısında çocuğun 

küçük yaşlarda çoğu ihtiyacının anne tarafından giderilmesi, annenin duygusal yönünün baskın olması ve 

çocuk üzerinde daha çok titizlenmesi, son zamanlarda toplumda meydana gelen güven zedeleyen olayların 

annenin çocuğu üzerine daha çok düşmesiyle açıklanabilir. Çocukların istedikleri çizgi filmleri izleme 

hakları olduğu gibi bazen yetişkinler tarafından gözetim altında olmalarına ve onların belirlediği çzigi 

filmleri izlemeleri de gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1. Öğrencilerin İzlediği Çizgi Filmlerin Konuları 

   

 

 

 

 

 

 

Tablo 1’e göre, veliler çocuklarının izledikleri çizgi filmlerin genel olarak savaş sahneleri ve haraketli 

sahneleri olan çizgi filmler olduğu belirtmişlerdir. Ayrıca veliler, çocuklarının kahramanı yaratık ve insan 

üstü güçleri olan kahramanları da izlediğini dile getirmişlerdir. Bu gelişim dönemi çocuklarının genel 

özelliklerine baktığımızda, çevrelerindeki kişilerden çok etkilendikleri ve model olarak aldıkları bilinir. 

Özellikle toplum yapısının bir yansıması olan çocuklar o zaman diliminde yaşanan olayların etkisinde 

kaldıkları için çizgi film izlerken de bu tür davranışları ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle de Türk aile 

yapısında vatanseverlik ve savaş figürleri çocukların çok küçük yaşlardan itibaren etkilendikleri olguların 

Konu                                                                 f 

Aileyi anlatan               3 

Hareketli sahneleri olan 15 

Kahramanı çocuk olan 10 

Kahramanı hayvan olan 10 

Savaş sahneleri olan 18 

Yaratık vs olan 15 

Masal anlatan 5 
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başında gelir. Yine bu dönemde çocuklar gerçek hayal ayrımı yapamadıkları için hayal güçlerini zorlayarak 

sıradışı varlıkları merak etmektedirler. 

                                          

Tablo 2. Öğrencilerin İzlediği Çizgi Film Kahramanları 

            Konu                                                    f 

Wingsclub 15 

Spiderman 16 

X men 5 

Ben 10 20 

Bagugan 17 

Şirinler 14 

Caillou 22 

 

Tablo 2’ ye göre, veliler okul öncesi çocuklarının en çok izlediği çizgi film kahramanlarının Caillou ve Ben 

10 olduğunu belirtmişlerdir. Bu kahramanlar Türk kültür yapısını tam olarak yansıtmasalar da çocuğun o 

anki duygu durumuyla yakından ilgilidir. Çocuk kişilik özelliği gereği her türlü dışsal faktörlerden çok çabuk 

etkilenebilmekte ve yaşadığı duyguyu iç dünyasında çok farklı bileşenlerle ilişkilendirebilmetedir. Bazen çok 

tercih edilen bir durum bazen çocuğa çok saçma gelebilir. Nitekim bu olay tamamen çocuğun ruh halini 

yansıtmaktadır. 

3.2. Öğretmenler Tarafından Verilen Cevaplar  

Bu bölümde öğretmenlerin çizgi film hakkındaki görüşleri alınarak tablolaştırılmış ve bulgular 

yorumlanmıştır. 
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                                   Şekil 4.   Okulda öğrencilerin çizgi film seçme durumları 

 

Şekil 4’e göre öğrencilerin okulda % 60 oranında öğretmen kontrolünde çizgi film izlediği ortaya 

çıkmıştır. %32 oranında ise kendi seçimi doğrultusunda olduğu bulgusuna varılmıştır. Ev ortamı 

informal yapı barındırdığı için bazen istenilen amaçlara ulaşmak zordur; ancak okul formal bir 

kurum olduğu için planlanan amaçlara ulaşmak daha kolaydır. Nitekim o yaş çocuklarını, okulda 

öğretmen domine etmeli ve onların yararına olan şeyleri belirlemesi gerekir.  
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Şekil. 5. Çocukların replikleri ezberleme durumu 

Şekil 5’te öğretmen görüşlerine göre; çocukların %63 oranında çizgi filmlerdeki replikleri ezberlediği 

görüşüne varılmıştır. Bu oran, çizgi filmlerin dil gelişimi üzerine etkisi olduğu görüşünü destekleyen bir 

durumdur. Bu durumun olumlu veya olumsuz olduğu bir tartışma konusu olabileceği gibi asıl önemli olan 

çocuğun çizgi filmi önemsediği ve ondan etkilendiği gerçeğidir. Böyle bir durumda, öğretmen ve aile birlikte 

hareket ederek çoçuğun izlediği çizgi filmleri takip etmeli, eğitsel yönünü araştırmalı ve çocuğun 

davranışlarını gözlemleyerek takip etmelidirler. 

 

  

Şekil 6. Öğrencilerin resimlerinde çizgi film karakteri çizmesi 
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Şekil 6’ ya göre, öğretmenlerin ifadeleri doğrultusunda çocukların bazen çizgi film karakterlerini resimlerine 

yansıttığı bulgusuna varılmıştır. Bu durum, çizgi filmden etkilenen çocuğun yaşamının diğer boyutlarına da 

etkilenme derecesine göre bunu taşıdığıdır. Çocuğun gelişiminin bir bütün olduğu düşünürsek, çocuk Çizgi 

filmden etkilendiğinde bunu iletişimine, davranışına, oyunlarına, reimlerine ve diğer hareketlerine dolaylı 

olarak bunu aktaracaktır. Bu tarz durumlar çocuğu tanıma bağlamında önemli birer ipucu olarak algılanabilir. 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çocukların çizgi film izleme alışkanlıkları ve etkilenme durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan bu 

araştırmada, ebeveyn ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bulgulara göre aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

Okul öncesi dönemdeki çocuklar, aile ve öğretmen gözlemleri neticesinde önemli bir zaman dilimi 

ölçüsünde çizgi film programlarını seyretmektedirler. Seyrettikleri bu programların başında, Ben10, 

Bakugan, Winx Clup, Barbie ve Caliou gelmektedir. Bu tarz çizgi filmleri izleme nedenleri tam olarak 

bilinmesede, çocuğun yaşantılarında önemli olan olayların, aile durumunun ve çocuğun iç dünyasının etkili 

olabileceği görüşü hakimdir (Özer, 2015; Sevim, 2013). 

Çocukların evde çizgi film izleme oranı ise % 68’dir. Fakat çocuklarına evde hiç çizgi film izlettirmeyen 

velilerde bulunmaktadır. Çocukların %47’sinin gün içinde en az bir saat çizgi film izlediği ortaya çıkmıştır. 

Çocukların en çok çizgi film izlediği zaman aralığı ise sabah (%50) saatleridir. Bu oranlar ciddi derecede 

önemli rakamlardır. Çocukların vakitlerinin önemli bir kısmını buraya ayırmaları netice bir etkilenme olayını 

ön plana çıkaracaktır. Kişi bir durumla ne kadar fazla zaman geçirirse, ya olumlu ya olumsuz etkilenme illaki 

olacaktır (Özdemir, Özdemir, Kadak ve Nasıroğlu, 2012) Çizgi filmlerin çocukların bu gelişim dönemlerinde 

oldukça etkili olduğu yapılan çalışmada ortaya çıkmıştır.  

Çalışmanın diğer bir sonucuda; öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda çocukların %63 oranında çizgi 

filmlerdeki replikleri ezberlediği görüşüne varılmıştır. Bu oran, çizgi filmlerin dil gelişimi üzerine etkisi 

olduğu görüşünü desteklemektedir (Arslan, 2016; Ayan, 2016; Akıncı, 2013; Alicenap, 2012). Bu 

dönemdeki çocuklarda dil gelişimi çok hızlı olmakta ve kelime dağarcığı da sürekli genişlemektedir. 

Çocuğun burada İzlediği Çizgi filmin eğitsel değeri çocuğun bir nevi nasıl etkileneceği yönündeki 

yordayıcısı olmaktadır. 

Öğrencilerin izledikleri çizgi filmler, genel olarak savaş sahneleri ve hareketli olan çizgi filmler ön plana 

çıkmıştır. Aynı zamanda çocuklar doğa üstü güçleri olan kahramanları da izlemektedirler. Çocukların içinde 

bulunduğu gelişim dönemi, enerjik ve hareketlidir. Çocuğun izlediği çizgi filmlerde, bu tarz konuların olması 

bir nevi iç dünyasının Çizgi filme yansıdığını göstermektedir. Ayrıca, majik düşünme yapısına sahip olan 
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çocuk eğer kontrol altına alınmazsa ciddi derecede zararlı ve etkisi olumsuz yönde olabilecek çzigi filmlere 

de yönelebilir. 

Buradaki ifadelerden yola çıkarak söyleyebiliriz ki bu araştırma, çocukların çizgi film izlemeyi çok 

sevdiklerini, çizgi filmlerden önemli derecede etkilendiklerini, eğer öğretmen ve veli kontrolü olmazsa 

(Ertürk ve Gül, 2006) ciddi derecede olumsuz etkilenmelere de sebep olabileceğini, çocuğun tüm 

davranışlarında dolaylı da olsa çizgi filmden etkilendiklerini görebileceğimizi (Can, 1995), başta anne ve 

baba olmak üzere, öğretmenler ve toplumun diğer kesimlerinin çocuklarımızın geleceği açısından ve sağlam 

bir kişiliğe sahip olması için üzerine düşen misyonu yapmaları gerektikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu sonuçlar doğrultusunda; Çocuklar çizgi film izlerken, aile ve öğretmen gözetiminde yapılan uygulamalar 

çocuklara daha fazla yarar sağlayacaktır. Çocukların model aldığı (Bayrakçı, 2007) çizgi filmlerin değerlerin 

aktarım sürecinde (Cowie and Jennifer, 2017; Rai, Waskel, Sakalle, Dixit and Mahore, 2017; Soydan, 

Alakoç and Azak, 2017; Artz, 2014) kullanımı önemlidir. Somut işlemler döneminde olan okul öncesi 

dönem çocuklarının olağanüstü güçleri olan yaratıkları izlemesi gelişimleri açısından olumsuz sonuçlar 

doğurabilir.  Bu nedenle, okul öncesi eğitim programında medyanın nasıl kullanılacağına yer verilmesi, 

ayrıca öğretmen ve ailelerin de bu konuda bilgilendirilmeleri olumlu katkılar sağlayacaktır. 
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ÖZET  

Son yıllarda ülkemizde yapılan araştırmalar ve medyaya yansıyan haberler incelendiğinde, şiddet olaylarının her geçen gün art tığı 

gözlenmektedir. Bu durumdan en çok zarar gören ise çocuklardır. Çocuklarda kişilik gelişiminin temeli okul öncesi dönemde 

atılmaktadır. Bu dönemde çocuklar gördükleri ve duydukları olayları daha çabuk içselleştirebilmektedir. Bu yaşlardan sonra ise 

çocuk öğrendiklerini pekiştirmekte ve buna uygun davranışlar sergilemektedir. Şiddet ortamında büyüyen  çocuklar, bu tür 

davranışların normal yaşamın bir kuralı olduğunu benimsemekte ve ruhsal yaşamlarında oluşan sorunları hem yaşamakta hem de 

başkalarına yaşatmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, çocuğun eğitiminde birinci derecede rol alan öğretmenler in şiddete 

yönelik algısını farklı değişkenler (yaş, eğitim durumu, medeni durum ve kıdem) açısından değişip değişmediğini tespit etmekt ir. 

Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla anket soruları kullanılmıştır. Anket soruları üç farklı uzman tarafından gözden geçirilmiş 

ve okul rehber öğretmenlerinin de görüşü alınarak yeniden düzenlenip Ankara ilinde yer alan altı okulda uygulanmıştır. Anketler 

SPSS kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin şiddet algısı yaşa, eğitim durumuna, medeni durum ve 

kıdeme göre farklılık göstermektedir.  

 Anahtar Kelimeler: Şiddet, algı, öğretmen 
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ABSTRACT 

In recent years, when the news in our country and the news reflected in the media are analyzed, it is observed that the violence 

incidents are increasing day by day. Children who suffer the most from this situation. The basis of personality development in 

children is laid in pre-school period. In this period, children can internalize the events they see and hear more quickly. After these 

ages, the child reinforces what he has learned and behaves accordingly. Children growing up in the context of violence adopt that this 

kind of behavior is a rule of normal life and they both live and experience the problems that arise in their spiritual lives.  In this 

context, the aim of the study is to determine whether the teachers' perceptions about violence have changed in terms of different 
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variables (age, education, marital status and seniority). Questionnaires were used to collect the data of the study. The questionnaires 

were reviewed by three different experts and rearranged at the six schools in Ankara. The questionnaires were evaluated by using 

SPSS. As a result of the research, teachers' perception of violence varies according to age, education, marital status and seniority. 

Keywords: Violence, perception, teacher 

 

1.GİRİŞ 

Şiddet; bir kişiye güç veya baskı uygulayarak isteği dışında bir şey yapmak ya da yaptırmak; şiddet 

uygulama eylemi, zorlama, saldırı, kaba kuvvet, bedensel ya da psikolojik acı çektirme ya da işkence, vurma 

ve yaralama olarak tanımlanmaktadır (Ünsal, 1996). Çocukların küçük yaşlarda gördüğü şiddet ileriki 

yıllarda tamir edilemez hasarlara sebep olabilir. Ülkemizde son zamanlarda gerek kadına gerekse çocuğa 

şiddet her geçen gün artmaktadır. Bu problemin üzerinde durmak veya bu alana yönelik araştırmalar yapmak 

toplumsal anlamda da aslında kişiye düşen sorumluluklar arasındadır. 

Çocuklarda kişilik gelişiminin temeli okul öncesi dönemlerde atılmaktadır. Bu yaşlar çocuğun kişiliği 

açısından kritik dönemdir. Bu dönemde çocuklar gördüklerini ve duyduklarını çabucak içselleştirmektedir. 

Bu yaşlardan sonra ise öğrendiklerini pekiştirmekte ve buna uygun davranışları sergilemektedir (Biberci, 

2010). 

Şiddet ortamında büyüyen çocuklar, bu söylem ve davranışların normal yaşamın bir kuralı olduğunu 

benimsemekte, ruhsal yaşamlarında oluşan sorunları hem yaşamakta hem de başkalarına yaşatmaktadır. 

Şiddet yetişkinin ruh sağlığını bozarken, şiddetle baş etme olanakları sınırlı olan çocukların ruh sağlığını 

daha fazla bozmaktadır (Güneş, 2015). Sadece şiddete uğramak değil, şiddete tanıklık etmek de çocukların 

ruh sağlığını bozmaktadır. Şiddet, çoğunlukla anne babanın veya bir başkasının (öğretmen, bakıcı, akran 

veya büyük çocuklar vb.) öfkesini kontrol edemediği durumlarda, birbirlerine veya çocuklara karşı 

uygulanmaktadır. Çocuklar aile içinde veya aile dışında şiddete uğramakta veya şiddete tanık olmaktadır. 

Şiddete tanıklık durumlarından olan öfke söylemlerinin kullanılması ya da öfke söylemlerine maruz kalma, 

şiddet eğilimini ortaya koyma açısından son derece önemlidir. Çok boyutlu bir kavram olan şiddet, fiziksel, 

psikolojik, sosyal, cinsel, ekonomik gibi şekillerde karşımıza çıkmaktadır (Özgür,  Yörükoğlu, Baysan-

Arabacı, 2011).  

Bu yönüyle şiddet, çocukların gelişimlerini etkileyen çok önemli bir etkendir. Çocuklar şiddetle bazen aile 

ortamında, bazen okul ortamında, bazen de arkadaş çevresinde karşılaşmaktadır. Şiddet olaylarını 

engelleyebilmek için okullara ve eğitime büyük bir sorumluluk düşmektedir (Deveci, Karadağ ve Yılmaz, 

2008). 
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Okullarda çalışan öğretmenlerin kalitesi ve gelişimi; kaliteli insan yetişmesi, demokratik bir toplum 

oluşması,  hem öğrencilerin hem de çalıştıkları kurumların başarısını etkileyebilecek önemli bir faktördür 

(Mete, Ünal, Akyüz ve Kılıç, 2015). Okullarda yaşanan,  şiddet konularında öğretmenlere büyük görevler 

düşmektedir. Çatışma çözme becerisi ile ilgili eğitim almayan öğretmenler kişisel çözüm yöntemleriyle 

olaylara müdahale etmektedir (Stevahn, Munger and Kealey, 2005). Şiddet ve çatışma konusunun 

öğretmenler tarafından doğru algılanması, doğru yöntemlerle müdahale edilmesi ve yönlendirilmesi 

gerekmektedir. Çünkü doğru yönlendirilmeyen çatışmalar çok kolay şiddete dönüşebilmektedir. Her şeyden 

önce de öğretmenlerin bu süreçlerde çatışma ve şiddete ilişkin farkındalıklarının olması gerekmektedir 

(Sargın, 2010). 

Şiddet, özellikle son yıllarda okullarda da sıklıkla karşılaşılan bir durum haline gelmiştir. Okul ile şiddet 

kavramları birbirinden oldukça uzak olması gerekmesine rağmen her geçen gün daha çok iç içe geçmektedir. 

Okul, öğrencinin hayatında önemli yer tutan sosyal bir ortamdır (Özdemir, Yalın ve Sezgin, 2008). Okullar 

sevgi ve saygının hoşgörünün olduğu yerler olmalı ve şiddetin az görüldüğü yerler olmalıdır (Glasser, 1985). 

Okuldaki şiddetin nedenlerinin araştırılıp, çözüm yollarının üretilebilmesi için okuldaki yönetici, öğretmen 

ve öğrencilerin şiddet algılarının ortaya konulması önemlidir. Özellikle, öğrenciler açısından akranlarınca 

sağlanan sosyal destek, stresin azaltılmasında etkili bir faktör olarak kriz durumlarının önlenmesine yardımcı 

olmakta ve duygusal gelişimde önemli bir rol oynamaktadır (Bernard, 2004) 

Bu gibi nedenlerden ötürü bu çalışmanın amacı; öğretmenlerin farklı değişkenlere göre şiddet algısını ortaya 

çıkarmak ve toplumsal anlamda farkındalık duygusu oluşturmaktır. Bu amaca ulaşılması durumunda 

eğiticilere önemli görevler düştüğü ve çocukların gelecekte oluşturacakları kişiliklere şimdiden olumlu 

yatırımlar yapmak gerektiğinin önemi anlaşılacaktır.  

2.YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma nicel özellik gösteren bir araştırma olarak modellenmiştir. Nicel araştırmalar, sayısal olarak 

ölçülebilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri aracılığıyla sosyal olguları inceleyen ve bu olgular 

arasındaki neden sonuç ilişkilerini ortaya koyarak sosyal düzenin kanunlarını keşfetmeyi amaçlayan 

araştırmalardır. Başka bir deyişle, önceden oluşturulmuş olan hipotezleri sınamak amacıyla, geniş çaplı 

örneklemlerden nicel veriler toplayan, bu verileri istatistiksel olarak çözümleyen ve bulgularını genelleme 

amacı taşıyan araştırmalardır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2005).  

Sosyal bilim araştırmalarında en sık kullanılan araştırma desenlerinden biri olan surveyler, çeşitli ölçüm 

süreçlerini içinde barındıran çalışmalardır. Bir araştırmanın survey niteliğini kazanması için araştırma 
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evrenini temsil edecek bir örnekleme sahip olması, standart bir veri toplama aracına (soru kâğıdı, gözlem 

çizelgesi ya da görüşme yönergesine) sahip olması ve verilerin sistemli bir şekilde toplanması gerekir.  

