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FEMİNİZMİN SANATA ETKİLERİ 

Bengü BATU* 

 

ÖZET 

1960’larda ataerkil düzeni, toplumsal cinsiyet ilişkilerini sorgulayan toplumsal ve politik bir tavır olarak 

ivme kazanan feminist hareket, sosyal bilim dallarını farklı ölçeklerde etkilemektedir. Feminizm temel de 

ataerkil toplumsal yapının oluşturduğu iktidar ilişkilerini sorgulayan, siyasal, sosyal, hukuki, tarihsel, 

yaşamın her alanına sızmış cinsiyet eşitsizliği ile mücadele eden bir harekettir. Kadınlara yönelik 

ayrımcılığı ortadan kaldırarak erkek egemenliğini kırmayı amaçlayan bir eylemler bütünüdür. Temel 

hedefi kadınların özgürlüğü ve temel haklarını oluşturmaktır. Feminist hareketlerin, teorilerin tarihsel 

gelişim süreci incelendiğinde feminizmin tek ve sabit bir tanımının yapılamadığı gözlemlenmektedir.  

Çünkü feminist hareketlerin sorguladığı toplumsal cinsiyet kalıpları, roller, kültürden kültüre, dönemsel 

koşullar ve iktidarlara göre değişkenlik göstermektedir. Bu da farklı kültürel normlar ve zaman dilimleri 

içerisinde ideolojik temelleri çeşitlilik gösteren (liberal, sosyalist, radikal..vb. ) feminist dalgaların, 

akımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Feminizmin tarihsel gelişim sürecini inceleyen 

araştırmacıların feminizmi temelde kronolojik sıraya göre üçdalgaya ayırdıkları görülmektedir. Biri nci, 

İkinci ve Üçüncü Dalgalar19. Yüzyıl’dan 21. Yüzyıl’a kadarki süreci içermektedir. Feminist hareketin ve 

düşünürlerin başlattığı kuramsal tartışmalarsanat tarihinin ve sanat eleştirisi yöntemlerinin eril 

yaklaşımlarının feminist bakış açısıyla sorgulanmasına neden olmuştur.60’lı yıllarda İkinci Dalga 

Feminizm olarak adlandırılan dönem,  sosyal bilimler alanında yeni yaklaşımların geliştirilmesine neden 

olurken, sanat alanında da sanatçıların üretim süreçlerinde feminist sorgulamaların başlangıcına 

kaynaklık etmektedir. Sanatçıların üretim süreçlerindeki farklılıklarına karşın toplumsal, kültürel 

rollerle bilinçlere işlenen hiyerarşik yapılar,eril düzen, şiddet, kimlik, cinsellik, kadın bedeninin 

nesneleştirilmesi, aidiyet, kadının kamusal ve özel alandaki konumu, maruz kaldığı baskılar gibi konular 

ön plana çıkmaktadır.  Kadını erkeğin bakışıyla tanımlayan ve sınırlarınıerkek bakış açısıyla belirleyen 

‘öteki’ konumundan ‘özne’ konumuna taşıyacak bir sanat dili oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Araştırmada betimsel analiz yöntemiyle feminizmin sanat alanına etkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: feminist sanat, feminizm, kadın hareketleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
* Doç.Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, bengubatu2@hotmail.com 
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TOPKAPI SARAYI HAREM SEKSİYONU ÇİNİLERİNE GENEL BAKIŞ 

 

 

Zehra DUMLUPINAR* 

 

 

ÖZET 

 

İstanbul’un fethinden sonra, Fatih tarafından Bayezıd meydanına yaptırılan ilk saray ihtiyaçlara cevap 

veremeyince,  Sarayburnu denilen mevkiye yeni bir saray inşa edilmiştir. Saray-ı Cedîd-i Âmire, Saray-ı 