2.2.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini; 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Mamak ilçesinde İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise altı okulda 

görev yapan yüz seksen öğretmen oluşturmuştur. Tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen öğretmenlerin 

okulları temsil ettiği, sorulara samimi ve doğru yanıtlar verdiği, anketi isteyerek doldurduğu 

varsayılmaktadır.  Çalışmaya katılan okullar kodlanarak verilmiş ve okullardaki öğretmen sayıları ile ankete 

katılan öğretmenler sayıları tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Anket Çalışması Yapılan Okullar ve uygulanan öğretmen sayısı 

Okullar 
Öğretmen 

sayısı 

Anket uygulanan 

öğretmen sayısı 

O1: Anadolu Meslek Lisesi 94 28 

O2: Anadolu Meslek Lisesi 129 25 

O3: Ortaokulu 60 15 

O4: Anadolu Meslek Lisesi 80 10 

O5: Anadolu Lisesi 34 12 

O6: Sağlık Koleji 39 17 

 

2.3.Veri Toplama ve Analizi 

Araştırmaya, on dokuz sorudan oluşan “Ön Anket Formu” ile başlanmıştır. Bu anket formları önce 25 

öğretmene uygulanmış ve veriler gözden geçirilmiştir. Ankette cinsiyete ait sorunun bir anlam ifade etmediği 

düşünülmüş ve bu soru çıkarılarak on dokuz soruluk yeni bir “Anket Formu” geliştirilmiştir. Belirtilen altı 

farklı okulda toplam 107 öğretmene bu anket uygulanmıştır. Anketler bir istatistik programı olan SPSS 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri değerlendirilirken frekans ve yüzdelik değerlerine yer 

verilmiştir. 

3.BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda tablolaştırılmış ve yorumlanarak somut hale getirilmiştir. 
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Tablo 2.  Öğretmenlerin yaş grubu 

Yaş Aralığı f % 

20-29 15 14,0 

30-39 44 41,1 

40-49 27  25,2 

50 ve üstü 18 16,8 

Doldurmayan  3   2,8 

 

Tablo 2’ye göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin genel olarak 30-39 yaş aralığında yoğunlaştığı 

görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin orta yaş üstünde olduğu bulgusuna varılmaktadır.  

Sadece %14 lük bir kısmın genç yaştaki öğretmenlerden olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Öğretmenlerin medeni durumu 

Medeni Durum f % 

Bekar 17 15,9 

Evli 81 75,7 

Boşanmış 6 5,6 

Doldurmayan 3 2,8 

 

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin  %75,7 sinin evli olduğu görülmektedir. Boşanmış 

öğretmen sayısı diğer medeni durumlara göre daha az (% 5,6) olduğu dikkat çekmektedir. 

 

Tablo 4. Öğretmenlerin eğitim durumu 

Eğitim Durumu f % 

Lisans 79 76,0 

Y.lisans 25 24,0 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 79’nun lisans eğitimi, %24 ünün ise yüksek lisans eğitimi aldığı 

görülmektedir. Eğitim durumlarını belirtmeyen katılımcılar dikkate alınmamıştır. 
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Tablo 5. Öğretmenlerin kıdemi 

Kıdem f % 

1-5 yıl 18 17,6 

6-10 yıl 31 30,4 

11-15 yıl 13 12,7 

16-20 yıl 13 12,7 

21 ve üzeri 27 26,5 

 

Öğretmenlerin kıdem olarak 6-10 yıl arasında yoğunlaştığı,  11-15 yıl ile 16-20 yıl arasının eşit sayıda 

olduğu tablo 5’te görülmektedir. 

Tablo 6. Öğretmenlerin aile içi şiddete maruz kalma durumu 

Durum f % 

Evet 10 9,7 

Hayır 91 88,3 

 

Öğretmenlerin şiddete maruz kalma durumuna bakıldığında 91 öğretmenin şiddete maruz kalmadığı 

görülmektedir. Bu oran çok yüksek bir yüzdeliğe karşı gelmekte ve toplumun ruh sağlığı açısından da 

aslında istenilen bir durumdur. 

Tablo 7.  Yaş Durumuna göre şiddet algısı 

Yaş Algı f 

20-29 

Fiziksel şiddet 1 

Duygusal 4 

Diğer insanlarla iletişimin 

kısıtlanması 3 

 

 

 

30-39 

Fiziksel şiddet 8 

Duygusal 4 

Diğer insanlarla iletişimin 

kısıtlanması 

4 

 

 

 

Fiziksel şiddet 1 

Duygusal 1 

Diğer insanlarla iletişimin 1 
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40-49 kısıtlanması 

 

Tablo 7’ye göre,  20-29 yaş aralığında öğretmenler şiddeti duygusal şiddet olarak algılarken, 30-39 yaş 

arasındaki öğretmenler daha çok fiziksel şiddet olarak algılamıştır. 40-49 yaş arasındaki bireyler ise şiddeti 

genel olarak fiziksel şiddet, duygusal ve diğer insanlarla iletişimin kısıtlanması olarak algılamıştır. Bu durum 

yaşa göre şiddet algısının değişebildiğini göstermektedir. 

 

Tablo 8. Kıdem Durumuna göre şiddet algısı 

Kıdem Algı f 

1-5 Fiziksel şiddet 3 

Duygusal şiddet 6 

Diğer insanlarla iletişimin 

kısıtlanması 

4 

6-10 Fiziksel şiddet 6 

Duygusal şiddet 14 

Diğer insanlarla iletişimin 

kısıtlanması 

3 

11-15 Fiziksel şiddet 13 

Duygusal şiddet 13 

Diğer insanlarla iletişimin 

kısıtlanması 

13 

16-20 Fiziksel şiddet 4 

Duygusal şiddet 3 

Diğer insanlarla iletişimin 

kısıtlanması 

2 

 

Tablo 8’e göre, 1-5 yıl arası kıdeme sahip olanların daha çok şiddeti duygusal şiddet olarak algılamaktadır. 

6-10 yıl arası kıdeme sahip bireyler şiddeti daha çok duygusal şiddet olarak algılarken,  11-15 yıl arası 

kıdeme sahip öğretmenler fiziksel, duygusal ve diğer insanlarla iletişimin kısıtlanmasını şiddet olarak 

algılarken, 16-20 yıl arası görev yapanlar şiddeti daha fiziksel şiddet olarak algılamaktadır. Yine kıdeme göre 

de şiddet algısının değiştiğini görmekteyiz. 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Öğretmenlere yapılan anket sonucunda;  

Öğretmenlerin şiddet algısı yaşa, eğitim durumuna, medeni durum ve kıdeme göre farklılık göstermektedir. 

Bu durum şiddet olgusunun kişiden kişiye değiştiği ve farklı anlamlara geldiğini göstermektedir. Nitekim 

kişinin fenemolojik alanı ve geçirdiği yaşantılar bu farklılıklara neden olmaktadır. Önemli olan durum ise 

şiddetle karşılaşıldığında nasıl mücadele edileceği ve toplumun buna nasıl refleks göstereceğidir. 

Gün geçtikçe şiddetin artması (Dişsiz ve Şahin, 2008) ve önlenemez hale gelmesi bireysel bir durum 

değildir. Tolumun tüm kesimleri şiddet karşısında ortak bir mücadele vermeli ve bilinçli davranmalıdır 

(Şeker, 2012). Özellikle öğretmenler bu konuda farkındalık yaratarak öğrencilere model olmalıdır.  

Toplumun değişik kesimlerinde şiddet olaylarına rastlanmakla beraber, okullarda da şiddet olayları gittikçe 

artmaya başlamıştır. Eğitim veren ve insan davranışlarını düzeltmeye çalışan bu kurumlarda şiddet 

olaylarının görülmesi çok tezat bir durum oluşturmaktadır. Nitekim toplumun yaşantılara bağlı olarak gün 

geçtikçe gergin hale gelmesi her yerde şiddet olaylarının yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak bu durumun 

düzeleceği yer yine eğitim kurumlarıdır. Eğitim olmadan ve insanları düzetmeden şiddet olaylarını ortadan 

kaldırmak çok zor olacaktır. 

Okullarda şiddet davranışlarını psikopatolojik, yağmacılık, durumsal ve ilişkisel olmak üzere dört grupta 

tanımlanmaktadır. Psikopatolojik şiddet, sıklıkla ölümle sonuçlanan ve okul yöneticilerinin daha çok okulun 

dışında tutulmasını istedikleri şiddeti temsil etmektedir (Tolan and Guerra,1994). Okullarda şiddetin 

önlenmesinde en büyük destek yine aile ve yöneticilerin desteği ile olabilmektedir. Çoğu kez öğretmenler de 

okulda şiddete maruz kalabilmekte ve bu konuda çaresiz kalabilmektedirler (Karcher, 2002).  

Özellikle ABD’de birçok araştırma çoğu öğretmenin meslek hayatı boyunca öğrencisi ve yöneticisi 

tarafından şiddete maruz kaldığını, fakat bu duruma işini kaybetmek veya ahlaki olarak rezil olmaktan 

korktukları için ses çıkarmadığını belirtiklerini bulgulamıştır (Carlson, Tharinger, Bricklin, DeMers and  

Paavola, 1996). Bu durum eğitimin içinde bile şiddetin gözlenebildiğinin bir göstergesidir.  

Sonuç olarak bu araştırma göstermiştir ki şiddet toplumumuzun kanayan yarası ve vazgeçilmez bir 

gerçeğidir. Bunu kabullenerek işe başlamak ve çözüm üretmek üzere toplumun her kesiminin taşın altına 

elini sokması gerektiği ortadadır. Başta eğitimciler ve öğretmenler olmak üzere, yöneticiler, aile, sivil toplum 

kuruluşları ve sosyal medya üzerine düşeni yaparak ortak hareket etmelidir. Öteki türlü bireysel ve bazı 

çevrelerin tek başına hareket etmesiyle sorun öngörülemez bir şekilde katlanmaya devam edecektir. Bilhassa 

da öğretmenler şiddete maruz kaldıklarında veya şahit olduklarında ne yapılacağı konusunda topluma 

rehberlik yapmalıdır. 
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BÜYÜK VERİDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

Oya Altar Yavuz 

Öğr. Gör, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 

 

ÖZET 

Kültürel, teknolojik ve akademik bir fenomen olarak değerlendirilen Büyük Veri, klasik veri tabanlarının kaldıramayacağı 

büyüklükte, konvansiyonel yöntem ve tekniklerle saklanamaz, akışı takip edilemez, analiz edilemez veri olarak tanımlanmaktadır. 

Bilgi ekonomisinin petrolü olarak da adlandırılan Büyük Veri denizine internet aracılığıyla her an birçok kaynaktan devasa bi r veri 

akışı olmaktadır. Büyük Veri, kurumlar ve şirketlerin yanında insanları da veri kaynağı haline getirmiştir. Gelinen bu noktaya, 

gelişen teknoloji ve teknolojiye erişim olanaklarının artması ve ucuzlamasının katkısı büyük olmuştur. Büyük Veri, başta bilimsel 

araştırmalar olmak üzere her türlü çalışmada çeşitli dönüşüm ve yeni yaklaşıma neden olmuştur. 

Bu yaklaşımlardan bir tanesi de pek çok küratör, sanatçı, mimar, aktivist, gazeteci ve akademisyen tarafından araştırmacı gazetecilik, 

örgütsel analiz, strateji, arşiv araştırması, içerik oluşturma amacıyla kullanılan Graph Commons ağ haritalama uygulamasıdır. Bu 

çalışmada bu ağ haritalama uygulaması hakkında alana bilgi sağlanması amaçlanmıştır. İlgili çalışmanın ağ haritalaması konusunda 

ileride yapılacak daha pek çok araştırmaya kaynak oluşturacağı düşünülmekte ve bu yolla akademik alanyazına katkıda bulunulması 

hedeflenmektedir.  

 

ABSTRACT 

Big Data, which is considered as a cultural, technological and, academic phenomenon, cannot be kept large enough by the classical 

databases and cannot be stored with conventional methods and techniques. There is a huge flow of data from many sources through 

the internet to the Big Data sea, also known as the oil of the information economy. Big Data has made people a source of data such as 

public institution and companies. The increasing of echnology 

and the inexpensive access to technology this point have contributed greatly. Big Data has led to various transformation and new 

approaches in all kinds of studies, especially scientific research. 

One of these approaches is the Graph Commons network mapping application used by many curators, artists, architects, activists, 

journalists and academicians for investigative journalism, organizational analysis, strategy, archive research and content creation. In 

this study, it is aimed to provide information about this network mapping application. It is thought that this study will be the source 

of many future researches on network mapping and it is aimed to contribute to the academic literature. 

 

1. GİRİŞ 

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve dijitalleşen dünyada erişilebilirliği küresel boyuta gelen bilgi, 

2000’li yıllarda astronomi ve genom gibi bilimlerin öncülüğünde yaşanan patlama ile Büyük Veri adında, 

devasa bir kaynağı ortaya çıkarmıştır. 20. yüzyıla kadar toprak, fabrika gibi fiziki altyapı yatırımları değer 
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olarak tanımlanırken “bilgi ekonomisinin petrolü” olarak hayatımıza giren Büyük Veri, bir kurumsal varlık, 

hayati bir ekonomik girdi ve yeni iş modellerinin temeli olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Çağımızda, parmak izi toplayan, yüz tanıma sistemleri kullanan, ulaşım otomasyonları gibi uygulamalarla 

bilgi toplayan devletlerin; içselleştirdiği veri toplama sistemleri sayesinde operasyonel faaliyetlerine yeni 

yönler veren ve müşteri anlamlandırmalar gerçekleştiren şirketlerin; bilimsel araştırma yapan merkezlerin 

yanı sıra akıllı telefon, sosyal medya ve internet kullanımı nedeniyle insanlar da birer veri üretim fabrikası 

haline gelmiştir.  

Bilgiden en üst seviyede yararlanma olanağı sunması nedeniyle suç ve suçluların engellenmesi, büyük 

hastalık salgınlarının önüne geçilmesi, küresel çevre kirliliği ile ilgili alınacak önlemler, ekonomik kalkınma 

ile ilgili küresel olarak atılması gereken adımların saptanması gibi pek çok sorun için çözümün bir parçası 

haline gelen Büyük Veri, bilimsel araştırma ve yaklaşımlarda da dönüşümlere neden olmuştur. Bu dönüşüm, 

sayısallaştırılarak/dijitalleştirilerek kaydedilen, yeniden kullanılan ve işlenen sosyal olgulara dair veriler 

sayesinde kimilerine göre sosyal bilimlere de yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Büyük Veri’yi anlayabilmek için Veri’nin tanımı ile yola çıkılan bu çalışmada, yapılandırılmış ve 

yapılandırılmamış halde bulunan, karmaşık ve devasa boyuttaki Büyük Veri’nin pratik hayata, akademik ve 

sosyal çalışmalara getirdiği yeni yaklaşımlar ele alınacak, Büyük Veri aracılığıyla dünyanın pek çok 

yerinden insanları aynı platformda buluşturan ve bilgiyi görünür kılarak sanattan mimariye ve toplumsal 

araştırmalara kadar projeleri birlikte yapmalarına zemin oluşturan ağ haritalama uygulaması Graph 

Commons örneği ele alınacaktır.  

2. BÜYÜK VERİ 

2.1. Veri 

Yaşam pratiğimizi, çalışma şeklimizi, düşünme yapımızı dönüştürmesi nedeni ile bir devrim olarak 

değerlendirilen Büyük Veri tanımlarına geçmeden önce kavramı oluşturan parçalardan “Veri”nin 

tanımlanmasında fayda görülmektedir.  

Latincede ‘olgu’ anlamına gelen Veri, “bilinen” demektir. Öklides geometriyi bilinenden ya da bilindiği 

gösterilebilen şeyden yola çıkarak açıklarken bugün Veri, kaydedilmesine, analiz edilmesine ve yeniden 

düzenlenmesine izin verilen bir şeyin tanımını ifade etmektedir (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 85). 

Türk Dil Kurumu web sitesinde Veri için farklı sözlüklerde tanımlara yer verilmiştir: Güncel Türkçe 

Sözlük’te Veri istatistiki anlamda “Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, 

muta, done”, “Gözlem ve deneye dayalı araştırmanın sonuçları”, “Bilgi”, “Olgu, kavram veya komutların, 

iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi”; Bilişim Terimleri Sözlüğü’nde “Olgu, kavram ya da 
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komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel ve uzlaşımsal bir gösterimi. Elverişlilik, kişiler ya 

da özdevimli makinelerle iletişim, yorum ya da işleme uygunluk biçiminde düşünülür”; Eğitim Terimleri 

Sözlüğü’nde “Sonuç çıkarmak, çıkarsama yapmak ya da bir incelemeyi sürdürmek için gerekli olaylara, 

ilişkilere ve sayısal ham bilgilere verilen ad”; Yöntembilim Terimleri Sözlüğü’nde ise “Bir gözlem yordamı 

ya da ölçme aracıyla elde edilmiş ve çeşitli düzeylerde işlenerek çözümlenmiş bilgi gereci” olarak 

tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu). Işıklı (2014, s. 92) Veri’yi “kaydedilen, yeniden düzenlenebilen ve 

analiz edilebilen bilgi (information) birimi” olarak tanımlarken, Bilgi Çağında Yönetim adlı kitabında Öğüt, 

“Bilgi işleme sürecinin temel hammaddesi olarak ve çeşitli sembol, harf, rakam ve işaretlerle temsil edilen, 

ham, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimler” tanımına yer vermiştir (Alikılıç, 2016, s. 443).  

Tanımlardan yola çıkıldığında elde edilişi gözlem, deney ya da ölçmeye dayalı olabilen, ancak kimi 

kaynaklarca işlenmemiş/yapılandırılmamış/ham, kimi kaynaklarca da işlem için elverişli, işlenerek 

çözümlenmiş, araştırma sonucu, bilgi birimi olarak tanımlanabilen Veri’nin işlenerek anlamlı bilgiye 

dönüştürülme ve gelecek kuşaklara aktarılma çabaları çok eskilere dayanmaktadır. 

2.2. Veriden Büyük Veriye 

İşlemek amacıyla gözlem, araştırma, deney ve ölçümlerden Veri elde edilmesi kimi kaynaklara göre M.Ö. 

18000’li yıllara dayanmaktadır. 1960 yılında Uganda’da keşfedilen ve tarih öncesi Veri depolamanın en eski 

kanıtlarından biri olduğu düşünülen İşango kemiği gibi kemik ya da sopalara çentik atma tekniğinin, 

paleolitik kabileler tarafından alım satım faaliyeti ya da tedariklerini takip etmek için kullanıldığı 

düşünülmektedir. Bu yolla yiyecek malzemelerin ne kadar dayanacağının hesaplandığı tahmin edilmektedir  

(Marr, 2018). Öte yandan, mahsullerin ve sürülerin büyümesini kayıt altına almak için Mezapotamya’da 

7000 yıl öncesine dayanan, işletmeler tarafından kullanılan muhasebe kayıtları bulunmaktadır (Rijmenam, 

2016). M.Ö. 5000 yılından kalma hesaplama kaydı ise Sümerli tacirlerin ticaret yaptıkları malları belirtmek 

için kilden küçük boncuklar kullandıklarını göstermektedir (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 28). 

Ayrıca M.Ö. 2400’lerde hesaplama yapmak için Abaküs’ler kullanılırken aynı dönemde ilk kütüphaneler de 

kurulmuştur (Marr, 2018).  

M.Ö. 332 yılında Makedonyalı Büyük İskender tarafından kurulan İskenderiye’de, yeni Mısır hükümdarı 

Ptolemaios tarafından kurulan İskenderiye Kütüphanesi de Veri’nin bir yerde toplanması ve depolanması 

fikrinin hayata geçirildiği yerlerden biridir. İçinde bütün ülkelerde bulunan hayvan ve bitki türü örnekleri, 

fizik, kimya, tıp, astronomi, felsefe, fizyoloji, astronomi bilgileri, Yunan eserlerine ek olarak Asur, 

Hindistan, Çin, Roma eserlerinin çevirilerin papirüslere yazılarak rulo halinde saklandığı kütüphanede 500 

bin ila 900 bin arasında eser bulunduğu tahmin edilmektedir (Taş, 2014). M.Ö. 100 ile M.S. 200 yılları 

arasında Yunan bilim insanları tarafından üretildiği tahmin edilen dünyanın en eski mekanik bilgisayarı olan 
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Antikythera Mekanizmasının ise astrolojik amaçlarla tasarlandığı ve Olimpiyat Oyunlarının döngüsünü takip 

ettiği tahmin edilmektedir (Marr, 2018). 

Yakın tarihe bakıldığında ise 1663 yılında istatistiğin babası olarak sayılan John Graunt, Londra’da devam 

eden veba salgını ile ilgili olarak bir çalışma yapmıştır. Eldeki nüfus ve sağlık verilerini inceleyerek ölüm 

nedenlerini kategorileştiren Graunt, bulaşıcı hastalıklar ve nedenleri konusunda o dönemde Londra için en 

gerçekçi Veri’yi elde etmiştir (Rijmenam, 2016).  

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1880 yılında yapılan nüfus sayımının tamamlanmasının sekiz yıl sürmesi 

nedeniyle elde edilen bilgi, daha kullanılabilir hale gelmeden eskimiştir. 1890 yılı nüfus sayımının tasnifinin 

13 sene süreceğini tahmin eden ve bu soruna bir çözüm bulmayı hedefleyen Amerikalı yetkililer, delikli kart 

ve çizelgeleme makineleri fikrini bulan, mucit Herman Hollerith ile temasa geçmişlerdir (Mayer-

Schönberger & Cukier, 2013, s. 30). 240 kareye bölünmüş delikli kartların okunması yönteminin kullanıldığı 

1890 seçimlerinin değerlendirilmesi iki buçuk yılda tamamlanmıştır. 1880 nüfus sayımının sekiz yılda 

tamamlanmasının ardından 1890 yılı nüfus sayımının iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması ve 

işlenmesi, Veri’den Büyük Veri’ye geçişte teknolojik gelişmelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

1935-1937 yılları arasında dönemin ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in hayata geçirdiği Sosyal Güvenlik 

Yasası kapsamında 26 milyon çalışan ve 3 milyon işverenin istihdam verilerinin tutulması proje konusu 

olmuş, projeyi IBM firması kazanmıştır (Friedman, 2012). Firma, proje kapsamında Hollerith’in delikli kart 

sistemini geliştirmek durumunda kalmıştır (Rijmenam, 2016). 

İkinci Dünya Savaşı devam ederken 1943 yılında Nazi kodlarının deşifre edilmesi amacıyla Bletchley 

Park’ta Britanyalı mühendisler tarafından ilk programlanabilir elektronik bilgisayar Colossus’un 

tasarlanması, Veri işlemede çığır açan bir gelişme olmuştur (Friedman, 2012). Saniyede 5 bin karakter 

deşifre eden Colossus, deşifre hızını birkaç haftadan birkaç saate indirmiştir (Rijmenam, 2016). Wesleyan 

Üniversitesi Kütüphanecisi Fremont Rider 1944 yılında yayınladığı The Scholor and the Future of the 

Research Library başlıklı makalesinde, Amerikan üniversite kütüphanelerinde yer alan kaynak sayısının her 

16 yılda bir ikiye katlandığına dikkat çekilerek, 2040 yılında Yale Kütüphanesi’nin 6 bin milden fazla rafı 

işgal edecek ve yaklaşık 200 milyar ciltlik bir kapasiteye ulaşacağının tahmin edildiği aktarılmıştır (Press, 

2013). 

1952 yılında Ulusal Güvenlik Ajansı’nın kurulmasının ardından 10 yıl içinde 12 bin şifreleme uzmanı ile 

sözleşme imzalanması (Rijmenam, 2016), büyüklüğü artan Veri ile elde edilen bilgiden ne kadar 

faydalanıldığını gözler önüne sermektedir. Soğuk Savaş yıllarında Naziler tarafından üretilen gizli kodları 

otomatik olarak toplamaya ve çözmeye çalışan bu şifreleme uzmanları, Verilerin toplanabilmesinin ardından 
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saklanması problemi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu soruna ilk çözümü üreten IBM firması, sabit disketi 

gerçek zamanlı veri saklanması için bulan ve kullanan ilk firma olmuştur (Friedman, 2012). 

İlk veri merkezi, 1965 yılında Amerikan hükümeti tarafından kurulmuştur. Hükümet 742 milyon vergi 

mükellefi bilgisi ve 175 milyon parmak izini manyetik bilgisayar teyplerine kaydetmiştir. Daha sonra iptal 

edilen bu çalışma, Elektronik Veri Saklama Ambarı’nın ilk örneğini oluşturmaktadır (Friedman, 2012). 

1960’lı yıllarda Amerikan Hükümeti tarafından bir paylaşım sistemi olarak planlanan internet (Alikılıç, 

2016, s. 449), İngiliz bilgisayar mühendisi Tim Berners Lee tarafından 1989 yılında bugünkü bilinen adıyla 

World Wide Web olarak kullanıma sokulmuştur (Friedman, 2012). Bir bilgi merkezi görevi yerine getirerek 

bilginin akmasına, yayılmasına ve toplanmasına izin veren internet (Alikılıç, 2016, s. 449), göreceli olarak 

yapısal olmayan, dağınık verilerin gelişiminin önünü açmış ve yeni bir Veri türünü ortaya çıkarmıştır. 

1960’lı yıllar, internetin de gelişmesi ile ilk ilişkisel veri tabanlarının geliştirildiği yıllar olmuştur (Işıklı, 

2014, s. 108).  

1975 yılında Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı Japonya’da dolaşan bilgi hacmini takip etmek amacıyla 

Bilgi Akışı Sayımı’nı hayata geçirmiştir. 1975 yılında yapılan sayım, bilgi sunumunun bilgi tüketiminden 

çok daha hızlı arttığını göstermiştir. 1978 yılında ise tek yönlü iletişim yolu olan kitle iletişim araçları 

aracılığıyla bilgi talebi durgunlaşırken iki yönlü iletişime dayanan kişisel bilgi talebinin arttığı rapor 

edilmiştir. Raporda, “Toplumumuz yeni bir aşamaya doğru ilerliyor. Bu aşamada, geleneksel kitle tarafından 

yeniden üretilmiş bilgiler yerine, bireysel ihtiyaçların karşılanması için daha ayrıntılı bilgiye daha öncelikle 

yer veriliyor” açıklamasında bulunulmuştur (Press, 2013). 

2.3. Büyük Veri 

2018 yılında, her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nda, Büyük Veri’nin 

gelecekte neden olacaklarına yönelik bir konuşma yapan Harari (Kuzuoğlu, 2018), pek çok açıklamasında şu 

uyarıya yer vermektedir (2018, s. 60): “Biyoteknoloji devrimi, bilişim teknolojileri devrimiyle birleştiğinde 

duygularımı gözlemleyip benden daha iyi anlayabilecek Büyük Veri algoritmaları ortaya çıkacak ve büyük 

ihtimalle otorite de insanlardan bilgisayarlara geçecek”. Harari’nin, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 

ülke liderlerini uyarma ihtiyacı hissettiği konuşmasına neden olan Büyük Veri kavramının ilk kez kullanımı 

hakkında iki görüş bulunmaktadır.  

Büyük Veri kavramını NASA araştırmacıları Michael Cox ve David Ellsworth 1990’larda yayınladıkları 

makalelerinde kullanmışlardır (Friedman, 2012). Büyük teknoloji atılımlarının yaşandığı o yıllarda süper 

bilgisayarlar sayesinde çok büyük miktarda Veri üretilmeye ve saklanmaya başlamıştır. Makalelerinde hava 

araçlarının yarattıkları akımın ölçümü ve görselleştirilmesi üzerine yaptıkları çalışma sırasında çalıştıkları 
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veri setinin büyüklüğünden, harici ve dâhili hafıza kapasitelerinin çok üzerinde olduklarından 

bahsetmişlerdir. Cox ve Ellsworth bu sorunu “Büyük Veri problemi” olarak adlandırmıştır. Öte yandan 

O’Reilly Media’dan Roger Mougalas 2005 yılında, Web 2.0 kavramını yaratmasından yalnızca bir yıl sonra 

Büyük Veri kavramını geleneksel yöntemlerle toplanması, yönetilmesi ve analizi neredeyse imkansız veri 

setlerini tanımlamak için kullanmıştır (Rijmenam, 2016).  

Büyük Veri için pek çok tanım yapılmıştır. Tanımların bazıları verinin büyüklüğüne (Işıklı, 2014; Mayer-

Schönberger&Cukier, 2013) yoğunlaşırken, bazıları çoğul yapısına (Boyd & Crawford, 2012), kimileri de 

büyüklüğünün sağladığı çeşitliliğe (Göztaş & Yanık, 2015) vurgu yapmışlardır. 

Kesişim kümesi 

Mackenzie ve McNally’e göre Büyük Veri, enformasyon, elektronik aygıtlar, yayınlar, veritabanları, 

yazılımlar, deneyimsel enformasyonun koordinasyonu için gerekli büyük çaplı projeler ile beraberinde gelen 

sorgulama, analiz, göstergeleştirme gibi birçok unsurun kesişim kümesinde ortaya çıkmaktadır (Saka & 

Sayan, 2016, s. 1). Boyd ve Crawford (2012, s. 663) Critical Questions For Big Data başlıklı çalışmalarında 

Büyük Veri’yi kültürel, teknolojik ve akademik bir fenomen olarak değerlendirmiş, nitel ve nicel 

anlamındaki çok boyutlu karakteristiğine vurgu yapmışlardır. Büyük Veri’nin çoğul yapısı, konunun yeni 

medya bağlamındaki akademik tartışmalarını da genellikle çoğul bir düzleme çektiği gibi verinin aynı 

zamanda kamusallığına işaret etmektedir. 

Dağınıklık 

Lazer ve diğerleri Büyük Veri’nin dağınıklığına, eşi görülmemiş uzaklıktaki alanda, derinlikte ve ölçekteki 

veriyi toplama ve analiz olanağına dikkat çekmiştir (Boyd & Crawford, 2012, s. 665). Mayer-Schönberger ve 

Cukier (2013, s. 36) bir veri setinin büyük olarak addedilmesi için onun terabayt ölçeğinde olmasına gerek 

olmadığını belirtmiş ve “Büyük Veri’yi büyük yapan, tüm veri setinin mümkün olan en büyük bölümünün 

kullanılmasıdır” değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Hacim 

Dijital çağda verinin büyüme hızının klasik depolama ünitelerini aştığını belirten Işıklı’ya (2014, s. 93) göre 

Büyük Veri, klasik veri tabanlarının kaldıramayacağı büyüklükteki veriyi ifade etmektedir. Bu büyüklükteki 

veri konvansiyonel yöntem ve tekniklerle saklanamaz, akışı takip edilemez, analiz edilemez. Işıklı’ya benzer 

şekilde Manovich de (Boyd & Crawford, 2012, s. 663) Büyük Veri’nin boyutlarına dikkat çekmiş ve Büyük 

Veri’nin bilimsel olarak süper bilgisayarları gerekli kılacak ölçüde büyük boyutlardaki veri kümelerini temsil 

etmede kullanıldığını vurgulamıştır. Edd Dumbill da büyüklüğü “Konvansiyonel yöntemlerin gücünü 

aşmakla ilişkilendirmiştir (Işıklı, 2014, s. 92). Büyük Veri’yi boyutları ile tanımlayanlardan biri de 
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McKinsey olmuş ve saklaması, yönetmesi ve analizi tipik veri bankası yazılım araçlarının yeteneklerini aşan 

ölçekteki veri setini Büyük Veri olarak kabul etmiştir (Işıklı, 2014, s. 92). Shah, Cappella ve Neuman’a göre 

Büyük Veri, terabayt ya da petabayt büyüklüğünde organik olarak yeni medya araçları ile oluşturulan bilgi 

yığınlarıdır (Saka & Sayan, 2016, s. 3). Aşağıda yer alan tabloda veri büyüklükleri karşılaştırılarak 

tanımların daha iyi anlaşılması için örnek kıyaslama yapılmıştır: 

Tablo 1. Bayt Birimleri 

Terim Kısaltma Üst Boyut Örnek Kıyaslama 

Kilobayt KB 103 1024 bayt 1 fincan pirinç – 150 kelime 

Megabayt MB 10
6
 1024 KB 8 çuval dolusu pirinç – Küçük bir kitap 

Gigabayt GB 109 1024 MB 3 tır dolusu pirinç – Beethoven’in tüm eserleri 

Terabayt TB 1012 1024 GB 2 adet konteyner gemisi pirinç – Britannica 

Ansiklopedisinden 1000 kopya 

Petabayt PB 1015 1024 TB Manhattan adasını kaplayacak pirinç 

Eksabayt EB 1018 1024 PB Amerika’nın kuzey batısında yer alan 11 eyaleti 

örtecek büyüklükte pirinç 

Zettabayt ZB 1021 1024 EB Pasifik Okyanusunu dolduracak kadar pirinç 

Yottabayt YB 1024 1024 ZB Dünya büyüklüğünde bir pirinç tanesi – 11 

trilyon yıl yükleme süresi 

Brontobayt BB 1027 1024 YB Yeni Kavram 

Geobayt GB 1030 1024 BB Yeni Kavram 

Kaynak: Altunışık, s. 50; Alikılıç, s. 452 

 

Çeşitlilik 

Büyük Veri’yi toplumsal bir fenomen olarak nitelendiren Saka ve Sayan (2016, s. 1), genellikle teknolojik 

birtakım aygıt ya da yazılımlarla analiz edilebilen, bilinçli ya da bilinçsiz üretilen dijital bilgi kaynakları 
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olarak tanım yapmıştır. Boyd ve Crawford’un çalışmasından yola çıkan Papacharissi ise Büyük Veri’yi bir 

kaynak olarak daha felsefi bir temelde ele almış ve belirli durumlar için spesifik anlatılar sunan bir kaynak 

olarak tanımlamıştır (Saka & Sayan, 2016, s. 6). Benzer şekilde Burkholder (Boyd & Crawford, 2012, s. 

665), Büyük Veri’nin yalnızca geniş veri kümeleri, araçlar ve bu veri kümelerinin kullanış ile inceleniş 

süreçleri değil, aynı zamanda düşünce ve araştırmada berimsel (bilgisayımsal) eğilim anlamına da geldiğini 

kaydetmiştir. Mayer-Schönberger ve Cukier (2013, s. 15) için ise Büyük Veri, salt milyonlarca verinin bir 

arada olma hali olarak değil, bir bireyin DNA’sını anlamak için bile kullanılabilecek çok amaçlı, toplumsal 

ve kompleks toplu veriler olarak değerlendirilmektedir. 

Hacim ve Çeşitlilik 

Göztaş ve Yanık’ın (2015, s. 823) Büyük Veri tanımları ise hem boyutunun büyüklüğünü hem de miktarının 

çokluğu nedeni ile çeşitliliğine vurgu yapmaktadır. Büyük Veri sistemini dijital nehirleri bir araya getiren 

“bir büyük deniz” olarak tanımlayan Göztaş ve Yanık, Büyük Veri öncesi dönemi “…daha önce sadece 

balıkları (bilgileri) yakalayabilir, su ihtiyacımızı (veri tabanımızı) karşılayabilir ve bu nehirler üzerinden 

ulaşım (bağlantı) sağlayabilirdi. Öte yandan, deniz çok büyüktü (hacim ve çeşitlilik - veri ölçeği), çok 

“tuzlu” (veri maliyeti) ve kontrol edilmesi zor olan gelgit dalgaları (hız) ile doluydu. Daha önce 

kullandığımız aletler nehirler için uygun ama Büyük Veri gibi bir deniz için ilkel kalıyordu” sözleri ile 

tanımlamışlardır. 

Dönüştürme 

Bazı yaklaşımlar da Büyük Veri’yi tanımlamanın ötesinde veri setleri aracılığıyla gerçeğin/bilginin 

biçimlendirme ve dönüştürme özelliğine dikkat çekmiştir. Du Gay ve Pryke Büyük Veri’nin basitçe 

ekonomik faaliyetin ölçülmesine yardımcı olmakla kalmadığını, ölçtüğü gerçekliği biçimlendirdiğini 

kaydederken, Büyük Veri’nin nesnelerin, bilme biçimlerinin ve toplumsal yaşam tanımlarının kökenlerini de 

yeniden belirlediğini ileri sürmüşlerdir (Boyd & Crawford, 2012, s. 665).  

Karmaşıklık 

Düzensizlik boyutu ile Büyük Veri’yi değerlendiren Berry, felsefenin düzenleyici gücünü bünyesinde 

barındırmayan, karmaşık miktarlarda bilgi ve enformasyon sağlaması üzerinden bir tanımlama yapmıştır 

(Boyd & Crawford, 2012, s. 666). Berry’nin tanımına oldukça düşük seviyede arşivleme ve arama olanağı 

sağlayan Büyük Veri kaynakları Facebook ve Twitter gösterilebilir. Örneğin, geçmiş verilere ulaşma zorluğu 

nedeni ile kullanıcılar belli bir ana veya güncel olana odaklanmaya yatkınlık göstermektedirler.  

Yapılandırılmamış olma 
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Büyük Veri söz konusu olduğunda, çeşitli kaynaklardan gelen sürekli akış nedeni ile durmaksızın büyüyen 

ve bu esnada henüz yapılandırılması/işlenmesi tamamlanmayan Veri’lerin birikimine dikkat çeken tanımlar 

da bulunmaktadır. Bunlardan biri LCIA’nın tanımıdır. Bu tanıma göre Büyük Veri, “Çoğunluğu 

yapılandırılmamış olan ve sonu gelmez bir şekilde birikmeye devam eden, geleneksel ilişki bazlı veri tabanı 

teknikleri yardımıyla çözülemeyecek kadar yapısallıktan uzak, çok çok büyük, çok ham ve üstel bir şekilde 

büyümekte olan ve setleri”dir (Altunışık, 2015, s. 48). Arthur (2013) ise hacmi ile birlikte Büyük Veri’nin 

hem çok yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış olabileceğini dile getirmiştir. Arthur’un yaklaşımı ile çok 

yapılandırılmış veri, belli bir formatta sabit alanda tutulan ve işlenen verilere karşılık gelirken; 

yapılandırılmamış veri, sanal ortamda genel olarak pdf, Powerpoint, fotoğraf, yazı ve video gibi 

yapılandırılma olanağı bulunmayan verilere karşılık gelmektedir. 

2.4. Büyük Veri Nedeniyle Yaşanan Dönüşüm 

Bhatt ve Grover’ın da (Göztaş & Yanık, 2015, s. 824) belirttiği gibi, Büyük Veri, bilgi üretme, yayma ve 

dağıtma pratiklerinin tümünü dönüştürmektedir. Bu nedenle Büyük Veri, yönetim, karar alma, insan 

kaynakları ve eğitime ilişkin geleneksel fikirlerde bir düzeltme yapılmasını zorunlu kılacaktır (Mayer-

Schönberger & Cukier, 2013, s. 24). Foster ve diğerlerinin de (Göztaş & Yanık, 2015, s. 825) öngördüğü 

üzere Büyük Veri ile çalışma ve araştırma hayatına katılan bu yeni, esnek ve özel bölümler, var olan 

bölümlerin sadece iş yapma hızlarını değiştirmekle kalmayacak, yeni bölümler yaratılmasına neden oldukları 

gibi bazı bölümlerin de tamamen yok olmasına neden olabileceklerdir. Bu dönüşümün, internetin yarattığı 

dönüşümden çok daha hızlı olması beklenmektedir. 

Her 60 saniyede Twitter’da 473 bin tweet, Instagram’da 49 bin 380 fotoğraf paylaşılırken, Google’da 3 

milyon 877 bin arama yapılmaktadır (Anadolu Ajansı, 2018). Elbette cep telefonları, tabletler, dizüstü 

bilgisayarlar, akıllı telefonlar gibi gelişen teknoloji ile birlikte internet kullanımı çok artmıştır. Buna veri 

depolama olanaklarının artması ve fiyatlarının ulaşılabilir hale gelmesi eklendiğinde Büyük Veri birikiminin 

bir bölümünün internet ve özellikle sosyal medya kullanımından kaynaklandığı ileri sürülebilmektedir. 

Ancak Büyük Veri patlamasını ortaya çıkaran sadece bireylerin, devletin ve şirketlerin sosyal medya 

kullanımları değildir. Ayrıca Büyük Veri’den bilgi üretmeye yönelik teknoloji ve yazılımların da geliştirilmiş 

olması Büyük Veri olgusunun kontrol edilemez bir hız ve çeşitlilikte büyümesine yol açmaktadır (Altunışık, 

2015, s. 55). Bu noktada yanıtlanması gereken soruların başında Büyük Veri’nin kaynağının ne olduğu 

gelmektedir.  