Hümâyûn denilen Topkapı Sarayı, 1478-1854 yılları arasında, yaklaşık dört asır Osmanlı Devleti’nin 

resmî sarayı olarak kullanılmıştır. Devletin resmî sarayı olmakla birlikte padişahın ailesi ve onlara 

hizmet eden görevli memurlarla birlikte yaşadığı evinin, Harem’in, burada yer alması Topkapı Sarayı’nı 

daha önemli bir konuma yükseltmiştir. Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda, Kubbealtı’nın arka kısmında 

yer alan Harem Dairesi, mimarî tarz ve süsleme öğeleri bakımından farklı üslûplara sahip çeşitli yapı 

türlerinden oluşur. İlk inşa döneminde ahşap ağırlıklı bir yapısı olan Harem, IV. Mehmed’in saltanat 

döneminde,  1662 ve 1665 yıllarında meydana gelen iki büyük yangından sonra kâgir olarak yeniden 

inşa edilmiştir. Bu yangından sonra Harem Dairesi’nin büyük bir bölümü 17. yüzyıl çinileri ile 

kaplanmıştır. Fakat Harem Bölümü’nün en eski tarihli çinileriIII. Murad Has Odası’nda yer alan 16. yüzyıl 

çinileridir.  Ayrıca Harem’de 18. yüzyıl’da İstanbul’da Tekfur Sarayı’nda imal edilen çinileri, III. Osman ve 

IIII. Mustafa dönemlerinde Avrupa’dan ithal edilen çiniler ile;  Cumhuriyet dönemin de Kütahya’da 

üretilen çinileri 16. yüzyıl İznik çinileri ile aynı duvarlarda ve yan yana görebilmek mümkündür. Bu 

çiniler kitâbeler ve yazı kuşakları, panolar, geniş alanları biteviye bezeyen ulama karolar, mihrap,  

ocaklar, kabaralar, pencere alınlıkları ve süpürgelikler olarak farklı biçim,  kompozisyon, motif, renk ve 

kullanım sahalarına sahiptir. Bu bildiride bir çini hazinesi olan Harem Seksiyonu’nun, duvarlarda yer 

alan (in situ) çinileri hakkında genel ve tanıtıcı bilgiler verilecektir.   

 

Anahtar Kelimeler: Topkapı Sarayı, Harem, çini 
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MODA VE İLETİŞİM ARACI OLARAK BEBEKLER 

   Fadime GELEŞ* 

ÖZET 

Çocukların eline oyuncak olarak gelmeden önce bebekler, belli inanç ve törensel uygulamalar için 

kullanılırken de kilden, tahtadan, fildişinden el ler-ayaklar hareketli formda, genellikle dişi ve yapıldığı 

toplumun giyim-kuşam geleneklerine uygun giydirilmişlerdir. Tarih boyunca kolay ulaşılabilir 

hammadde ve artık parçalarla, yapıldığı yörenin giyim şeklini, insanının etnik ve fiziksel özelliklerini , 

coğrafyasını, ekonomisini sadakatle yansıtan bebekler, estetik açıdan da folklorik kültürün sevilen 

unsurlarındandır. Medeniyet düzeyi ilerledikçe çocuklara verilen oyuncak bebekler daha kaliteli, giyim 

kuşam yönünden daha tatmin edici olmuştur. Endüstrinin süratle gelişmesi, sosyal mobilite, bölgesel ve 

etnik grupların giyim kuşam özelliklerinde süratli değişiklikler yaratmıştır.  Moda ile ilgili bebekler, 

kitaplara ilk defa Fransız sarayı kayıtlarında geçmiştir. 1396 yıllarında Bavyera Kraliçesi, İngilte re 

Kraliçesine, Fransız Sarayının giyimleri hakkında fikir vermek için bir dizi giysili bebekler gönderilmiştir. 