Analog bilgiyi bilgisayarlar tarafından okunur hale getirmek anlamına gelen “sayısallaştırma”, bilginin 

depolanmasını ve işlenmesini daha kolay ve ucuz hale getirmiştir (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 

22-23). Büyük Veri’nin beslendiği pek çok kaynak bulunmaktadır, internet tek kaynak değildir. Hükümetler, 
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bilginin kitlesel ölçekte ilk toplayıcıları olmuştur ve kontrol ettikleri bütün veri hacmi için, bütün özel 

kurumlarla hala rekabet etmektedirler (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 122). Günümüzde e-devlet 

gibi hizmetlerle üretilen devasa devlet kayıtları, devlet veri tabanları, trafik kayıtları, demografik ülke 

bilgileri, parmak izi ve yüz tanıma sistemleri, hastane kayıtları hem devlet adına veri depolamakta hem de 

sürekli olarak Büyük Veri üretimini sürüklemektedir. Buna ek olarak iş dünyasında artan rekabet ve daha 

fazla müşteri beklentisi nedeniyle işletmelerin yaptıkları işlemlerle ilgili olarak veri toplama yöntemlerine 

başvurmaları, multi-medya içeriğindeki artış, “nesnelerin interneti”, sosyal medya, akıllı telefonlar ve diğer 

mobil cihazlar (Altunışık, 2015, s. 56-57), her türlü akademik ve devlet destekli araştırmalarda üretilen 

veriler (Alikılıç, 2016, s. 461) Büyük Veri denizine kesintisiz bilgi akışı sağlamaktadır.  

Ancak bu bilgi akışı birtakım dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Görünen odur ki Büyük Veri dönemi 

teknolojiyi konrol etme, kurumlarımızı ve bizi değiştirme konularında değişiklikler gerektirmektedir. 

Örneğin Büyük Veri teknolojilerinin yaratmış olduğu sosyal etkilere değinen Altunışık (2015, s. 60), sosyal 

medya aracılığıyla insanların çok farklı şekilde birbiriyle etkileşime girmesi ve haberleşmesi sayesinde daha 

demokratik bir toplum yaratılması açısından Büyük Veri sistemlerine önemli görevler düştüğünü 

kaydetmektedir.  

Bir başka açıdan bakıldığındaysa Büyük Veri aynı zamanda kullanılabilirliği çok yüksek veri anlamına 

gelmektedir; terabayt ve eksabayt ölçeğindeki veri yığınlarından işimize yarayan, bir sorunumuzu çözen, 

bize pratik yararlar sağlayan “değerli” bilgiler elde edilebilmektedir (Işıklı, 2014, s. 95). Bu noktada verinin 

tam değerinin ilk kullanımdan çıkarılan değerden çok daha fazla olduğu ileri sürülmektedir. Büyük Veri 

sistemi bir amaç için üretilmiş bilgiyi almakta ve onu bir başka amaç için yeniden kullanmaktadır. Bilginin 

bu şekilde birincil kullanımdan çıkarılıp ikincil kullanıma sokulması veriyi daha değerli hale getirmektedir. 

Böylece Büyük Veri’nin değeri, sadece şu anda nasıl kullanıldığı değil, gelecekte kullanılabileceği bütün 

olası biçimler bakımından ele alınması gereken bir konudur (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 110).  

Büyük Veri, Veri yönetimini de çok bileşenli hale getirmiştir. İlk çalışmalarda İngilizce karşılıkları nedeni 

ile Büyük Veri’nin üç bileşeni hacim (volume), hız (velocity) ve çeşit (variety) 3V olarak adlandırılmıştır. 

Sonraki çalışmalar ile 3V’ye dördüncü bir bileşen değer (value) da eklenmiş, sonrasında doğruluk (veracity) 

ile birlikte bileşen sayısı beşe yükselmiştir. Ancak devam eden yıllarda bu bileşenlere geçerlilik (validity), 

değişkenlik (variability), yer (venue), sözcük (vocabulary) ve belirsizlik (vagueness) de eklenmiştir (Alikılıç, 

2016, s. 454-455). Zaman içinde Büyük Veri’nin bileşenleri artmış olsa da en dikkat çekici olanlar hacim,  

hız ve çeşitliliktir. Bu durumu vurgularcasına Minelli ve diğerleri Büyük Veri’nin hız boyutu için, 

“Geleneksel çözümleyicilerin Büyük Veri çözümleyicileriyle kıyaslamak, at arabasıyla traktörü kıyaslamaya 

benzer. Hız, ölçek ve karmaşıklık devasadır” karşılaştırmasında bulunmuşlardır (Işıklı, 2014, s. 97). 
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Büyük Veri gerek pozitivist görüş gerekse de anti-pozitivist görüşte yeni bir bakış açısını gerekli kılmaktadır. 

Büyük Veri’nin içerdiği çok büyük hacimli ve çeşitli bilgi nedeniyle, Pozitivist görüşün tümdengelimci 

anlayışla, tekil veriler üzerinden yapılan gözlem ve deneyler yetersiz olarak nitelendirilebilirken, anti-

Pozitivist görüşün olgusal evrenin tümü hakkında genellemelere varmaya çalışan tümevarımcı anlayışı da 

eksik olarak nitelendirmektedir (Işıklı, 2014, s. 98). Büyük Veri ile desteklenen bilimsel araştırma, 

örneklemin dar, sınırlı ve yetersiz numunelerinden evrenin tümünü analiz eden bir anlayışa evrilmesini 

öngörmektedir.  

Bu nedenle Büyük Veri, geleneksel modellerin örneklem ve evren anlayışlarına yeni bir bakış açısı 

getirmiştir (Işıklı, 2014, s. 99). Çünkü büyük Veri ile araştırmacılar, bir model oluşturmak için artık 

örneklemde olduğundan çok daha fazla veriyi ya da verinin tümünü kullanabilir hale gelmiştir. Büyük 

miktarda verinin kontrol edilebilmesi, örneklem kavramının anlamını daraltmaktadır. “N=hepsi”nin 

kullanılabilir hale gelmesi, Veri içinde derine inebilmesini olanaklı kılmaktadır ve örneklemden daha iyi bir 

performans sergilemektedir (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 34).  

Gerçek zamanlı olarak yapılan analizde Veri’nin tümünün kullanılması, bilginin genişliği içinde gizlenen 

bağlantıları ve ayrıntıları fark edebilmeyi mümkün kılmaktadır. Aykırı değerler en ilginç bilgilerdir ve ancak 

bir yığın normal işlemle karşılaştırarak elde edilebilmektedirler (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 35). 

Öte yandan Büyük Veri, bilginin hepsine ya da en azından olabildiğince çoğuna dayandığı için, bulanıklaşma 

riskini de ortadan kaldırmakta ve araştırmalara yeni analizler eklenmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede 

yeni hipotezler birçok kırılım seviyesinde test edilebilmektedir (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 38). 

Hatta hipotezler bile elzem olarak nitelendirilmemektedir. Mayer-Schönberger ve Cukier bu yaklaşımın 

özellikle sosyal bilimler alanında önemli dönüşümlere neden olduğunu ileri sürmektedir. Bu görüşe göre 

gelecekte, büyük ölçüde örneklem ve anketlere dayalı araştırmalarla ampirik toplumsal veriden anlam 

çıkarma üzerine çalışmalar yapan sosyal bilimcilerin, yetenekli araştırma uzmanlarının yerini Büyük Veri 

analizleri alacak hatta örneklem ihtiyacı ortadan kalkacaktır (2013, s. 38). Mayer-Schönberger ve Cukier’e 

göre (2013,s 149) uzmanlık, kesinlik gibidir: İnsanın hiçbir zaman yeterli ya da doğru bilgiye sahip olmadığı 

küçük Veri dünyası için uygundur ve dolayısıyla insana yol gestermesi için sezgiye ve deneyime güvenmesi 

gerekmektedir. 

3. BÜYÜK VERİNİN KULLANILDIĞI YERLER VE YENİ YAKLAŞIMLAR 

Devasa Veri hacmi, örneklem büyüklüğü, yapılandırarak ve yapılandırılmadan kullanılabilirliği, çeşitliliği ile 

çalışma ve araştırma hayatına getirdiği dönüşüm nedeniyle Büyük Veri, düşünce yapısı başta olmak üzere 

kullanım alanlarında da yeni yaklaşımlara neden olmuştur.  

Büyük Veri’nin gerçek zamanlı ve çok boyutlu olarak akışı, günlük yaşam pratiklerinde, devlet kurumları 
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için trafik, ulaşım, enerji kaynaklarının düzenlemelerinde, e-devlet ve e-sağlık uygulamalarında, finansal 

işlemlerin yapılması ve takibinde, davranışsal değişimlerin saptanmasında Veri’yi görünür hale getirmiştir. 

Birçok işletme yeni veri toplama analiz ve tekniklerini kullanarak ürün ve hizmetlere olan talebi belirlemeye 

başlamıştır. Bu yolla karar verme süreçlerini iyileştiren işletmeler, yerel ve küresel anlamda rekabette 

üstünlük yaratmakta, yeni fırsatları değerlendirmektedir. Power da Büyük Veri’den kaynaklanan en önemli 

beklentilerden birinin, yeni ürün fikirlerini seçmek ve test etmek, yeni iş modellerini ve müşteri odaklı 

yeniliklerin düzenli bir şekilde deneylenmesini mümkün kılan bir yapının oluşturulması imkan sağlamak 

olduğuna dikkat çekmektedir (Altunışık, 2015, s. 58). Power’ın beklentileri işletmeler bazında karşılığını 

bulmaya başlamıştır. Örneğin, birçok işletme, tüm müşteri geri bildirimlerini toplamak ya da pazarlama 

kampanyalarının etkisini değerlendirmek için bazen duygu analizi denilen bir tekniği kullanarak tweet’leri 

ayrıştırmaktadır (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 100). Bir başka örnek ise AirSage ve Sense 

Networks gibi coğrafi-konum işletmelerinin uygulamalarından verilebilmektedir. İnsanların cuma geceleri 

nerelerde toplandıkları ya da arabaların trafikte ne kadar yavaş gittiklerine ilişkin şirketlerin sattığı toplu 

bilgiden, gayri menkul fiyatlandırılmasında ya da reklam panosu fiyatlandırılmasında yararlanılabilmektedir 

(Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 113). 

Terabaytlarca Veri yığınından oluşan karakteristiği ile Veri’nin niceliği ve genellenebilirliği konusunda hem 

pozitivist hem de anti-pozitivist araştırma yaklaşımlarına yeni bir bakış açısı getiren Büyük Veri, bilginin 

tanımını değiştirmemekle birlikte sunumunda, toplumsal fenomenlere eklemlenişinde ve analizinde yeni 

yaklaşımlara neden olmaktadır. Beşeri bilimlere nicel bilimin ve nesnel yöntemin konumu teorisi için yeni 

bir yol sunan Büyük Veri, daha fazla toplumsal alanı ölçülebilir hale getirmiştir (Boyd & Crawford, 2012, s. 

667).  

Ancak bu noktada bir eleştiri de yine Boyd ve Crawford’dan (2012, s. 668) gelmektedir: Büyük Veri’nin 

önemli akış kaynaklarından biri olan internet kaynaklarından gelen geniş Veri kümeleri genellikle hem 

güvenilmez olmaktadır hem de kesinti ve kayıplar söz konusudur. Bu durum, hatalı ve boşluklu Veri 

kümeleri ile yapılan araştırmaların sonuçlarını etkileyecektir. Bu durumu bir Twitter araştırması örneklemi 

üzerinden açıklayan Boyd ve Crawford (2012, s.668-669) genelleme amaçlı yapılacak bir araştırma 

örneklemi için saptanması gereken kullanıcı hesapları konusunda bile büyük sorun yaşanacağını 

gözlemlemiştir. Twitter kullanıcılarının sayısı dünya nüfusuna eşit olmadığı gibi Twitter hesapları ve 

kullanıcı sayıları da birbirini karşılamamaktadır. Bazı kullanıcılar birden fazla hesaba sahipken, bazı hesaplar 

birden fazla kişi tarafından kullanılmaktadır. Doğrudan belirli bir kullanıcısı olmayıp otomatik içerikler 

üreten insansız ‘boot’lar bulunduğu gibi, bu ortamda yalnızca ‘dinleyici’ olarak bulunan ancak herhangi bir 

paylaşım ya da etkileşimde bulunmayan hesap sahipleri de bulunmaktadır. Hali ile kaynak belirsizliği aynı 

zamanda örneklem belirsizliğine de neden olmaktadır. Verinin boyutunun araştırma sorusuna tam olarak 
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uymadığı durumlar için küçük Veri en doğru sonucu verebilir (2012, s.670). Twitter’dan ancak kamuya açık 

hesaplardan verilerin elde edilebilmesi nedeni ile korunmuş hesapların verileri araştırmada boşluklar 

yaratacaktır. Öte yandan kamuya açık verilerin kullanımı konusundaki etik tartışmalar da devam etmektedir. 

Çoğu çalışmada bir araştırma sahası olarak tanımlanan Büyük Veri, böylesi bir bilgi yığını ile belki de ilk 

defa karşı karşıya kalan insanlık için bu verilerin nasıl yorumlanacağına ya da ele alınacağına dair farklı 

metodolojik yönelimleri de ardından getirmektedir (Saka & Sayan, 2016, s. 5). Mayer-Schönberger ve 

Cukeir (2013, s. 77), küçük Veri çağında dünyanın nasıl işlediği hakkında hipotezlerle yönlendirilen, veri 

toplayan ve onları analiz ederek doğrulamaya çalışan araştırmacıların artık hipotezlerden çok veri bolluğuna 

yöneleceğini iddia etmektedir. Bu noktada devreye bilimin nesnelliği sorunsalı girmektedir. Zira bütün 

araştırmacılar veriyi yorumlamaktadır. Bu da, enformasyon ve bilgiye dönüştürülmeden önce tasarlanmaya 

ihtiyaç duyan Veri’nin öznel yorumlayıcı bir zeminde tasarlanacağı anlamına gelmektedir (Işıklı, 2014, s. 

105). Büyük Veri uzmanları yaptıkları işin olgusal olduğunu yani yorumlama işi olmadığını iddia etme 

eğiliminde olsalar da (Boyd & Crawford, 2012, s. 667), bir araştırmacı Büyük Veri’den elde edilen bilginin 

ne anlama geldiğini anlamaya çalıştığı anda modeli ve deneyi yorumlamaya başlamış olacaktır. Mayer-

Schönberger ve Cukier’in öngörüsü (2013, s. 187), gelecekte bilgisayar bilimi, matematik ve istatistik 

alanlarında uzman profesyonellerin Büyük Veri analizlerinin ve tahminlerinin eleştirmeni olacakları 

yolundadır. Bu algoritmistler muhasebeciler veya başka profesyoneller gibi tarafsızlık ve güvenilirlik yemini 

edecekler, veri kaynaklarının seçimi, algoritmalar ve modeller dahil olmak üzere analitik ve kestirici 

araçların seçimini ve sonuçların yorumunu değerlendireceklerdir.  

Öte yandan Büyük Veri, modern bilimin ‘kesinliğin faydaları’na olan inacına da yeni bir yaklaşım 

getirmektedir. Mayer-Schönberger ve Cukier’e (2013, s. 47) göre geleneksel ölçüm zihniyetini 21. yüzyılın 

dijital ve birbirine bağlı dünyasına uygulamak, çok önemli bir noktanın kaçırılmasına neden olacaktır. Her 

verinin kritik önem taşıdığı analog dönem geçmiştir. Veri miktarının çok daha fazla ve türünün de yeni 

olduğu bu dönemde , bazı vakalar için artık araştırmayı sonuca götürecek olan şey kesinlik yerine genel 

eğilimin tahmin edilmesi olacaktır. Örneğin, Büyük Veri’den edinilen bilgilerle insanlar arasındaki ilişkiyi 

bir çizelge üzerinden gösterebiliyor olmak, bu ilişkilerin eşit değerde bilgi taşıdığı anlamına gelmez. Cep 

telefonu verilerinin çalışanların eşlerinden daha çok iş arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini gösteriyor olmasının 

bu insanlar için iş arkadaşlarının her zaman eşlerinden daha değerli olduğu anlamına gelmediği gibi (Boyd & 

Crawford, 2012, s. 670-671). 

Büyük Veri’nin araştırmacılara sunduğu bir diğer olanağı da ‘korelasyon kurma yeteneği’ oluşturmaktadır. 

Büyük Veri’nin sunduğu bilgilerden yola çıkılarak varılan öngörüler sayesinde gelecek tahmini sistemleri 

geliştirilmiştir. Kişisel, kurumsal ve toplumsal eğilimleri yakalayabilen bu tahmin sistemleri, kişisel tercih ve 
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davranışları öngörebildikleri gibi henüz meydana gelmemiş toplumsal olaylar konusunda da bilgilendirici ya 

da erken uyarı mekanizmasını işletecek bir uyarıcı olabilmektedir. Işıklı (2014, s. 100), iki veri arasındaki 

istatistiksel ilişkiyi inceleyen korelasyon kavramının Büyük Veri ile birlikte araştırmacıların gözlem yapma 

biçiminde önemli değişikliklere neden olduğunu belirtmektedir. Büyük veri analizi ve öngördüğü eğilimler 

ile birlikte nedensel ilişki arama zorunluluğu zayıflamış, korelasyonel ilişkileri bulma arayışı güçlenmiştir. 

Mayer-Schönberger ve Cukier da (2013, s. 63), finansal kredi notlarından kişisel davranışların tahminine, 

Büyük Veri’nin kalbini oluşturan korelasyona dayanan tahminlerin bundan sonra araştırmacılar tarafından 

çok daha fazla kullanılacağını ileri sürmektedirler. Bu anlayışla olayların nedensel açıklamasına gerek 

duyulmadan, sadece korelasyonel ilişkilere odaklanarak gelecekte ne olacağını tahmin etmek mümkündür. 

Bu yöntem hali hazırda kasırgaların etkilerinin hangi bölgeleri daha fazla vurduğunu ya da hastalık 

salgınlarının ne yöne doğru ilerlediğini atılan tweet’ler üzerinden izleyebilmeyi mümkün kılmaktadır. 

Bu başlık altında değinilmesinde fayda bulunan birkaç yeni yaklaşım daha bulunmaktadır. Bunlar, ‘gerçek 

madenciliği’, ‘Kültüromik’ ve Büyük Veri araştırmalarında kullanılan ‘tümleşim’ yaklaşımıdır.  

Gerçek Madenciliği 

Büyük Veri’nin korelasyonlar aracılığı ile nedensel ilişki arama zorunluluğunu zayıflatan anlayışı, 

Massachusetts Institue of Technology’nin Human Dynamics laboratuvarı direktörü Sandy Pentland ile 

Nathan Eagle tarafından ‘gerçek madenciliği’ çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır (Mayer-Schönberger 

& Cukier, 2013, s. 97). Pentland ve Eagle, cep telefonlarından gelen çok fazla miktarda verinin işlenmesine 

atıfta bulunarak, insan davranışı hakkında çıkarım ve tahminlerde bulunmuşlardır. Hareket ve arama 

modellerinin analiz edilmesi yoluyla grip olan insanların hasta olduklarını, daha kendileri fark etmeden 

başarı ile tahmin etmişlerdir. 

Kültüromik 

15. yüzyılın ortasında matbaa makinesinin icadından bu yana tahminen 130 milyon özgün kitap basılmış ve 

Google’ın kitap projesine başlamasından yedi yıl sonrası olan 2012 yılına kadar dünya yazılı mirasının yüzde 

15’inden fazlasını oluşturan 20 milyondan fazla başlık taranmıştır (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 

91). Bu çalışma, insan davranışını ve kültürel eğilimleri, metinlerin niceliksel analiz yoluyla anlamaya 

çalışan bilgisayımsal sözcük bilimi olan ve ‘Kültüromik’ adı verilen bir akademik disiplini ateşlemiştir. Bu 

disiplin aracılığıyla çalışan Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar, Yahudi olduğu için çalışmaları Nazi 

Almanyasında yasaklanan sanatçı Marc Chagall’a ilişkin referansları algoritmik olarak analiz etmiş ve bir 

fikrin ya da  kişinin bastırılmasının ya da sansürlenmesinin ‘nicelenebilir parmak izleri’ bıraktığını 

göstermişlerdir. 
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Tümleşim 

Son olarak değinilecek yeni yaklaşım da Çevik, Öztürkcan ve Kasap’ın (2015) Büyük Veri araştırmalarında 

tümdengelim ya da tümevarım yerine kullanılmasını önerdikleri alternatif, ‘tümleşim (abduction)’ 

yaklaşımıdır. Tümleşim yaklaşımı, elde edilen veriden yola çıkarak veriyi en iyi açıklayacak hipotezlere 

ulaşılmasını amaçlayan bir anlam çıkarma biçimidir. Çevik, Öztürkcan ve Kasap (2015) tümleşim 

yaklaşımının araştırmacılara, incelenmek istenen olgu çerçevesinde örneklem olarak çok sayıda bireye ve bu 

bireylere ait çok katmanlı davranış bilgisine, uygun maliyet ve kısa zamanda ulaşma olanağı sunan Büyük 

Veri araştırmalarında alternatif bir yöntem olacağını savunmaktadırlar. Çevik ve diğerleri Sosyal Medya 

Analitiği: Twitter için Büyük Veri Yaklaşımı başlıklı çalışmalarında, bu yaklaşımın özellikle Twitter gibi 

sosyal medya araştırmalarında diğer yöntemlere nazaran daha iyi sonuç verdiğini göstermişlerdir.  