En son çıkan giyim kuşam hakkında müşterilerine fikir vermek için, bazı giyimevlerinde, tam giyimli 

yapma bebekler kullanmışlardır. 17. yüzyılda modayı aksettiren bebekler, artık bir adet haline gelmiş ve 

çoğunlukla Fransa’dan birçok ülkeye gönderilir olmuştur.20. yüzyılın iletişim araçlarından olan resimli 

kitaplar, fotoğraf, televizyon moda haftaları, defileler modanın yaygınlaşmasında büyük ro ller 

oynamıştır. Bu iletişim araçlarıyla moda, rüzgâr hızıyla yayılabilmektedir. Ancak, süratle değişen örf ve 

adetlere bağlı giyim ve kuşamın yeni kuşaklara iletilmesi, yine bebeklerle yapılmaktadır. Bu yüzden, 

geleneksel giyim kuşamları aksettirmek yönünden bebek, toplumlar arasında süratle yayılabilen, az yer 

işgal eden, ucuza mal edilen bir ortam oluşturarak yaygın bir turistik figür ve kole ksiyon malzemesine 

dönüşmüştür. 

Anahtar kelimeler: oyuncak bebek, moda, kültür, folklor, turizm 
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SÜVEYDİYE (SAMANDAĞ)`DE AMERİKAN MİSYONER CEMİYETİNİN ÇALIŞMALARI  

 

                                                                                                                                                          İlker KİREMİT  

ÖZET 

Bu çalışma, misyoner cemiyeti olan Reformed Presbyterian Church in North America (RPNCA)`nın 

Süveydiye (bugünkü Samandağ-Hatay)`de yürüttüğü Protestanlaştırma çalışmalarını işlemektedir. Bahsi 

geçen cemiyetin Suriye`de faaliyet yürütme kararının alınmasına müteakip önce Robert J. Dodds ile 

Joseph Beattie adlı misyonerler bölgeye gönderilmişti. Bölgede tutunma ve misyon çalışmaları 

maksadıyla belirlenen ilk yer Zahleh olmuştu. Ancak buradaki çalışmalar, karşılaşılan muhalefet 

sonucunda fazla sürmemişti. Bu sebeple kendilerine yeni bir merkez bulma arayışına girmişlerdi. Bunun 

neticesinde ise misyonerlik çalışmalarını yürütebilmek için karar kıldıkları yer Suriye`nin batı 

sahilindeki şehri Lazkiye olmuştu. 1859 tarihinde Lazkiye`de faaliyetlerine başlayan cemiyet, daha 

sonraki süreçte bu çalışmalarını genişletmek istemişti. Yeni açılacak merkezlerden birisi ise Süveydiye 

olmuştu. 1875 tarihinden itibaren burada faaliyetlerine başladığını kabul edebileceğimiz Amerikan 

misyoner cemiyeti, bölge ahalisiyle irtibat kurma yoluna girmişti.  Bunun öncesinde Süveydiye`de esasen 

bir misyonerlik merkezi teşkil edilmişti. Bu merkez, İngiliz misyoner Holt -Yates`in Süveydiye`de 

oluşturduğu çalışma yeriydi. RPCNA, Süveydiye`deki faaliyetleri bu merkezden hareketle devam 

edecekti. Cemiyet, bölgede hedef kitle olarak özellikle Gayrımüslim ile Nusayrileri seçmişti. Bahsi geçen 

bu ahali arasındaki çalışmalar özellikle açılan mektepler yoluyla sürdürülmüştü. Bunun yanı sıra başka 

yollarla da bölge ahalisiyle olan temasların geliştirilmesine gayret edilmişti. Buna karşın Osmanlı 

yönetimi, ifa edilen bu misyonerlik çalışmalarını sakıncalı görerek önünün alınmasına yönelik 

teşebbüslere girişmişti. Bu karşı politika, esasen Osmanlı yönetiminin imparatorluk genelinde 

misyonerlere karşı yürüttüğü siyasetin bir örneğiydi. Osmanlı yönetimi, misyonerlerin bilhassa 

Nusayrilerle (ve Sünni kesimle) olan münasebetinin aleyhte doğuracağı neticelere karşı bir tutum 

belirliyordu. Bu çalışmada, yaşanan gelişmelerin Süveydiye örneğini ele alacağız. Elimizdeki 

kaynaklardan hareketle hem misyonerlerin Süveydiye`deki yapılanmaları hem de Osmanlı hükümetinin 

bu faaliyetlere karşı gösterdiği tutum üzerine duracağız.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Süveydiye, RPCNA, Misyoner, Okul 
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MÜHİMME DEFTERLERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NDE ASKERİ/İDARİ ( YÖNETEN) SINIF 

MENSUPLARININ YAPTIĞI EŞKIYALIK HAREKETLERİ (1626-1631) 

 

 

Mihriban ARTAN  

 

ÖZET 

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde sosyal, iktisadi ve siyasi çözülme devleti değişen dünya şartlarına 

göre geride bırakmıştır. Bu durum devletin önemli müesseselerinde özelliklede askeri sınıfında 

bozulmaları, yenilgileri, ekonomik buhranı ve eşkıyalık hareketlerini doğurmuştur. Bu çalışmanın 

konusu olan eşkıyalık hareketleri; hırsızlık, soygun, yol kesme, ev, kervan ve hamam basma, adam 

kaçırma, cinayet, askeri sınıf mensuplarının zulümleri, görev suiistimali şeklinde cereyan etmiştir. 

Çalışmanın ana kaynağı olan mühimme defterlerine yansıyan askeri sınıf mensuplarının yaptığı eşkıyalık 

hareketleri doğrudan kendisinin ya da maiyetindekilerin yaptığı olaylar şeklinde meydana gelmiştir. 

Eşkıyalık hareketleri daha çok Rumeli Eyaleti’nde ve Anadolu Eyaleti’nde gerçekleşmiştir. Diğer 

eyaletlerde de birçok eşkıyalık hareketi yaşanmıştır. Hükümlere yansıyan eşkıyalık hareketlerine karşı 

alınan önemler ve suç işleyenlere verilen cezalar çoğu zaman bu faaliyetleri engelleyememiştir. Bu 

durum devlet otoritesinin taşrada zayıflamasına neden olmuştur.  Bu çalışmada XVII. yüzyılın ilk 

yarısında Osmanlı Devleti’nin genel durumu, eşkıyalık, eşkıyalık hareketlerinin ortaya çıkış sebepleri 

incelenecektir. Ayrıca 83, 84, 85 Nolu mühimme defterlerine yansıyan hükümlere göre Osmanlı 

Devleti’nde askeri sınıf mensuplarının yapmış olduğu eşkıyalık hareketleri, alınan tedbirler ve verilen 

cezalar üzerinde durulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mühimme Defteri, Askeri-İdari Sınıf, Eşkıyalık  
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SULTAN EL-MELİK EZ-ZAHİR RÜKNEDDİN BAYBARS EL-BUNDUKDARİ’NİN 

1266 ERMENİ SEFERİ 

 

Nihal GEZEN* 

ÖZET 

Memlûk Devleti 1250-1517 yılları arasında Mısır, Suriye, Hicaz ve Güney Anadolu’da hüküm 

sürmüştür. Merkezi Sis şehri olan Ermeni Devleti ise XII. yüzyılda İç-İlden Gavur dağlarına 

kadar hakimiyet sürmekte idi. Memlûk Devleti, Mısır ve Suriye’de hüküm sürdüğü yıllar 

boyuncadış politikasında yayılmacı bir siyaset takip etmemiştir. Memlûkler için bundan daha 

mühim olan konu, devletin kuzey sınırının güvenliğinin sağlanması idi. Nitekim bunun 

farkında olan Memlûk sultanlarından Baybars el-Bundukdari, kuzey sınırında devlete karşı 

oluşabilecek tehlikelere karşı politikalar benimseyip bunun gereği olarak bu sınırda yer alan 

düşman devletlere karşı savaşlarda bulunmuştur. Ermenilerin, Memlûk Devleti’nin kuzey 

sınırında bulunmaları sebebi ile onlar stratejik açıdan kritik bir mevkide yer almaktaydılar. 