3.1. Ağ Haritalama 

Büyük Veri’yi hacminin büyüklüğü üzerinden tanımlayanların vurguladığı, Cumbley ve Church’un (Saka & 

Sayan, 2016, s. 5) kaydettiği gibi Büyük Veri analizleri artık exabyte’a varan hacimsel enformasyon 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla Büyük Veri, farklı kaynaklardan gelen sürekli akış nedeniyle, 

sürekli olarak değişen ve gelişen bir bilgi kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bilginin içeriğindeki sürekli 

artış ve değişkenlik, bilgiler arasındaki ilişkinin de devingen bir yapıda olmasına neden olmakta, bilginin 

niteliksel ve niceliksel boyutlarını da karmaşık bir temele yerleştirmektedir. Bu nedenle Jin ve diğerleri 

(Saka & Sayan, 2016, s. 5) Büyük Veri üzerine yapılan araştırmalarda temel problemin, büyük verinin 

kompleks yapısının formüle edilmesi ya da kantitatif olarak tanımlanması olduğunun altını çizmektedir. Bu 

soruna alternatif çözüm, veri analizi için ayrı kod bazlı ilişkilendirmeler yapmaktır. Buradan hareket 

edildiğinde araştırmalar, kaynağın yapısı nedeniyle psikoloji, matematik, sosyal bilimler gibi disiplinlerin ve 

sinyal işleme, olasılık teorileri, data mühendisliği, haritalaştırma ya da makine öğrenimi gibi farklı 

tekniklerin bir arada yer alabileceği bir analiz sahası olarak da değerlendirilebilmektedir. 

Bu analiz sahasında yer almak ve araştırma yapabilmek için öncelikle yapılması gereken şey, 

‘verileştime’dir. Mayer-Schönberger ve Cukier (2013, s. 85) verileştirmeyi, “Bir olayı çizelgelenebileceği ve 

analiz edilebileceği şekilde nicel bir formata sokmak” olarak tanımlamaktadır. Aslında verileştirme, yani 

insanın dünyayı ölçme, kaydetme ve analiz etme arayışı bin yıllar öncesinden başlamıştır. Önemli olan, 

öncelikle ölçülebilir bilgiyi elde etmek, verileştirmek için nasıl ölçeceğimizi ve ölçtüğümüz şeyi nasıl 

kaydedeceğimizi bilmektir. 

Büyük Veri’nin ihtiyaç duyduğu verileştirme, sadece tutumların ve duyguların değil aynı zamanda insan 

davranışının da analiz edilebilir bir biçime sokulması ile ilgilidir. Özellikle Büyük Veri söz konusu 

olduğunda araştırma sahasına giren geniş topluluklar ve içindeki altgrupları başka türlü izlemek söz konusu 
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olamamaktadır (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 100-101). Çalışmalarda kimin kiminle bağlantısı 

olduğuna ilişkin metaveriyi kullanmak önem arz etmektedir. Çipler, sensörler ve gömülü iletişim modelleri 

aracılığıyla her an Büyük Veri’ye hacimli katkıda bulunan ‘nesnelerin interneti’, hem her şeyi verileştirmekte 

hem de kısmen bir ağ oluşturmaktadır (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 103). 

Yeniden, ikincil ve gelecekte ne için kullanılacağının bilinmemesi üzerinden değerlenen Veri, Büyük 

Veri’nin korelasyon ve verileştirme kavramları ‘ağ oluşturma’ ile bir araya geldiğinde, gerek devletler, 

gerekse kurumlar, araştırmacılar ve bireyler için yeni ve farklı bir uygulama zemini yaratmaktadır. 

Haritalama ile görselleştirme, kökenleri 1736’ya dayanan ve Çizgi/Çizit Kuramı (Graph Theory) olarak 

bilinen matematik dalına dayanmaktadır (Çomu & Halaiqa, 2014, s. 85). Yöntem, farklı öğelerin birbirleriyle 

bağlarını görünür hale getirerek, genel tablonun daha rahat kavranabilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan ağ 

haritalama, farklı öğeler arasındaki bağlantının sayısı üzerinden nicel, bu öğlerden hangilerinin birbirleriyle 

ilişki içinde olduğunu göstermesi bakımından ise nitel bir yan barındırmaktadır. Bu amaçla geliştirilen pek 

çok ağ haritalama yazılımı bulunmaktadır. Bunlardan biri, İsveççe’de örümcek ağı anlamına gelen Pajek’tir.  

Çizgi kuramında yer alan köşe-edge (ya da düğüm-node) ve kenar-verdex (çoğul: vertices) ağ haritalamada 

önemli kavramlardır. Köşe ya da düğüm, olay, olgu veya özneleri ifade ederken, kenarlar bunlar arasındaki 

ilişkiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, elektronik tablolar ile çalışırken, haritası çıkarılacak ağ ile ilgili veri 

girişinde ya da yazılım aracılığıyla kayıtlanan verilerin okunmasında önem taşımaktadır (Çomu & Halaiqa, 

2014, s. 85). 

3.2. Ağ Haritalamanın kullanıldığı yerler 

Pek çok kurum ve birey Büyük Veri aracılığıyla yüksek miktarda veriyi analiz etmekte, incelemekte, yeniden 

ve yeniden kullanmaktadır. Kurumlara ve bireylere bu imkanı sunan ağ haritalama, gazeteciler, bilim 

insanları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, araştırma laboratuvarları tarafından sosyal, bilimsel ve sanatsal 

projelerde, araştırma ve iş geliştirme uygulamalarında kullanılmaktadır (Ben Girişim | Graph Commons - 

Veri Haritalama, Yayımlama ve Analiz Platformu, 2016). 

4. AĞ HARİTALAMA UYGULAMA ÖRNEĞİ: GRAPH COMMONS 

Büyük Veri, dinamik ve sürekli gelişen yapısı ile çeşitli avantaj ve dezavantajlar barındırmaktadır. Büyük 

Veri’nin sunduğu avantajlar şunlardır (Demirel, 2015, s. 2): Düşük maliyet, zaman tasarrufu, teklif/öneri 

odaklı yeni veri geliştirme, yüksek hızda bağlanabilirlik ve yüksek hammadde miktarı, ölçeklenebilirlik, hız, 

detaylı müşteri bilgisi, kümeleme olanağı (clustering), bulut bilgi işlemi (cloud computing). Öte yandan, 

elbette Büyük Veri çeşitli dezavantajlara da sahiptir. Bu dezavantajlar: Müşteri mahremiyetinin sağlanması 

sorunu, ticarileşen müşteri anlayışı, güvenlik, veri kalitesi sorunları, veri doğruluğunun ölçülme zorluğudur. 
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Büyük Veri’nin sunduğu en önemli avantajlardan biri olan hız ve kümeleşme sayesinde artık bilgi toplama 

ve analiz etme işlemleri geçmiş dönemlere kıyasla çok daha kısa zamanda gerçekleştirilebilmektedir. 

Dijitalize edilen bilgi, daha kolay, ucuz, saklanabilir ve işlenebilir hale gelmiştir. İstatistikçi Jiangin Fan’ın 

ileri sürdüğü üzere, bilimsel ilerleme, her geçen gün veriye daha fazla bağlı ve daha fazla veri odaklı hale 

gelmektedir (Işıklı, 2014, s. 112). Buna ek olarak işletmeler de Büyük Veri’nin toplanması, manipüle 

edilmesi, analizi ve görselleştirilmesi amacıyla her geçen gün daha fazla teknik ve teknolojiyi kullanmaktadır 

(Altunışık, 2015, s. 55).  

Bu noktada Manovich (Boyd & Crawford, 2012, s. 675), Büyük Veri’de pay sahibi olan üç sınıftan 

bahsetmektedir: bilinçli veya yalnızca dijital izler bırakarak veriyi yaratanlar; veriyi toplamak için gerekli 

araçlara sahip olanlar ve veriyi analiz etmede uzmanlaşmış olanlar. Öte yandan Zwitter (Demirel, 2015, s. 3) 

ise Büyük Veri paydaşlarını şu şekilde gruplamaktadır: 

1. Büyük Veri’yi Toplayanlar: Verinin hangi parametreler içinde, ne kadar ve nasıl kullanılcağına 

dair belirlemeleri yapabilir. 

2. Büyük Veri’yi Kullananlar: Bir amaç olsun ya da olmasın, veri toplayabilir, verinin kullanım 

amacını değiştirebilir, yeni kurallar koyarak ya da sosyal süreçleri manipüle ederek davranış kalıplarını 

değiştirmeye çalışabilir ya da yeni veri setlerini bir araya getirerek inovasyon ya da bilgi üretimine 

girişebilir. 

3. Büyük Veri’yi üretenler: 

(a) Gönüllü ya da isteksiz, bilinçli ya da istem dışı veri üreten doğal aktörler. 

(b) Bir işlev gereği veri üreten suni aktörler. 

(c) Doğaları gereği dev miktarda veri üreten fiziki fenomenler. 

Bu noktada bireyler, yeni bir veri türü sahibi olarak karşımıza çıkmaktadır (Mayer-Schönberger & Cukier, 

2013, s. 154). Veri’nin değerinin giderek arttığı bu süreçte bireyler, kendileri ile ilgili bilginin sahipleri 

olarak Büyük Veri içindeki yerlerini değerlendirmek isteyebilecekleri gibi, bireysel olarak sahip oldukları 

bilgiyi de Büyük Veri içinde paylaşmak isteyebilmektedirler. Ancak Minelli (Işıklı, 2014, s. 118), hızla 

gelişen teknoloji ile birlikte gelişen teknolojik araçlar aracılığıyla dağılımı gerçekleşen ve bir sosyal sermaye 

olarak değerlendirdiği Veri’nin, bütün vatandaşlara eşit biçimde sunulabilmesini savunurken hali hazırda 

veri tekelleşmesinin de yaşandığını ileri sürmektedir. Işıklı (2014, s. 118) ise vatandaşların, başta ekonomik 

parametreler olmak üzere, sosyal kurumlara katılma, onlardan pay alma oranlarına göre oluşturulan sosyal 

tabakalaşma piramidinde ‘dijital uçurum’a maruz kaldıklarını ileri sürmektedir. Karşıt görüşle Boyd ve 

Crawford (2012, s. 664), günümüzde Büyük Veri’nin, aldıkları eğitim fark etmeksizin, kısmen bile olsa 

herkes için kolayca erişilebilir hale geldiğini savunmaktadır.  
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4.1. Graph Commons nedir? 

Büyük Veri ile birlikte hayata geçen yeni yaklaşımlardan biri olan ağ haritalama örneğinde çalışmaya konu 

edilen Graph Commons ile gazetecilerin, araştırmacıların, girişimcilerin, bağımsız çalışan her türlü birey ve 

kurumun veriler üzerinden ağ zekasını çalışmalarının bir parçası haline getirmesi amaçlanmaktadır. Graph 

Commons, Mülksüzleştirme Ağları’yla kentsel dönüşüm ve mega projeleri yapan ve yaptıran şirketlerin 

diğer projelerini ağ haritalama yöntemi ile görselleştiren Burak Arıkan tarafından 2010 yılında kurulmuştur 

(Sivil ağ haritalama: ağlar müşterektir). Arıkan, Graph Commons’ı kurma motivasyonlarını şu şekilde 

açıklamaktadır: 

 Sadece mühendislerin ve uzmanların kullanabileceği şekilde tasarlanmış olan ağ haritalama ve analiz 

araçlarını herkesin kullanımına açmak. (Bunun için derlenen ağ verilerini başkalarıyla paylaşabilmek, 

internet üzerinden birlikte çalışmayı kolaylaştırmak ve isteyen herkesin beraber girdi yapabileceği bir 

referans veritabanı oluşturmuştur.) 

 Kişisel verilerin eleştirel ve yaratıcı kullanımını sağlamak. (Arıkan bu motivasyonunda, ‘bireylerin 

kendi verisi olmaz ya da veriyle işi olmaz’ mitini yıkmayı hedeflediğini şu sözlerle aktarmıştır, “Hâlbuki biz 

verinin ta kendisiyiz. Bildiğiniz gibi devlet kurumları, telekom ve internet şirketleri hayatımızın her ânını 

kayıt altına almaya çalışıyor (bkz. Amerika NSA sakandalı, Türkiye’de TurkTelekom’un kullandığı Phorm). 

Eğer kendi verilerimizi ya da kendi bildiğimiz verileri bir araya getirip ağlarımızı birbirine bağlarsak büyük 

resmi beraberce ortaya çıkarabiliriz”. 

Kurucusu Burak Arıkan’ın aktardığı üzere (Ben Girişim | Graph Commons - Veri Haritalama, Yayımlama ve 

Analiz Platformu, 2016) Graph Commons, kullanıcılarına sadece internet üzerinden çalışma olanağı 

sunmaktadır. www.graphcommons.com web adresi üzerinden isteyen herkes için ücretsiz, kurumlar için ise 

ücretli hesaplarla kullanılabilen bir platformdur. İsteyen herkesin veri haritalama yapabildiği ve yaptıklarını 

başka kişi ve kurumlarla paylaşabildiği bu platform, bir sosyal medya ya da wikipedia gibi düşünülebilir. 

Platform aynı zamanda birey ve kuruma özel haritalama sistemleri hazırlanmasına da olanak sunmaktadır.  

Platform, hem az miktardaki Veri’yi hem de büyük miktarda Veri’yi bilgisayar uygulamaları aracılığıyla 

haritalandırma olanağı sunmaktadır. Bu harita Büyük Veri içindeki kümeleşmeleri, merkezi aktörleri, bu 

aktörler arasındaki dolaylı ilişkileri okunabilir hale getirmektedir. Ayrıca sistem, bireyler ya da kurumlar 

tarafından geliştirilen bilgisayar programları aracılığıyla da kullanılabilmektedir.  

4.2. Graph Commons nerelerde kullanılır? 

Platform, birden çok birey ya da kuruma bir arada çalışma olanağı sunmaktadır. Hali hazırda pek çok 

küratör, sanatçı, mimar, aktivist, gazeteci, farklı dallarda araştırma yapan akademisyen tarafından (Sivil ağ 

http://www.graphcommons.com/
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haritalama: ağlar müşterektir), araştırmacı gazetecilik, örgütsel analiz, strateji, arşiv araştırması, içerik 

oluşturma amacıyla kullanılmaktadır (www.graphcommons.com). Örneğin, bir gazeteci Graph Commons 

aracılığıyla Suriyeli göçmenlerin Türkiye’ye gelip nasıl Avrupa’ya gittiğini, bu süreçte hangi göçmen 

kamplarının kullanıldığını ve bu kamplara hangi yerel ve ulusal sivil toplum örgütlerinin destek olduğunu 

haritalandırmıştır. Haritaya katkıda bulunanlar arasında doktor ve sivil toplum kuruluşları da bulunmaktadır. 

Platform üzerinde ortak tasarım ve programlama çalışan insanların oluşturduğu haritalar bulunmaktadır. 

Kimin, kimlerle birlikte çalıştığının görselleştiği bu harita, alanın merkezi aktörlerinin kim olduğunu, ne tür 

kümeleşmelerin oluştuğunu, ne tür alanlarda kimlerin, nasıl çalıştığını görselleştirmektedir. İnsanların sadece 

aklında bulunan ya da listeler halinde bulunan bilgilerin haritalanarak görselleştirilmesi, büyük resim 

üzerinde okuma yapmayı mümkün kılmaktadır (Ben Girişim | Graph Commons - Veri Haritalama, 

Yayımlama ve Analiz Platformu, 2016).  Platform üzerinde yapılabilecekler şu şekilde açıklanmıştır 

(www.graphcommons.com): 

 Veri projelerini keşfetme: Platform üzerinden, insanların ve kuruluşların, diğer türlü görünmeyen 

karmaşık konularla ilgili noktaları nasıl birleştirdiği keşfetme, çeşitli bağlamlarda yakın ilişkileri araştırma 

olanağı sunulmaktadır. 

 Kendi verilerini haritalama: Platformun sunduğu görsel düzenleyici kullanılarak, kişisel e-

tablolardan içe aktarma yaparak veya API yoluyla programlı olarak kişisel bilgi grafikleri 

oluşturulabilmektedir. Bu grafiklere katkıda bulumak üzere ortak çalışanlar davet edilebilmektedir. 

 Ağ istihbaratı kazanma: Örüntüleri, merkezi aktörleri, dolaylı ilişkileri, saklı olan organik kümeleri 

keşfetmek için ağ analizi uygulanabilmektedir. Bu yolla elde edilen analizler kişisel raporlara eklenerek 

platform kullanıcılarına verileri ile hikaye anlatma olanağı sunulmaktadır. 

 Kişisel bulguları yayınlama: Platform kullanıcılarına grafiklerini, seçimlerini permalinks ile 

paylaşma, kişisel sitelerine gömme, PDF olarak indirme, yorumlar yoluyla tartışma ve grafiklerine başkaları 

tarafından yapılan katılımı takip etme olanağı sunulmaktadır. 

Bireysel kullanımların yanı sıra kurumsal kullanımlarında daha gelişmiş teknik hizmetler veren platform, bu 

yolla Büyük Veri’yi ekonomik bir değere de dönüştürmüş ve kendini sürdürebilir hale gelmiştir (Ben Girişim 

| Graph Commons - Veri Haritalama, Yayımlama ve Analiz Platformu, 2016). 

Platformun kullanıldığı Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Sivil Toplum Kuruluşları ağ haritası şu 

şekildedir: 
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Tablo 2: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler ve Sivil Toplum Kuruluşları 

 

Kaynak: https://www.graphcommons.com/graphs/a5f158c2-9d58-4745-9fe5-97bc9d86dac4 Erişim tarihi: 19.11.2018 

4.3. Graph Commons kullanımının faydaları 

Platformda şu anda 6 binden fazla kullanıcı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık yüzde 20’si aktif olarak hemen 

her gün haritalandırma yapmakta, yeni haritalar üretmektedir. Bu durum hem bilginin demokratik dağılım 

alanını genişletmekte hem de Büyük Veri’ye nitelikli yeni verilerin eklenmesine neden olmaktadır. Hemen 

hemen tüm kullanıcıların yüzde 40’ının Türkiye’den olmasına rağmen platformun arayüzünün İngilizce 

olması, dünyanın farklı ülkelerinden kurum ve bireylerin aynı platformda buluşmasına olanak sağlamaktadır. 

Graph Commons sayesinde dünyanın birçok köşesinden kullanıcı, pek çok alanda ortak haritalar 

oluşturmakta ve bu haritaları sanattan bilime ve iş geliştirmeye kadar farklı alanlarda kullanmaktadır.  

İnternet üzerinden ağ haritalama, analiz etme ve yayınlama hizmeti vermekle sınırlı kalmayan Graph 

Commons aynı zamanda ağ haritalama yapabilmeleri için kullanıcılarına atölye çalışmaları ve hackathon’lar 

(yazılım yarışmaları) ile gerekli teknik bilgi ve altyapı eğitimini de vermektedir. Kendisi de internet üzerinde 

kullanıcıları buluşturan bir ağ sayfası olan Ekşi Sözlük’te (Ateş, 2014) kullanıcıları Graph Commons için 

(Ekşi Sözlük) “Yeni sistemleri yakın zamanda devreye giren müthiş uygulama”, “Kolektif çalışma açısından 

böyle yararlı üstelik Türkiye’den çıkmış önü apaçık bir projenin yayılması gerekiyor” gibi yorumlar 

https://www.graphcommons.com/graphs/a5f158c2-9d58-4745-9fe5-97bc9d86dac4
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yapılmıştır. 