Ayrıca Memlûk Devleti’nin iç politikası gereğince de Ermenilere karşı seferlere çıkılmasının 

siyasi ve iktisadi sebepleri bulunmaktaydı. Ermeni Devleti’nin, Memlûk Devleti’nin kuzey 

sınırında, Çukurova bölgesinde yer alması ve Bilâdü’ş-Şam olarak adlandırılan bölgede 

Haçlılar ve İlhanlıların da bulunması sebebi ile bu bölgede sürekli olarak onlar ile çatışma hali 

söz konusu olmuştur. Ermenilerin, Suriye’de bulunan Haçlı Devletleri ve İlhanlılar ile 

buldukları her fırsatta onlar ile işbirliği yapmaları Memlûk Devleti ile Ermeni Devleti’ni karşı 

karşıya getirmiştir. Nitekim 1266 ve 1277 yılında gerçekleştirilen seferlerde Ermenilerin 

bölge üzerindeki nüfuzları büyük oranda kırılmıştır Ermeniler üzerine yapılan seferlerde 

Memlûk Devleti’nin taşıdığı en büyük amaç, devletin kuzey sınırını korumak, bu  bölgeyi 

Ermenilerden arındırıp, bölgeye Türkmenleri yerleştirerek, Türkmenler üzerinde hâkimiyet 

sağlamak ve böylelikle denge siyaseti kurmak ve uygulamak olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Memlûkler, Ermeniler, Baybars, Çukurova, Kuzey Sınırı  
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ANADOLU’DA AŞIK KEMİĞİNİN ROLÜ 

Aybüke NACAR*  

 

ÖZET 

Memeli hayvanlar dabulunanaşık kemiği, insanların bu tür hayvanları tüketmeyi tercih etmeleri ile 

birlikte hemen hemen her yerleşim yerinde karşımıza çıkmaktadır. Neolitik Dönem’den günümüze değin 

görülen, neden ve hangi amaçla kullanıldıkları merak konusu olan aşık kemiklerinin yorumlanabilmesi 

için ortaya çıktıkları kontekse ve işlem görüp görülmediklerine bakılmaktadır.  Kolay elde edilen bir 

malzeme olması nedeniyle insanlar tarafından çeşitli anlamlar yüklenilmesine neden olmuştur. Bu 

aşamada, çalışmamızda, Çatalhöyük, Höyücek, Beycesultan, Kültepe, Alişar ile Oymaağaç 

yerleşimlerinden ele geçmiş ve Neolitik Dönem’den Demir Çağı’na kadar tarihlendirilenaşık kemikleri 

incelenmiştir. Ele alınan bu yerleşimlerde  ortaya çıkartılan aşık kemikleri genel bir tablo altında çeşitli 

amaçlar ile ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte o yerleşimin kazı başkanı tarafından aşık kemiğine 

yüklenilen amaçlarda irdelenmiştir. Çoğunlukla oyun ile ilişkilendirilen aşık kemikleri aynı zamanda 

kehanet/fal, kumar, mezar armağanı, süs eşyası, ağırlık gibi amaçlar ile de ilişkilendirilmesi mevcuttur.  

Arkeolojik kazılarda çeşitli kontekstlerde bulunan taş, pişmiş toprak, metal gibi kopyaları da çeşitli 

amaçlar için kullanıldığını destekler niteliktedir. Bunların yanı sıra destan, şiir, yazılı metinler, rölyef, 

resim gibi kaynaklar da aşık kemiğinin hangi rollere büründüğünü bizlere göstermektedir.  Özellikle 

Anadolu’da aşık kemiğinin amacına ilişkin görsel kanıtların en güzelini ve ilk ör neğini Karkamış’ta bir 

duvar kabartmasında görmekteyiz. Bu doğrultuda geçmişte aşık kemiklerine yüklenilen bir amacın 

olduğu tespit edilmiştir.Bu ya bir oyun olsun ya da bir mezar armağanı olsun.İnsanlar günümüzde her 

objeye bir anlam bir amaç yükledikleri gibi aşık kemiklerine de yüklediklerini tespit etmekteyiz.  Tüm 

bunlar göz önüne alınarak hazırlanan bu çalışmada, aşıkkemiklerinin hangi amaçla ve ne şekilde 

kullanıldıklarını seçmiş olduğumuz altı farklı yerleşim yerinden ele geçmiş aşık kemikleri aracıl ığıyla 

gösterilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelime: Aşık, Oyun, Kontekst  
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ÇİNLİ BİR SEYYAHIN GÖZÜNDEN XX. YÜZYIL BAŞLARINDA İSTANBUL’DA GÜNLÜK HAYAT  

 

Ayşegül EKEM ONUK* 

İsmail DOĞAN**  

ÖZET 

Seyahatnameler gezginlerin gezip gördüğü yerlerden edindiği izlenimleri, bilgi ve tanıklıklarını yansıttığı 

yapıtlardır. Tanık olunan dönemin günlük yaşantısı, siyasi yapısı, ticaret hayatı ve ilgili toplumda kadın, 

erkek, çocuk, yaşlı, aile gibi konular hakkında sosyolojik ve kültürel bilgiler sunan seyahatnamel er; 

antropoloji, sosyoloji, tarih, sanat tarihi gibi sosyal bilim dalları için kayda değer birer doküman 

oluşturmaktadır. Avrupalı seyyahların Türk kültürü üzerindeki tanıklığı, erken dönem seyahatname 

kültüründeki tecrübe önceliğine sahip olmaları nedeniyle biraz daha fazladır. Bu açıdan Çin gibi bu 

coğrafyanın çok uzağında yer alan ülkelerden, özellikle modern Türkiye üzerinde gerçekleşen seyahat 

notlarının fazla olmadığı söylenebilir. Kang You Wei (1858-1927)’in bu bildiriye esas olan çalışması, son 

dönem Osmanlı İstanbul’unun modernleşme süreci ve toplumsal hayatı gibi konulara bir aydın olarak 

bakmış olması ve değerlendirmesi sebebi ile söz konusu yaklaşım ve izlenimler açısından önemli bir 

sosyolojik malzeme niteliği taşımaktadır. Çin’in entelektüel hayatında etkin bir rolü olan Kang You Wei, 

sürgün yaşamının bir parçası olarak geldiği ve otuz yıldan fazla bir süredir ilgili olduğu Osmanlı başkenti 

İstanbul’da şehrin idari tecrübesi, kent yapısı, günlük yaşam, toplumsal hayat hakkında detaylı 

gözlemlerde bulunmuştur. Zaman zaman at üzerinde, bazı zamanlarda da yaya olarak İstanbul’un sokak 

ve çarşılarını gezmiş, tarihi ve mimari yapıları üzerinde dikkate değer incelemelerde bulunmuştur. 

Çin’den, Uzakdoğu’dan gelen ender bir ziyaretçi olması ve diplomatik  kimliğinin sağladığı avantajlarla 

devlet dairelerine ve saraya ziyaretlerde bulunabilmiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan anı, gözlem ve 

seyahat notlarını, fotoğraflarla zenginleştirerek 1908 yılı İstanbul’undaki günlük yaşamı siyasal ve 

toplumsal ayrıntı içinde dikkate değer bir tanıklığa dönüştürmüştür. Bu tanıklığını ise Türk 

Seyahatnamesi adıyla yayımlamıştır. Bu bildiride, Kang You Wei’in tanıklığına esas olan dönemde 

İstanbul’daki günlük yaşam için öne çıkarılan kültürel unsurlar sosyolojik bir değerlend irmeye tabi 

tutulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  Kang You Wei, Çin Kültürü, Osmanlı İstanbul’u, Çin Reformu, Osmanlı 

Modernleşmesi 
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SOVYETLER BİRLİĞİ’NDEN RUSYA FEDERASYONU’NA KALAN MİRAS: YUMUŞAK GÜÇ  

 

Murad KHASHİMOV* 

ÖZET 

Küreselleşme olgusunun  ortaya çıkmasından sonra iç ve dış politika arasında yaşanan keskin ayrım 

uluslararası arenada bulunan aktörler için çıkarlarını maksimize etme konusunda bir değişim getirmişti. 