5. SONUÇ 

Bilgi ekonomisinin petrolü olarak tanımlanan Büyük Veri denizine her an, e-devlet uygulamaları, hastane 

kayıtları, bankalar, cep telefonları, akıllı televizyonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, internet, sosyal medya, 

ulaşım, parmakizi, yüz tanıma sistemleri, MOBESE’ler ve daha birçok kaynak aracılığıyla devasa bir veri 

akışı olmaktadır. Büyük Veri, kurumlar ve şirketlerin yanında insanları da veri kaynağı haline getirmiştir. 

Gelinen bu noktaya, gelişen teknoloji ve teknolojiye erişim olanaklarının artması ve ucuzlamasının katkısı 

büyük olmuştur.  

Büyük Veri, gerek bilimsel, gerekse küresel şartlar altında rekabet gücünü ve daha fazla müşteriye ulaşma 

şansını artırmak isteyen şirketlerin yaptığı araştırmaların yöntem ve modelleri başta olmak üzere, pek çok 

alanda önemli değişim ve dönüşüme neden olmuştur. Bilimsel araştırmaların nesnellik, kesinlik, evren ve 

örneklem kavramlarına bakış açılarını değiştiren Büyük Veri, bireysel anlamda da bilinç ve düşünce 

seviyesinde önemli dönüşümlerin zeminini hazırlamıştır. Birçok çalışma sahasının sonu anlamına gelen 

Büyük Veri aynı zamanda yeni mesleklerin ve uzmanlıkların da kaynağını oluşturmaktadır.  

Ağ teorisyeni Duncan Watts, “Bir kere cevabını bildiniz mi her şey açıktır” (Mayer-Schönberger & Cukier, 

2013, s. 77) demiştir. Hem kurumlar, hem şirketler hem de bireyler için ‘bilme’nin sınırlarında devrimsel bir 

dönüşümü tetikleyen Büyük Veri’nin, kullanımının demokratik şartlarda sürdürülmesi halinde derinlerinde 

var olan, ancak insanlığın henüz keşfetmediği daha pek çok bilginin kapısını açması beklenmektedir. 
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Histatin Proteini ve Özellikleri 

Oral mukoza ile dermal doku arasında iyileşme hızı açısından ciddi fark olduğu bilinmektedir. Bu farkın 

temel faktörlerinden biri de tükürük salgısıdır. Tükürük; mukoseröz ekzokrin bir salgıdır (1). Majör (parotis, 

submandibular ve sublingual tükürük bezleri) ve minör tükürük bezlerinden ağız boşluğuna salgılanır (1). 

Tükürük salgısının, konuşma, çiğneme, yutma gibi fonksiyonlarının yanı sıra oluşturduğu nemli ortam ve 

sahip olduğu olduğu protein yapılı moleküller ile oral mukozada oluşan yaraların hızlı şekilde iyileşmesinde 

büyük rol oynamaktadır (2). 

Histatinler, parotid ve submandibular tükürük bezlerinde sentezlenen ve tükürüğe salınan histidin 

bakımından zengin katyonik peptitlerdir ve aminoasitleri bakımından antimikrobiyal peptit ailesinin üyesidir 

(3,4). Histidin bakımından zengin olan bu polipeptitlerin antimikrobiyal ve antifungal özelliklere sahip 

oldukları kanıtlanmıştır.  

İlk histatin, insan parotis tükürük bezi salgılarından izole edilmiştir. Histatin gurubu proteinler, büyük 

tükürük bezleri olan submandibular ve parotis bezleri tarafından salgılanırlar. Tükürükteki konsantrasyonu 

histatin peptitlerinin 50 ile 425 lg / ml değişmektedir. 

Kimyasal olarak amino asitlerin dizilişi, histatin peptidlerinin çeşitlerini oluşturur. Tükürükte bulunan doğal 

histatinlerin yaygın çeşitleri Histatin-1 (38 aa.), Histatin-3 (32 aa.) ve Histatin-5 (24 amino asit) tir (3). Tüm 

histatinler 4q13 kromozomunda lokalize olan HTN1 ve HTN3 isimli iki genin ürünüdür, biri Histatin-1'in 

üretilmesinden, diğeri Histatin-3'ün üretilmesinden sorumludur. Diğer histatinler, yukarıdaki iki histatinin 

proteolitik türevleridir (3,5). Bunun dışında, Histatin-3'ün ilk 24 amino asidine özdeş bir sekans gösteren 

Histatin-5, insan tükürüğünde mevcut olduğu için ana fragmanı temsil eder (6). 

Kimyasal olarak amino asitlerin dizilişi, histatin peptidlerinin çeşitlerini oluşturur. Tükürükte bulunan doğal 

histatinlerin yaygın çeşitleri Histatin-1 (38 amino asit.), Histatin-3 (32 amino asit.) ve Histatin-5 (24 amino 

asit) tir. Histatin-5 metallere karşı son derece reaktif ve affinite gösterterek bağ kurabildiği düşünülen N-

terminalini içerir. Kimyasal yapısı reaktif oksijenin çökelmesine neden olur (4). 

Histatin peptidinin amino asit dizisinin analizi sonucunda Histatin-2 için Histatin 1 in parçalanabilir bir ürün 

olduğunu ileri sürmüştür. Öte yandan, kalan histatinler ile ilgili olarak Histatin-3'ün proteolitik ürünü olduğu 
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belirtilmektedir. Histatin proteinlerinin, nsanların kendi savunma peptidleri olduğu ve son yıllarda bu 

peptitlerin terapötik ve biodental alanında popülerlik kazandığı görülür. Ayrıca, doğal peptid içeren 

antimikrobiyal ilaçlar, bakteri, mantar, virüs ve parazitler gibi patojenlere karşı direnç gelişimini önler (4). 

Histatin Proteinin Fonksiyonları 

İnsanın tükürük örneği kan gibi ya da kan yerine biyo-sıvı olarak tanı ve tedavi amaçlı hastalık biyo-

belirteçlerini saptamada kullanılabilir. Buna ek olarak tükürükten örnek elde edilirken ve tükürük 

değerlendirirken çok yüksek maliyetlere gerek olmaması ve noninvaziv olması ağrı oluşturmaması 

tükürüğün bize sağladığı önemli avantajlarındandır (4). 

Diğer biyolojik sıvıların aksine, insan tükürüğü, kuvvetli bazik ve asidik proteinler içerir. Ayrıca, bireysel 

farklılıklardan ayrı olarak, tükürük proteinlerinin bileşiminin büyük ölçü de salgı bezine, sekresyon ritmine, 

cinsiyete, yaşa ve diyete ve ayrıca genel sağlığa bağlı olduğu iyi bilinmektedir (6). İnsan tükürüğü; bağışıklık 

ve yara iyileşmesi gibi önemli fonksiyonların yerine getirilmesinde yardımcı olan  çeşitli anti-mikrobiyal 

polipeptitleri içerir. Bahsedilen çeşitli peptitler arasında histatin hedeflenmiş ve biyodental alanında oldukça 

ilgi kazanmıştır (4). 

Histatinin teorik fonksiyonları; tamponlama, yara iyileşmesi, antiviral, antibakteriyel ve mineral dengesinde 

yardımcı olmaktır (4).  İnsan histatinlerinin seçkin formları olan Histatin-1, Histatin-3 ve Histatin-5 toplam 

histatin miktarının yaklaşık %20-30 oranını oluşturmaktadır. katkıda bulunur (4, 6, 7). Hidroksiapatit 

kristalleri tarafından absorbe edilen Histatin-1'in kilit rolü proteolitik bozulma ve demineralizasyondan 

korumaktır (4). Histatin-1, fosforile edilmiş içeriğinden dolayı, hidroksiapatit kristalleriyle bağlanma 

afinitesi yüksektir (4). 

İnsan oral mukozasının ayırt edici özelliklerinden biri, yüksek turnover hızıdır. Bu özellik, Histatin-1 ve 

Histatin-2'nin varlığı gibi birçok faktörün varlığından kaynaklanmaktadır. Bu peptitler dolaylı olarak 

epitelyal göçü uyararak yara iyileşmesini başlatır. Buna karşılık, epitelyal büyüme faktörü (EGF) ve sinir 

büyüme faktörü (NGF), histatinlere göre yara iyileşmesi açısından daha az stabil olarak bildirilmiştir (4). 

Histatinler güçlü antifungal ajanlardır (3). Son yıllarda histatin peptidinin Candida albicans üzerindeki 

etkileriyle ilgili bazı değerli araştırmalar yapılmış ve rapor edilmiştir (4). Histatin-5, candida albicans gibi 

patojenik mantarlara karşı en yüksek aktiviteye sahiptir (3,8).  

Üç ana histatin peptit tipinin (Histatin-1, Histatin-3 ve Histatin-5) her birinin, aday organizmaları inhibe 

etme ve öldürme kabiliyetine sahip olduğu, ancak blastoconidia ve çimlenmiş hücreleri öldürme 

yeteneklerinde farklılık gösterdiği bulunmuştur. Buna karşılık Histatin-5'in en aktif, Histatin-3'ün orta 

derecede aktif ve Histatin-1'in en az aktif olduğu bildirilmiştir. Bu farmakolojik yapı nedeniyle, histatin 

terapötik ürünler için çekici bir adaydır. Histatinin fungistatik ve fungisidal ajan olarak etki ettiği bildirilen 
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mekanizma, hücre zarında bileşenlerin kaybına yol açan plazma zarının bozulmasını içerir. 

Edinilmiş immün yetersizlik sendromunda (AIDS), histatin miktarının azaldığı bulunmuştur ve bu nedenle 

tanı için biyo-belirteç olarak kullanılabilecekleri önerilmiştir. 

Hitatins-3 ve Histatin-5, reaktif N-terminalinin varlığı nedeniyle metallere bağlanma kapasitesine sahiptir. 

Burada, bu N-terminalinin metallerle, özellikle bakır ve nikelle bağlanma potansiyeli yüksektir, böylece 

hücre organellerinin zarlarına zarar veren, ayrıca DNA'ya zarar verebilecek ve dolayısıyla mantar ve bakteri 

hücre ölümüne yol açabilecek reaktif oksijen türleri üretilebilir. Ağız boşluğunun önemli mikro floralarından 

biri olan Bacteroides gingivalis, proteaz ürettiği gibi periodontiumun imhası ile ilişkilidir. Ek olarak, histatin 

peptidlerinin salgılanan proteazlar ve clostripain üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Histatin-5'in proteaz ve clostripain (clostridiopeptidase B, Clostridium histolytium proteinaz B) aktivitesini 

inhibe ettiği sonucuna varılmıştır. Kovalent olmayan kompleksler yapan proteaz aktif bölgelerine bağlanır, 

bu nedenle periodontitisin önlenmesinde kilit rol oynar. 

Histatin Proteini ve Biyo-Yararlanım Hakkında Sonuçlar 

Histatin peptidi tükürük içerisinde bulunan ve multi-fonksiyonl bir peptit türüdür. Sahip olduğu bilinen 

fonksiyonları ile diş hekimliğinde pek çok klinik uygulamaya dahil edilebilir. Xserostomia görülen veya  

immün sistemin zayıf olduğu bireylerde oral gargaralara katılması veya cerrahi sütur materyallerine 

emdirilmesi ile bölgenin oral florasında dengenin sağlanmasında ve yara iyileşmesinin hızlandırılmasında 

faydasının olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle histatin gibi değerli  bir protein ile ilgili daha fazla 

klinik çalışma yapılarak klinik kullanıma kazandırılabileceğini belirtmek isteriz.    
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Kemik, organik ve mineral bölümlerden oluşan, özelleşmiş bir bağ dokusudur. Kemiğin mekanik, koruma ve 

metabolik olmak üzere üç temel görevi vardır. Kemik mineral, organik matriks, hücreler ve sudan oluşur (1). 

Kemik doku vücudun total kalsiyumunun %99’ unu ve total fosforun %85’ inin bulunduğu mineral 

deposudur. Parathormon, D vitamini, kalsitonin, büyüme faktörleri, sitokinler ve prostaglandinler kemik 

hücreleri üzerinde etkilidir (1,2).   

Kemik modeling (yapılanma) ve remodeling (yeniden yapılanma) denilen bir döngü içerisindedir. Osteoblast 

ve osteoklastlar  tarafından oluşturulan bu döngü iskelet sağlığının sağlanmasında rol alır (2).  Modeling 

çocukluk döneminde meydana gelir. Remodeling ise mekanik açıdan yetersizleşen kemiğin ortadan kaldırılıp 

yerine güçlü kemik dokusunun oluşturulmasıdır (3,4). Bu döngü beş fazdan oluşur. Aktivasyon fazında 

osteklastik aktivite başlar. Bunun sonucunda kemik dokunun yıkıldığı rezorbsiyon fazı oluşur. 

Osteoklastlarca oluşan yıkım sonrası osteoblastik aktivite stimüle olur ve bu faz geri dönüş fazı olarak 

adlandırılır. Formasyon fazında kavite osteoblastlarca doldurulur ve bir sonraki döngünün başlangıcına kadar 

devam edecek olan sessizlik fazına geçilir (3). Her bir döngü 3-12 ay sürer .  

Kemiğin yeniden yapılanmasında osteoprogenitor (osteojenik hücreler), osteoblastlar, osteoklastlar ve 

osteositler önemli rol oynar.  

Osteoprogenitor Hücreler 

Kemik hücresi olma yönünde koşullanmış mezaenkim hücreleridir. Kemiklerin zarlarında ve kanalları 

çevreleyen bağ dokuda inaktif olarak bulunurlar. Mitozla bölünüp çoğalırlar. Gerekli durumlarda aktifleşip 

bölünerek osteoblastları meydana getirirler. 

Osteoblastlar 

Osteoprogenitör hücrelerden farkılaşırlar, bölünme yetenekleri yoktur. Osteoblastların asıl fonksiyonu 

ekstrasellüler matriksi sentezlemek ve mineralize etmektir. Kemik trabeküllerinin (süngerimsi kemik) ya da 

lamellerinin (kompakt kemik) yüzeylerinde tek sıra halinde dizilmişlerdir. Çekirdekleri ökromatiktir. 

Sitoplazmaları granüllü  ve Golgi aygıtlarından zengindir. Bu da yüksek metabolik aktiviteyi gösterir. Kemik 

matriksin organik bölümünü;kollagen,proteoglikan, glikoprotein ve glikozaminoglikan salgılarlar. Henüz 
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kireçleşmemiş bu tür temel maddeye osteoid denir. Osteoblastlar, osteoid doku içinde gömülü kalırlar ve bu 

doku kireçleşince aktiviteleri azalır, şekilleri basıklaşır ve  osteosit olurlar. 

Osteositler  

Osteositler, kireçlenmiş kemik matriksi içinde kalan ve metabolik aktivitelerini azaltan osteoblastlardır. 

Lakunlar içerisinde, uzun sitoplazmik uzantıları kanaliküllerin uçlarına kadar uzanır. Kemik matriks 

kireçleşmiş olduğundan madde transportu osteositler üzerinden gerçekleşir. Kemik dokunun canlı 

kalabilmesi osteositlerin varlığına bağlıdır. Osteoblastlar gibi bölünme gücünü kaybetmiş hücrelerdir. 

Osteoklastlar  

Kemikleri yıkıma uğratan hücrelerdir. Osteoklast oluşumu ve aktivitesi birçok faktör tarafından düzenlenir 

(2).  Kırmızı kemik iliğindeki kök hücreler, osteoklastların salgıladığı maddeler tarafından uyarılır ve 

uyarılan hücreler birleşerek bir osteoklastı meydana getirir. Sitokinler, hormonlar, büyüme faktörü, serbest 

radikaller, makrofaj-koloni stimülan faktör ve reseptör aktivatör NF-kB ligand (RANKL) bu maddeler 

arasındadır (2). Osteoklast oluşumu ve aktivasyonu için TNF reseptör ilişkili faktör 6 (TRAF6) gereklidir 

(2).  Kemiklerin yapımı sırasında osteoklastlar trabeküllerin yüzeyinde ya da kompakt kısımların iç yüzlerine 

yerleşip buraları eritirler. Bu yıkım olaylarında açığa çıkan kalsiyum kana geçer, kan kalsiyum miktarını 

ayarlanır. Paratiroid hormonu osteoklastları uyarır ve kana fazla kalsiyum geçer. Buna karşılık tiroid 

bezinden salgılanan kalsitonin hormonu matriks yapımını kamçılar ve kan kalsiyum miktarını düşürerek 

denge sağlar. 

Osteoklastlar çok iri hücrelerdir, elli kadar çekirdek içerirler. Sitoplazmaları asidofiliktir ve fazla miktarda 

lizozom içerirler. Lizozomlarda lizozomal enzimler ( asit fosfataz, kollagenaz, diğer proteazlar v.s.) bulunur. 

Kemik yüzeyinde oturdukları yerler bu enzimler nedeniyle çukurlaşır ve Howship lakunları olarak 

adlandırılır.  

PARATHORMON 

Parathormon (PTH)  84 aminoasitten oluşan bir polipeptiddir. Kan kalsiyum seviyesinin düşmesi sonrası 

paratiroid bezlerden salgılanmaktadır. PTH 1-84 salgılanan ve dolaşımda bulunan başlıca biyoaktif şeklidir. 

Plazmadaki yarılanma ömrü 2-5 dakikadır (5).  

Parathormonun asıl görevi kemik kalsiyum ve fosfat metabolizmasının düzenlenmesidir. Kan kalsiyum 

seviyesinin düşmesi sonucunda PTH salınımı artar. Artan PTH osteoklastik aktiviteyi uyararak kemik 

yıkımını ve böbrek distal tübüllerinden kalsiyum emilimini ve proksimal tübüllerden ise fosfat atılımını 

arttırır.  Osteoklastik aktivitenin artması aynı zamanda osteoblastik aktiviteyi de uyararak kemik yapımını 

gerçekleştirir (5).  PTH artışı aynı zamanda 1,25 dihidroksi vitamin D düzeyini arttırarak barsaktan kalsiyum 
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ve fosfat emilimini dolaylı olarak arttırır. 

TERİPARATİD 

Teriparatid kemik yapımını ve yoğunluğunu artrırmak, kemik kırıklarını azaltmak amacıyla parathormonun 

ilk 34 aminoasitinden oluşan rekombinant insan proteinidir (6). Enjeksiyondan sonra 30. dakikada plazmada 

maksimum düzeye ulaşır. Yarılanma ömrü yaklaşık olarak 1 saattir (7). Osteoporoz tedavisinde günlük 20 µg 

doz ile maksimum 24 aylık tedavi süresi ile onaylanmıştır.  Kullanım kriterleri: 

 Diğer osteoporoz tedavi ajanlarına yanıt alınamayan olgular(tedaviye rağmen kırık/ kemik 

mineral yoğunluğunda azalma) ve 

 >65 yaş, T skoru <-4,0 veya T skoru<-3,5 ve ikiden fazla kırık öyküsü veya 

 55-64 yaş T skoru<-4 ,0 ve ikiden fazla kırık öyküsü olan hastalardır. 

 

DİŞ HEKİMLİĞİNDE TERİPARATİT KULLANIM ALANLARI 

BİFOSFANATLARIN İNDÜKLEDİĞİ ÇENE OSTEONEKROZU 

Bifosfonatların indüklediği çene osteonekrozları (BİON), geçmişte radyasyon tedavisi öyküsü olmayan, 

bifosfonat kullanmış veya kullanmakta olan hastalarda, çene kemiklerinde 8 haftadan uzun süren ekspoze 

kemik olması durumuna denilmektedir (8). BİON teşhisi, radyografik veya histolojik bulgular yerine klinik 

bulgular üzerinden konulmaktadır (9). Klinik görünüm genel olarak sarımsı-beyaz düzgün veya bozulmuş 

sınırlı, bazen ekstraoral fistül veren oral kaviteye ekspoze olmuş kemik şeklindedir. Bunu yanı sıra diş kaybı, 

parestezi, süpürasyon, fraktür, yumuşak doku ülserasyonu ve ağrı semptomlar arasındadır (10). Ayırıcı tanı 

içerisinde periodontal hastalıklar, kemik tümörleri ve metastazları, periapikal patolojiler sayılabilmektedir 

(11). BİON oluşumunda kullanılan ilacın cinsi (nitrojen içeriği), kullanım yolu, süresi ve dozu belirleyici 

faktörlerdir (9). Bunun yanı sıra diabetes mellitus, alkol ve sigara kullanımı, kötü ağız hijyeni, bilinçsizce 

yapılan cerrahi müdahaleler osteonekroz oluşma riskini artıran etkenler arasındadır (9). Klinik muayeneye ek 

olarak radyografik bulgular tanıyı doğrulamak ve hastalığın evresini belirlemek için gerekmektedir (9). 