Geleneksel olarak devletler dışında uluslararası örgütler, çokuluslu şirketletler inde bulunduğu bu 

ortamda,  küreselleşmeyle kazanılan esneklik, bu aktörlerin hem ulusal hem de uluslararası çıkarlarını 

elde etmek için yeni alternatif yöntemlere yönelmeyi zorlamıştır. Aktörler bu çıkarlar için askeri silahlar, 

ekonomi gibi geleneksel kaynaklar yerine, kültür, eğitim gibi yeni alternatif kaynakları kullanmaya 

başlamışlardır. Bu yeni alternatif kaynakları içeren kavram – amerikalı bilim adamı ve diplomatı olan 

Joseph Nye’ın 1990’lı yıllarda ortaya çıkardığı “Yumuşak Güç” kavramıdır.Yumuşak Güç kavramının 

uluslararası ilişkiler literatürüne girmesi, en çokta “Büyük Güç” statüsünde olan devletlerin uluslararası 

arenada ki konumunu devam ettirmek adına dikkatini çekmişti. Sovyetler Birliği’nin doğal mirasçısı olan 

Rusya Federasyonu bu büyük güç devletlerinden birisidir.Bu kavramın 1990 yıllarda ortaya çıkmasına 

rağmen, Nye dâhil, birçok uzman Sovyetler Birliği’nin etkili bir yumuşak güç potansiyeline sahip 

olduğunu bildirmektedirler. Nye’ya göre  Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği yumuşak güç alanında 

Amerika’nın birincil rakibi idi. Sovyetlerin böyle bir konumda olması, bu durumun çöküşten sonra Rusya 

Federasyonu’na nasıl yansıdığı merak konudur. Bu nedenle, çalışmanın isminden de anlaşılacağı gibi, bu 

çalışmada Sovyetler Birliği dönemi üzerine yumuşak güç değerlendirmesi yapıp, bu yumuşak gücünün 

Rusya Federasyonu için bir miras niteliğini taşıdığını ortaya koymaktadır. Çalışma yöntemi olarak 

Türkçe, İnglizce ve Rusça dillerinde yazılmış ilgili literatür incelenerek, kullanılacaktır. Bugün lerde sık 

sık dile getirelerek, tartışma konusu olan Rusya’nın Yumuşak Güç Varlığı araştırmacılar tarafından 

gözden geçirilmektedir. Dolayısıyla yapılacak olan çalışmamız bu tartışmada aydınlatıcı bir etkiye sahip 

olabilme yetisine sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: yumuşak güç, Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği, miras, Joseph Nye 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
* Doktora Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, murad.khashimov32@gmail.com 

mailto:murad.khashimov32@gmail.com


 