Kemik sintigrafisi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri BİON için en iyi görüntüleme 

yöntemleridir (12). 

BİON görülme sıklığı maksillada %16.7-38.8, mandibulada %55.5-83,3 her iki çene kemiği için ise; %5,7-

14 olarak bildirilmiştir (12). BİON; diş çekimi, implant cerrahisi veya derin periodontal cerrahi gibi işlemler 

sonrasında gelişebileceği gibi spontan olarak da gelişebilmektedir. Spontan gelişen olgular mukozanın daha 
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ince olduğu alanlar olup bu olgularda prognoz daha kötü olmaktadır (13,14). IV bifosfonat kullanan 

hastalarda oral bifosfonat kullanan hastalara göre osteonekroz görülme riski daha fazladır (8). 

BİON’un neden sadece çene kemiklerinde oluştuğuna dair kesin bir açıklama olmamasına rağmen, en 

kuvvetli hipotez bifosfonat grubu ilaçların osteoklastik mekanizma üzerinden etki göstermesinden yola 

çıkarak kemik metabolizmasının bozulması halinde ortaya çıkan bir durum olduğu yönündedir (12). 

Bifosfonat grubu ilaçların etki mekanizmaları osteoklast hücreleri üzerinden olsa da son yıllarda yapılan in 

vitro ve in vivo çalışmalar sonucunda oral mukoza ve tükürük salgısı üzerinde de etkisinin olduğu 

görülmüştür (15-20). 

BİON’un tedavisinde antibiyotikler, analjezik ilaçlar, ağız gargaraları ve debridman gibi çeşitli tedavi 

yöntemleri kullanılmasına rağmen istenilen başarı elde edilememiştir.  Ayrıca cerrahi debridman yapılan bazı 

olgularda nekrotik alanın daha da arttığı gözlenmiştir (21). 

Teriparatid diğer osteoporoz tedavi ajanlarından farklı olarak kemik üzerinde anabolik etkisi de mevcuttur. 

Teriparatid osteoklastları uyarıp kemik yıkımını başlatırken, bir taraftan da osteoblastları uyararak kemik 

yapımını başlatır (22,23). Ayrıca angiogenezisi indüklediği gösterilmiştir (24). Teriparatid bu özelliği 

nedeniyle osteoporozun yanı sıra bifosfonatların indüklediği çene osteonekrozu tedavisinde de kullanılmaya 

başlanmıştır (22,23). 

BİON gelişen olgularda yapılan  çalışmalarda 20 µg/gün subkutan teriparatid kullanımı sonrası osteonekroz 

alanında belirgin/tamamen iyileşme gözlenmiştir (25-28). BİON tedavisinde teriparatid kullanımı ile ilgili 

çalışma sayısı yetersizdir. Bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet 
 
Sürdürülebilirlik kavramı, temel olarak bugünün kaynaklarını ve birikimini gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesine olanak tanıyarak değerlendirmek olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilirlik; sosyal, ekonomik ve çevresel bağlamda 
incelenen bir konu olmakla birlikte; sürdürülebilir gelişim, kalkınma, sürdürülebilir çevre ve tasarım gibi birçok yönden incelenen bir 
olgudur.  
 
Çevresel tasarım bağlamında sürdürülebilirlik uygulamaları incelendiğinde, doğal malzemelerin kullanıldığı, geri dönüşüme önem 

veren, atıkların minimize edildiği, mümkün olduğunca kendi kendine yeten uygulamalar ağırlık kazanmaktadır. Bu konu 
çerçevesinde ‘Sürdürülebilir Park’ kavramı önem kazanmaktadır. ‘Sürdürülebilir Park’ ifadesi Dr. Galen Cranz tarafından ortaya 
atılmış bir kavramdır ve bu tip parklar sürdürülebilirliği sağlamak üzere kendine özgü nitelikler taşımak durumundadır. 
 
Çalışma kapsamında Sürdürülebilir Park kavramı, parklarda sürdürülebilirliği sağlayıcı ilkeler irdelenmiştir. Ayrıca sürdürülebilirlik 
ve ekolojik tasarım bağlamında Türkiye’de park anlayışı ve Türkiye parkları üzerine genel bir değerlendirme yapılmıştır.  

 
Anahtar kelimeler: sürdürülebilirlik, park, sürdürülebilir park, ekolojik tasarım 

 
 

Evaluations on the Concept of Sustainable Park 

Abstract 

The concept of sustainability can be defined as evaluating today's resources and accumulation by allowing future generations to meet 
their own needs. Sustainability; although it is a social, economic and environmental context; sustainable development, sustainable 
environment and design. 
 
When sustainability practices are examined in the context of environmental design; natural materials are used, recycling is important, 
waste is minimized, self-sufficient applications gain weight as much as possible. Within this framework “Sustainable Park” concept 
is gaining importance. The term sustainable parking is a concept introduced by Dr. Galen CRANZ. These types of parks must have 
unique characteristics to ensure sustainability. 

 
Within the scope of the study, the concept of Sustainable Park and the principles that provide sustainability in parks are examined. It 

also made a general assessment on the park concept in Turkey within the scope of sustainability and ecological design and parks. 

 
Key words: sustainability, park, sustainable park, ecological design 

 

 

 

Giriş 

 
Sürdürülebilirlik, tanım olarak bugünün kaynaklarını gelecek nesillerin de kullanmasına olanak tanıyacak 

şekilde koruma dengesi gözeterek değerlendirmek olarak ifade edilebilir. Kavram ilk ortaya atıldığı 

zamandan bu yana; farklı disiplinlerde çalışılmış ve olgusal bir nitelik taşımaktan öte, çeşitli uygulamalarla 

hayata geçirilmiştir. Sürdürülebilir tasarım, sürdürülebilir dönüşüm, sürdürülebilir malzeme kullanımı, 

yapılarda sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tüketim konunun yayılımına verilecek örneklerden sadece 

bazılarıdır.  
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Parklar, kentlerde sosyalleşme sağlayan, insanların rekreasyonel faaliyetlerde bulunduğu, çeşitli donanımlar 

içeren alanlardır. Günümüzde parklarda çok farklı donatı elemanları ve çeşitli kurgularla kullanıcılara 

alternatifler sunulmaktadır. Yeşil alan ve bitkilendirme ağırlıklı düzenlenen parkların yanında, farklı 

temalara (eğlence, terapi vb.) yönelik parklar da yeni dönem tasarım uygulamaları arasındadır.  

Parklarda sürdürülebilirliğin sağlanması fikri; sürdürülebilirliğin temel ilkelerinin parkın yapımından, 

işleyişine kadar uygulanacak bir dizi çalışma ile hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu anlamda 

öncelikle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım kavramlarının irdelenmesi gerekmektedir.  

Sürdürülebilirlik  

Sanayi Devrimi’nin başlamasından itibaren şekillenen Dünya’da hızlı makineleşmenin çeşitli getirileri 

olduğu gibi, ekosisteme de büyük ölçüde zararları olmuştur ve bu süreç devam etmektedir. Yenilenemeyen 

enerji kaynaklarının kullanılması ve bunların çevreye saldığı zehirli gazlar, enerji kaynaklarının eskiye 

oranla çok daha fazla kullanılması, nesli tükenen canlılar ve doğanın uğradığı zararlanmalar çevreye yönelik 

bilinçle ilgili sorunları gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik kavramı kapsamlı olarak ele 

alınmıştır.  

Sürdürülebilirlik; bugünün isteklerini gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sağlarken, 

ekolojiyi yani doğal yaşamın dengesini ve ekonomik değerleri gözeten, eşitlikçi, doğal kaynakların dengeli 

kullanılmasını öngören, yarını da düşünen, toplumsal duyarlılığın ön planda tutulduğu bir kavram olarak 

nitelenebilir (Oğuz ve Külekci, 2010).  

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme kavramları 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu’nun Bizim Ortak Geleceğimiz raporunda ön plana çıkmıştır. Bruntland Raporu olarak da bilinen 

bu belgenin ana önerisi; çevre koruma ve ekonomik kalkınma için rekabetçi gereksinimleri merkeze alan bir 

yaklaşım olan ‘sürdürülebilir gelişme’ydi. Sürdürülebilir gelişme hem nesiller arası eşitlikle, hem de nesiller 

dahilinde eşitlikle ilgili olarak tanımlanmıştır (Dresner, 2008) 

Sürdürülebilir gelişme ile çevresel yaşam kalitesinin, sosyal yaşam kalitesinin ve ekonomik uygulamaların 

sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle, sürdürülebilir gelişme, kentsel gelişme kavramı ile de 

bütünleşmektedir. Çünkü insan eylem ve düşünceleri doğrudan insanın yaşam mekanı olan kentlerde 

biçimlenmekte ve kentsel gelişme ile karşılıklı bir etkileşim içinde sürmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir 

gelişme politikalarının uygulanabilmesinin koşulu, bu politikaların mekana yansıtılmasıdır. Başka bir 

ifadeyle; sürdürülebilir gelişmenin sağlanabilmesi için, sürdürülebilir kentleşmeyi sağlayacak politikaları ve 

uygulamaları hayata geçirmek gereklidir (Tosun, 2009). 
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Sürdürülebilir Tasarım 

Sürdürülebilir Tasarım kavramı, tüm tasarım disiplinlerinde temel prensipler doğrultusunda uygulanan, 

tasarım ve ürün tipine göre detaylarda farklılaşan bir biçimde gelişmektedir. Sürdürülebilir tasarımda, 

temelde; enerji tüketiminin azaltılması ve yenilenebilir kaynaklardan yararlanılması, doğal ve geri 

dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması, sıfır atık bilinciyle tasarım yapılması gibi ekoloji dostu 

çözümlere yer verilmektedir. Farklı sürdürülebilir tasarım ilkelerinden bahsedilmekle birlikte, hepsinin 

temelinde doğayı korumak ve kaynakları etkin kullanmak yatmaktadır.  

Sürdürülebilir düşünce ve tasarım ilkeleri, evrensel ortak değerler olup; hem küresel hem de yerelde 

tasarımcının, uygulamacının ve işverenin çevre duyarlılığı aşamasında ihtiyaç duyduğu bilgi birikiminin 

oluşturulmasını amaçlamaktadır. Mimariyle oluşturulan yapay çevre kaynaklı sorunlara çözüm önerileri 

sunulmakta, mevcut ekosistemin fiziksel sürekliliği sağlanmakta, bozulmuş yaşam çevrelerinin onarılması, 

terk edilmiş alanların ıslah edilmesi vb. için örnek çalışmalar yapılmaktadır. Fosil yakıt tüketiminin 

azaltılması hatta tamamen ortadan kaldırılarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, geri dönüşümün 

yaygınlaştırılması ve doğayla bütünleşmek en etkin çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır (Gökşen vd. 

2017) 

Temel olarak bir kentte ya da dış mekanda yapılacak sürdürülebilir öncelikli çalışmalara yönelik bazı tasarım 

prensipleri farklı bilim çevrelerince temelde aynı felsefeye işaret ederek farklı kriterlerle belirlenmiştir.  

McLennan (2004) “The Philosophy of Sustainable Design” kitabında sürdürülebilir tasarım prensiplerini 

temel olarak şu şekilde ifade etmiştir (Öç, 2013).  

 

 Doğal hayata saygı duymak,  

 İnsanlara saygı duymak,  

 Alana saygı duymak,  

 Yaşamın döngüsüne saygı duymak,  

 Enerji ve doğal kaynaklara saygı duymak,  

 Sürece saygı duymak,  

 

Bazı kentler; yaşam kalitesine ilişkin konularını anlamlı bir şekilde deneyimlemek ve ölçmek için kendi 

sürdürülebilirlik göstergelerini geliştirmektedir. Genelde, burada Yerel Gündem 21 değerlendirmeleri ya da 

yerel yönetimlerin rehberleri belirleyici olmaktadır. Burada çevresel kriterlerin (su ve enerjinin korunması, 

atık yönetimi ve taşınması vb.) yanında bütün sürdürülebilir kent tanımlamalarının merkezinde yaşam 

kalitesi konuları yer almaktadır (Chiesura, 2004). 
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Temel sürdürülebilir tasarım prensiplerine ek olarak; meslek disiplini ve çalışma alanına yönelik olarak 

belirlenen kriterler de bulunmaktadır. Sürdürülebilir park kavramının temelinde; sürdürülebilir peyzaj 

tasarım ilkelerinin doğru algılanması ve uygulanması yatmaktadır.  

Bir tanıma göre sürdürülebilir peyzaj tasarım ilkeleri şu şekilde sıralanmaktadır (Seçkin vd. 2011, Gürbüz ve 

Arıdağ, 2013): 

 Bölgesel imkanların kullanımı: İklim koşulları, güneş-gölge durumu (yaz güneşinden korunma, kış 

güneşinden yararlanma), rüzgar durumu (soğuk rüzgarlardan korunma, sıcak rüzgarlardan 

yararlanma), yağış durumu, bölgesel ve/veya dönüşümlü malzemeler, 

 Mevcut peyzajın en az tahribi: En az kazı-dolgu, mevcut bitki örtüsü, yerüstü suları, 

 Bozulan peyzajın onarımı: Toprağın iyileştirilmesi, zararlı maddeler, uygun olmayan bitkiler olarak 

öngörülmüştür. 

Peyzaj tasarımında bir dış mekan oluştururken; öncelikle insana hizmet etmesi, sosyal çözümler üretmesi, 

ergonomik ve konforlu olması gözetilir. Dış mekan tasarımları da, farklı tasarım disiplinleri gibi insan 

eylemleri merkeze alınarak kurgulanır. Diğer tasarım disiplinlerinden en önemli farkı doğanın içinde olması, 

doğal koşullardan doğrudan etkilenmesi ve doğa ile beraber hareket etmesidir (Gürbüz ve Arıdağ, 2013) 

Sürdürülebilir Park Kavramı 

Kent parklarının; günümüzün hızla kentleşen toplumunda, çevresel, estetik, rekreasyonel, psikolojik ve 

ekonomik olarak önemli ekosistem servislerini ve yaşam kalitesini sağlamak konusunda stratejik bir önemi 

vardır. Kent parkları ve ormanlar, yeşil kuşaklar ve bileşenleri gibi doğal varlıkların bulunması, kentsel 

bağlamda yaşam kalitesinin artmasına yönelik birçok katkı sağlamaktadır (Asımgil, 2012). 

Sürdürülebilir park kavramını tanımlarken; çok geniş ya da çok spesifik iki perspektif arasında bir ilişki 

kurmak adına, doğru ifadeleri seçmek gerekmektedir. Sürdürülebilir parkların genel olarak parkların ekolojik 

performanslarını arttırması beklenen özellikleri belirleyicidir. Farklı bir model olarak; sürdürülebilir parkları 

tipik parklardan ayıran özellikleri bulunmaktadır. Bu karakteristik özellikler; yerel bitkilerin kullanımı, 

nehirlerin veya diğer doğal sistemlerin restorasyonunun sağlanması, yaban hayatının korunması, alana uygun 

teknolojilerin veya altyapıların entegre edilmesi, geri dönüşümün ve sürdürülebilir yapım ve bakım 

uygulamaları yapılmasını içermektedir. Bu tanımlama parkların ekolojik değerine vurgu yapsa da sosyal 

değerleri de kapsamaktadır (Cranz ve Boland, 2004).  

Sürdürülebilir parklar, temel olarak ekolojik parklarla benzer temel kaygılarla geliştirilen sistemlerdir. Bu 

bağlamda ekolojik parklarla ilgili sistemler aslında sürdürülebilir parkları da kapsamaktadır denilebilir. 
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Cranz ve Boland (2003), ekolojik parkları geleneksel kent parklarından ayıran 4 temel nitelik ortaya 

koymuştur. Bunlar (Onur ve Demiroğlu, 2016);  

 

 Mevcut kentsel yeşil alan sisteminin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak tasarlanır ve bu şekilde 

kentsel yapıyla bütünleşerek, kentlerin çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne katkıda 

bulunurlar. 

 Kültürel olarak tanımladığımız peyzajın ekolojik değerini ön plana çıkartarak, ekolojik estetik 

kavramının yaratılmasına model oluştururlar. Ayrıca peyzaj ve mimarinin, çevrelerindeki kent 

dokusu ile uyumu açısından yeni bir estetik ve form kavramına ev sahipliği yaparlar.  

 Toplumun planlama ve yönetim süreçlerine katılımını teşvik eden politikalar izleyerek, toplumun 

eğitim ve gelişiminde etkin rol oynarlar. Böylece toplumsal bağın güçlenmesinde ve toplumla yaşam 

alanı arasındaki bağın kurulmasına katkı sağlarlar.  

 Kullandıkları materyaller açısından daha etkili ve kendi kendine yetebilen bir yapıya sahiptirler.  

 

Sürdürülebilir Parkların temel özellikleri ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Cranz ve Boland 2004);  

 

 Sürdürülebilir parklar; diğer kent parkı modellerinden, maddesel kaynaklarının kendi kendine 

yetebilmesine vurgu yapması açısından ayrılmaktadır.  

 Sürdürülebilir parklar, fon kesintileri ve değişen rekreasyonel beklentilere rağmen, kendi ekolojik 

sağlıklarını artırmaya yönelik bir işlev üstlenirler.  

 Sürdürülebilir parkların içinde inşa edilen yapılar; yapım ve kullanım aşamasında oluşacak ekolojik 

maliyetleri minimize edecek şekilde tasarlanır ve konumlandırılırlar.  

 Sürdürülebilir parklarda; yerel, istilacı olmayan, çevresel olarak uygun bitki seçimleri yapılmaktadır. 

Bu parklar sadece ekolojik olarak uygun bitkileri seçmekle kalmaz, aynı zamanda bitkilendirmeler 

daha sonraki bitki dikimlerine de olanak tanıyacak şekilde uygulanır.  

 Sürdürülebilir parklar; yağmur suyu ve gri suyu atık olarak değerlendirmek yerine, estetik ve 

ekolojik kaynaklar için tedavi edici olarak kullanır.  

 Sürdürülebilir parklar kentsel doku ile entegre edildiğinde park dışındaki büyük kentsel problemleri 

de çözümlemede rol oynarlar. Diğer parklar ve kentsel peyzajlar için yeni estetik formların ortaya 

çıkmasını sağlarlar.  

 Sürdürülebilir parklar: birbirine yakın bölgelerdeki alan kullanımlarına ilişkin çatışmaları 

hafifleterek, yaşam kalitesinin artmasına da destek olurlar.  
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 Sürdürülebilir park modeli hem parklar açısından çeşitlilik önerir, hem de park ve çevreleyen kentsel 

doku arasında da kapsamlı bir ilişki kurar.  

 

SONUÇ 

Sürdürülebilirlik kavramı ve bunun çevresel yansımaları son yıllarda farklı disiplinlerde sıkça sorgulanan 

kavramlar arasındadır. Mimari disiplinlerde sürdürülebilirlik tartışmaları ise farklı şekilde kentsel hayatta yer 

bulmaktadır. Özellikle yenilenemeyen kaynakların bilinçsiz kullanımı ve fosil yakıtların doğaya verdiği 

zararlar düşünüldüğünde bir olgu olarak sürdürülebilirlik kavramının ne kadar önemli olduğu daha net 

anlaşılacaktır. 

Kentler, kentli insanın beslenme, barınma, sosyalleşme gibi ihtiyaçlarını çoğunlukla karşılayan organik 

yapılardır. Kent parkları ise, her geçen gün daha fazla betonlaşan kentlerde bireylerin yeşil alana ulaşımını ve 

rekreasyon ihtiyaçlarını gideren önemli alanlardır. Yeşil alanların insanların fiziksel ve psikolojik sağlığı 

üzerindeki etkilerini sorgulayan bilimsel araştırmalar göstermektedir ki; kentlerde yeşil alan varlığı ve 

yoğunluğu bireyler ve toplumlar üzerinde olumlu dönütler sağlamaktadır.  

Kent parklarında sürdürülebilirliğin sağlanması, bu tip parkların daha fazla ekoloji dostu olmasını sağlayacak 

ve kendi içindeki kaynak ve enerji dönüşümünü sağlayacaktır. Aynı zamanda, kent parklarında yapılan gerek 

yapısal, gerek bitkisel uygulamalarda sürdürülebilirliği sağlayıcı yöntemlerin desteklenmesi sürdürülebilir 

park kavramını, sürdürülebilir kent noktasına taşıyacak, doğa ve ekoloji dostu kentlerde yaşamayı seçen 

bireylerin yaşam kalitesi ve refah düzeyi yükselecektir.  
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Kentsel alanlarda çok bileşenli, dinamik, sürekli değişip dönüşen çevreler olup fiziksel, toplumsal ve siyasal birçok etki sonucu 

evrilmektedir. Son dönemlerde kentsel alanlarda yeşil alanların hızla azalması ve kentlerin yoğun yapılaşma ve yapısal yüzeylere 

maruz kalması sonucunda da sağlıksız yaşam çevreleri oluşmaktadır. Bu kapsamda kentsel alanların ekolojik anlamda destekleyecek 

yeni arayışlar gündeme gelmektedir. Çevresel sürdürülebilirlik ve kentsel biyolojik çeşitliliğin korunması ve yenilenmesi için yeşil 

binalar ve dikey ormanlar tasarlanmaktadır. Böylece biyolojik çeşitlilik arttırılarak kentsel ekosistem desteklenmekte ve bu yolla 

sağlıklı yaşam çevreleri oluşturulması hedeflenmektedir. Dikey olan doğal ortam farklı fauna türlerine habitat oluşturmaktadır. 

Yapılanmayla ile kurgulanan bu uygulama ile dikey ormanlar CO2 ve toz emilimi sağlarken oksijen ve nem üreterek bireylere 

sağlıklı kentsel çevreler sağlamaktadır. İlk kez İtalya, Milano’da Mimar Stefano Boeni tarafından 2014 yılında uygulanan dikey 

orman (Bosco Verticale) kentin yer ve hava kirliliğine çözüm üretmek amacı ile yaşam kazanmıştır. Dünya’da da bazı ülkelerde 

uygulanmaya başlayan benzer projeler kentsel alanlardaki kaçınılmaz büyümeye çözüm olarak yoğun yeşil doku, çok sayıda bitki 

türü ve ağaçlandırmaya sahip kulelerin tasarımı ile kentsel ekosisteme doğrudan destek sağlamaktadır.  

 

Bu araştırmada; dikey orman yaklaşımı bileşenleri ile tanımlanarak çevre ve kent ekosistemine katkıları irdelenerek; doğayı kendi 

içinde barındıran bir mimari yaklaşım olarak kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj tasarımı kapsamında tartışılacaktır. Yanı sıra yoğun 

dokulu, yapay ve hatalı kentleşme yerine dikey orman uygulamaları kentlerin olumlu ve olumsuz boyutları alternatif bir yaklaşım 

olarak tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dikey Orman, Sürdürülebilirlik, Ekolojik tasarım, kent ekolojisi 

 

Giriş 

Kentsel alanlarda ranta bağlı olarak hızlı yapılanma süreci ile kentler çok katlı yapılar, geçirimsiz yüzeyler, 

sağlıklı olmayan yapı gereçleri ile kaplanmış yüzey ve cephe elemanları gibi uygulamalarla ile kontrolsüz bir 

şekilde büyümeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak açık ve yeşil alanlar ile bitkisel materyalin azalması, 

hava akımı ve buharlaşmanın doğal süreçlerin dışına çıkması, kentsel alanlar ve açık alanlar arasında rüzgar 

hızı- yönü ve hava sıcaklığı farklılıkları, ısı adaları etkisi, bozulmuş toprak yapısı ve içeriği; hava koşulları 

değişimi gibi etkenler ile artık kentlerde yapay yaşam ortamları hızla artmaya başlamıştır. Bu olgu kentlerde 

sağlıklı yaşam koşulları ile kentsel alanların sürdürülebilirliğini güçlendirmektedir.  Bugünün kentleri görsel 

açıdan zengin, mekansal anlamda kolay erişilebilir, yaya öncelikli, ekolojik açıdan sürdürülebilir, ekonomik 
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değerleri dikkate alan, yaşam kalitesi yüksek, güvenli, birçok toplumsal aktiviteye olanak sağlayan canlı, 

sağlıklı ve yaşanılabilir kentler olmalıdır.  Özellikle çok sayıda nüfus barındıran, farklı sektörlerin bir arada 

etkin olduğu büyük metropollerde güncel yaşamın bir gerçeği olarak yapılanma biçimi az yoğun 

yapılaşmadan çok yoğuna; müstakil konutlardan ise çok katlı site ve rezidans uygulamalarına dönüşmektedir. 

Ancak bu hızlı dönüşüm sürecinde gerçekleşen kimi plansız kentsel gelişim alanları birçok sorunu da 

beraberinde getirmektedir. Böylece kentsel ekoloji, yeşil alan ekosistemleri ve doğal değerler zararlanmaya 

uğramakta ve kent ekosisteminin dengesi bozularak biyolojik çeşitlilik artmaktadır.   

Dikey Orman 

Dikey Orman yaklaşımı 2014 yılında Milano kentinde mimar Stefano Boeri tarafından öngörülen ve tasarım 

detayları çözümlenen bir projedir (Şekil 1). “Dikey orman” olgusunun arka planındaki ana fikir; tüketilen, 

yok edilen ve doğadan alınanın doğaya geri verilmesidir. Bu projede “merkezdeki ağaçlar” fikri ile 

metropolitan şehirlerdeki çok katlı binaların bünyelerinde yenilenebilir bir şekilde dikey ağaç yetiştirilmesi 

yolu ile biyoçeşitliliğe katkı sağlayacak bir yöntem geliştirilmiştir. Dikey orman, beton yüzeylerin arttığı 

büyük kentler için hem çevrenin hem de kentsel biyolojik çeşitliliğin yenilenmesi için katkıda bulunan bir 

bitkisel tasarım ve ağaçlandırma projesi ile sürdürülebilir konut yapıları açısından bir model oluşturmaktadır. 

Dikey orman tasarımında kullanılan bitkisel materyal CO2 ve toz parçacıklarını absorbe ederek, oksijen ve 

nem üretimi sağlamakta ve kent ekolojisine katlı oluşturmaktadır. 

 
 
Şekil 1. Dikey Orman Projesi, Mimar Stefano Boeri, Milano (Anonim 1, 2019) 

 

 

Dikey Orman ve Yeşil Duvarların Katkıları 
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Dikey orman veya bina cephesi ile bütünleşmiş bitkisel tasarımının çevre, kent ve insan sağlığı üzerinde 

önemli katkıları bulunmaktadır.  Dikey orman ve yeşil duvarların tasarımı, coğrafi konum ve iklim, bina 

geometrisi, konumlama, bitki türleri ve yeşil duvar bileşenleri ve sistemleri gibi birçok değişkene bağlıdır. 

Dikey ormanların farklı ölçeklerde sağlayacağı yararlar söz konusudur. Bu anlamda hem kent sakinleri ve 

bireyler üzerinde olumlu psikolojik, görsel ve sağlık açısından yararları bulunmakta; hem de kent ölçeğinde 

kentsel alan ve kent ekolojisine katkıları bulunmaktadır (Şekil 2, 3) (Wood et al.,2014). 

 

Kent ölçeğindeki katkıları    

 Hava sıcaklığının azaltılması, kentsel ısının regüle edilmesi 

 Hava kalitesinin iyileştirilmesi ve toz oranının azaltılması 

 Karbon tecritinin sağlanması 

 Estetik katkıları 

 Biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve doğal habitatların korunması 

 

Yapı ölçeğindeki katkıları    

 Sağlık açısından yararları 

 Bina enerjisinde iyileştirme sağlaması ve katkıları 

 İç mekan hava kalitesinin iyileştirilmesi, havanın filtrelenmesi ve oksijen oranını  

            arttırma etkisi 

 Gürültü azaltma etkisi 

 Bitkisel tasarım olanakları ile estetik katkıları 
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Şekil 2. Dikey Orman Tasarımı (Guan at al., 2018) 

 

 
 
Şekil 3. Dikey Orman Tasarımında Katların Görünümü (Pastore and Boeri, 2018) 
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Dikey Ormanlar ve Mimari Tasarım Süreci 

Dikey ormanların tasarım süreci, mimari tasarım ile bütüncül düşünülmesi ve çözümlenmesi gereken bir 

olgudur. Bu kapsamda doğrudan ilişkili olan yapı bileşenleri merdiven ve asansör, mekanik, sıhhi tesisat ve 

elektrik tesisat şartları ile benzeri yapılardır. Bu konsepte göre dikey orman uygulaması yapılan katların ve 

dairelerin iç mekan-yarı açık dış mekan yani balkon bağlantıları söz konusudur.  

Çok katlı yapılarda uygulanması nedeni ile tasarımda kullanılacak bitkisel materyalin rüzgar gücüne 

dayanıklı türler olmalı ve içinde yer aldığı kap ağırlığı ile birlikte statik hesaplamaların yapılması 

gerekmektedir. Kullanılacak bitki türlerinin ağırlık merkezleri ve hava geçirgenliklerinin doğru biçimde 

sağlanması güvenlik ve uygulamanın stabilitesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bitkisel materyal 

seçiminin ardından ağırlık merkezi ve hava geçirgenliği konusu incelenmelidir. Yüksek binalarda dikey 

ormanların inşa süreci ile ilgili metodoloji Şekil 4’ de yer almaktadır (Giacomello, Valagussa, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Dikey Orman Tasarım Süreci Metodolojisi (Giacomello, Valagussa, 2015). 

 

 Bitki Türlerinin Seçimi: Tasarım sürecinde bitki türlerinin seçimi için bazı ölçütlerin dikkate 

alınması gerekmektedir. Ağaç türlerinin seçimi doğadaki maksimum boy ve çap ölçüleri dikkate alınarak 

yapılmalıdır. Bakım aşamasında ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirgemek amacı ile zorlukları 

sebebiyle uzun boylu türlerin seçiminde dikkatli davranılmalıdır. Bu doğrultuda kullanılabilecek bitki türleri 

ve mevsimlere göre renk değişimleri tablo 1’de yer almaktadır;  

Bitki Türlerinin Seçimi 

Takip & Kontrol 

Statik Hesaplar ve Rüzgar 

Geçirgenliğinin Kontrol Edilmesi 

Bitkilerin Sabitlenmesi ve 
Güvenlik Prosedürleri 
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Tablo 1. Bitkisel Materyal Örnekleri 

Bitki Adı Mevsimlere Göre 

Renk Değişimi 

Görsel 

Carpinus betulus (Adi Gürgen) Bahar    

Yaz 

Sonbahar  

Kış 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crataegus monogyna (Adi Alıç) 

Bahar    

Yaz 

Sonbahar  

Kış 

 

 

 

Pinus sylvestris (Sarı Çam) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Bahar    

Yaz 

Sonbahar  

Kış 
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Cercis siliquastrum (Erguvan) 

Bahar    

Yaz 

Sonbahar  

Kış 

 

 

 

Malva sylvestris (Büyük 

Ebegümeci) 

Bahar    

Yaz 

Sonbahar  

Kış 

 

 

Laburnum anagyroides (Sarı 

Salkım) 

Bahar    

Yaz 

Sonbahar  

Kış 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salix purpurea (Erguvani Söğüt) 

 

 

 

Bahar    

Yaz 

Sonbahar  

Kış 
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 Ağırlık Merkezi ve Hava Geçirgenliğinin Bulunması: Dikey orman tasarım sürecinde dikkate 

alınacak üç farklı önemli ölçüt bulunmaktadır, Bunlar; dikilecek ağacın açısı, boyutu ve gövde kalınlığıdır. 

Çünkü düşey orman uygulamasında kullanılan ağaçlar güneş ve rüzgar kırıcı olarak işlem görürken aynı 

zamanda transpiresyon ve fotosentez yapmak için de solar enerjiyi kullanmalıdır. Ağaçların seçimi 

boyutlarına / büyüklüklerine göre Q1, Q2 ve Q3 olmak üzere üç kategoride yapılmalıdır. Diğer bitki ve 

çalıların seçimi de büyüklüklerine göre dengeli bir biçimde yapılamadır. Q1 kategorisindeki ağaçlar ağır 

olup yüksek yüke sahiptir. Q2 kategorisindeki bitkiler büyük ağaçları dengelerken Q3 kategorisinde ise çalı 

ve vejetatif bitkiler yer almaktadır. Bitkilerin boyut ve ağırlıkları tasarımda ve uygulamada önemli olup, 

mutlaka ağırlık merkezi dengeli bir biçimde yerleştirilmeli ve tasarım hava geçirgenliğinin engellenmeyeceği 

biçimde yapılmalıdır.  (Raj Kumar and Ramya, 2017).  

 

 Takip ve Kontrol: Tasarıma ilişkin bütün detaylar dikkatli bir şekilde gözlemlenmelidir ve 

oluşturulan ekosistemin sürdürülebilirliği için etkin bakım ve aylık olarak raporlar hazırlanmalıdır. 

 

 Bitkilerin Sabitlenmesi Güvenlik Sistemi: Büyük ve orta boy olarak kategorize edilen ağaçlar 

balkonlara üç farklı cihaz yardımı ile sabitlenmektedir. 

 

- Geçici Bağ; Bu sistem, ağaçların kök yumaklarına sabitlenecek kumaş kemerlerden oluşmaktadır. 

Bitki kaplarının altında konumlandırılan çelik kaynaklı ağdan geçen kumaş kemer ise kök yumağını 

sabitlemek için kullanılmaktadır. 

 

- Temel Bağ; Her ağaç üzerinde bulunan balkona bağlı tutucu çelik kablolara üç elastik kablo ile 

bitkisel materyal sabitlenmelidir. Bu, büyük boylu ağaçların sabitlenmesi ve güvenliğinin sağlanması 

konusunda çok önemli bir bileşendir. 

 

- Kalıcı Bağ; Çelik kafes, kök yumağını bitki kaplarına sabitlemektedir. Bu kalıcı bağ sistemi fazla 

rüzgar alan ve kulelerin tepesinde bulunan ağaçlar için kullanılmakta ve bitkisel materyalin maruz 

kalacağı rüzgar yüküne karşı önlem almaktadır. 
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 Şekil 5. Dikey Orman Uygulamasında Bitki Bağlama Sistemi (Giacomello, 2015) 

 

 Bitki Kapları: Bitki türüne bağlı olarak bitki kaplarının boyutları ağaçlar için 1.10 metre derinlik ve 

1.10 metre genişlik, çalılar ve kısa bitkiler için en az 0.5 metre derinlik ve 0.5 metre genişlikte olmalıdır. 

Saksıların yapısı köklerin delici etkisine karşı koruyucu ile kaplanmış ve ziftli su geçirmezlik sağlayan zarsı 

doku ile tamamen korunmalıdır (Giacomello, 2015). 
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Bitki saksısının iç yüzeyleri boyunca bir ayırıcı kısım ve su tahliyesi için iki adet sentetik filtre ile üç boyutlu 

tel merkez bulunmaktadır. Bu kısımdaki su tahliyesi, yüksek emme kabiliyetiyle olası herhangi bir dışarı su 

akışını için en uygun emilimi sağlamaktadır. Ayırma kısmı ve su tahliyesi, filtreler ve emme borusunu uzun 

vadede koruması gerektiği için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda su geçirmez zarımsı yapıya ek 

olarak mekanik koruma sağlarken kökün kabı delmesine karşı kaplamayı da korumakta ve aynı zamanda 

saksının yan kısımlarındaki hava sirkülasyonunu sağlamaktadır. 

 

Bu aşamadaki diğer önemli konu ise ağaçların kök yumaklarını sabitleyen kaynaklı çelik ağdır. Ayırma 

kısmının ve kaynaklı çelik ağın üzerinde bitki destek katmanı bulunmaktadır. Substrat (toprak katmanı) 

bütün bitkiler için tek tiptir ve yeşil çatı ve dikey orman tasarım standardına uygun olacak şekilde 

oluşturulmuştur. Substrat, bitkilerin süreç içinde büyümelerine uygun olacak şekilde tasarlanmış olup, aynı 

zamanda bitkinin içinde yer aldığı kabın yapısını da korumaktadır. Substrat, her yeşil biyolojik teknolojinin 

ana elemanıdır. Substrat, su tutumunun en iyi şekilde çalışmasını, yapısal stabiliteyi ve yoğunluğu sağlamak 

için inorganik ve organik bol topraksı materyallerden oluşturulmaktadır. Substratı oluşturan ana materyal, 

volkanik lapillidir. İnorganik olan bu materyal optimal su tutma ve boyutsal stabilitesi nedeni ile biyolojik 

yeşil teknolojiler için mükemmel özelliklere sahip bir malzemedir. Lapilli, çeşitli tanecik boyutlarında 

seçilmekte olup, yeşil gübre ve yüzey toprağı ile karıştırılarak kullanılmaktadır (Şekil 6) (Giacomello 2015). 

 

 

Şekil 6. Bitki Saksıları (Giacomello, Valagussa, 2015) 

 

 Sulama: Sulama için yapılan su dağıtım ağı dört ana elemandan oluşmaktadır: “Yeraltı suyunu 
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balkonlara taşıyan ana ağ, “su rezervini düzenleyen her bitki kabı için kontrol grubu”, “bitki saksılarının 

içindeki geniş dağılımlı dağıtım (damlatma hattı)” ve “nem kontrol sistemi (nem sensörleri)” dir (Şekil 7). 

 

 

Şekil 7. Sulama Sistem Odası (Pastore and Boeri, 2018) 

 

Sonuç 

 

Dikey orman uygulaması gerek kentsel ölçekte gerekse tek yapı ölçeğinde çevreye sağladığı estetik ve görsel 

değerlerin yanında, yapıların korunması, iklimsel koşulların insan için daha uygun hale getirilmesi, 

mikroklima oluşturma, biyoçeşitliliği destekleme, çevre koşullarının iyileştirilmesi ve bazı çevre sorunlarının 

azaltılması gibi işlevlerinden dolayı kent ekolojisine önemli katkılar sağlamaktadır.  Çağdaş yapı kültürüne 

yeni bir anlayış getiren dikey orman çalışmaları konsept olarak “bahçe” olgusunun bir bina cephesine ya da 

kat teraslarına ve balkonlarına uygulanması olarak nitelendirilecek bir uygulamadır.  Kentlerde yaşanabilir 

ve ideal çevreler yaratarak gelecek nesillere sürdürülebilir çevreler ve sağlıklı ortam oluşturmak amacı ile 

dikey orman olgusunun kent ekolojisine sağlayacağı katkılar yaşamsal önem taşımaktadır.  

 

Dikey orman projesi çevresel gelişimin bir unsuru olarak biyolojik çeşitliliği koruyan ve destekleyen içeren 

yeni bir sürdürülebilirlik fikrini sembolize etmektedir. Dikey orman projelerinin ekosistem üzerindeki etkisi 

gelecekte yapılacak olan araştırmalar ile saptanacaktır. Ancak tekrarlanacak olan ölçüm ve doğrulama 
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işlemleri ne kadar gerekli olsa da, Bosco Verticale projesi bugün, yüksek binalardaki gelecek nesil yaşam 

tarzı için referans bir uygulama konumundadır. Yoğun yapılaşma sonucu yeşil alanların azaldığı ve onun 

yerini çok katlı yapılanmanın yer aldığı metropollerde ve çağdaş kentlerde dikey orman gerek görsel ve 

estetik gerekse ekolojik anlamda katkı sağlayacak bir uygulamadır. Enerji etkin tasarım, mikroklimaların 

düzenlenmesi, kentsel habitatların desteklenmesi insan sağlığının iyileştirilmesi anlamında da kolaylıkla 

uygulanabilecek bir sistem olarak güncel yapı kültüründe değerlendirilmesi gereken bir olgudur.    
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