    10 

ABD’DEN AFRİKA’YA W.E.B. DU BOIS’NIN PAN-AFRİKANİST ÇAĞRISI 

Ceren GÜRSELER* 

ÖZET 

Sömürgeciliğin tasfiyesiyle Afrika’ya damga vuran pan-Afrikanizme kıta dışından isimler de katkıda 
bulunmuştur. ABD’den William Edward Burghardt Du Bois, pan-Afrikanizmin öncülerindendir. Pan-
Afrikan kongrelerini düzenlemiş, Kwame Nkrumah gibi Afrika’nın önemli liderlerini etkilemiştir. Akra’da 
Gana vatandaşı olarak yaşamını yitiren ABD doğumlu DuBois, siyah kültür çalışmalarınınve Amerikan 
siyasetinde Afrikalı-Amerikalıkesiminönde gelen temsilcisi olmuştur. Tarihçi, sosyolog, gazeteci ve 
akademisyen olan Du Bois; ırkçılık, kölelik, kapitalizm, sömürgecilik ve emperyalizm  üzerineçalışmış, 
siyasi faaliyetlerde bulunmuştur. DuBois’ın Afrika birliği hedefinin öne çıkan özelliğiAfrikalı-Amerikalı 
kesimeodaklanmasıdır: Afrikalı-Amerikalıların sorunlarını anlamada, çözmede Afrika’yı referans 
almıştır. Ayrıca Afrika ve diaspora arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasınıhedeflemiştir. Du Bois’ya 
göre Afrikalı-Amerikalılar ve kıta Afrikalıları arasında ırksal yakınlık ve sömürüye uğramaları gibiortak 
noktalar bulunmaktadır. Dolayısıylaiki kesim ortak çıkarasahiptir veişbirliğindebulunabilir. Batı 
dünyasındakifarklı ırklar arasında, Afrika devletleri ve diğer devletlerarasında eşit ilişkilerin 
kurulmasını, sömürününsonlanmasınıdapan-Afrikanizmin hedefleri olarak belirlemiştir. Dolayısıyla Du 
Bois’ın pan-Afrikanizminin genel çerçevesini ırkçılık, kapitalizm,  sömürgecilik ve emperyalizmle 
mücadele oluşturmaktadır. Du Bois, Amerikan toplumunun ve uluslararası ekonomik, sosyal ve siyasal 
düzenin yapı taşlarından birisininırkçılık olduğunusavunmuştur. Örneğin kölelik kurumunun kapitalizm 
ve sömürgecilikle olan bağlantısına dikkat çekmektedir. Kapitalizm ve emperyalizm arasında çıkar 
ilişkisi olduğunu öne sürerken emperyalizmi ırkçılığa dayandırmaktadır. Köleliğin ve haliyle Afrikalı-
Amerikalılarının sorunlarının Amerikan emperyalizminin bir ürünü olduğunu savunan Du Bois, 
Amerikan ekonomisinin ırkçı niteliğininABD dış politikasına emperyalist faaliyetler olarak yansıdığını 
iddia etmektedir. Afrika ile sadece Afrikalı-Amerikalılar arasında değil uluslararası işçi sınıfı ve 
sömürülen ırklar arasında da bağ kurmuştur.  Örneğin Du Bois’ya göre ırkçılık sayesinde 
gelişmiş/kapitalist ülkeler refahın ve gücün eşitsiz dağılımını meşrulaştırabilmektedir. Afrika’daki 
sömürgeci, emperyalist düzenireddetmesi ve tüm ırkları mücadelelerinde desteklemesi sebebiyle Du 
Bois’ın pan-Afrikanizmi, anti-emperyalist ve sosyalist öğeler içermektedir. ABD’nin ilk anti-emperyalist 
isimleri arasında yer almaktadır. Sonuç olarak Du Bois ırkçılığa, kapitalizme, emperyalizme, 
sömürgeciliğekarşı ABD’de ve Amerika dışındafaaliyetlerde, çalışmalarda bulunmuştur. Bu 
bağlamdapan-Afrikanist siyasetin ve hareketin gelişmesinderole sahiptir; fakat Du Bois’ınbu alanlardaki 
etkisi sınırlı olmuştur. Afrikalı-Amerikalıların, kıta Afrikalılarının başlıca sosyo-politik, siyasi sorunları 
devam etmektedir. İşbirliğiningelişememesi iki kesim arasındaki ortak çıkarın DuBois’ın öne sürdüğü 
kadar kuvvetli olmadığını göstermektedir. Afrika’nın Du Bois’nın görüşlerine olan ilgisi, cevabı da 
tartışmalıdır. 
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FORUM MAGAZINE’S ROLE IN THE CONSTRUCTION OF OFFICIAL IDEOLOGY IN TURKEY 

 

İhsan Ömer ATAGENÇ* 

 

ABSTRACT 

Forum Magazine is one of the leading publications that direct Turkish political life in the 1950s.  In the 

founding period 1955-1958, it became a broadcasting organ which was opposed to the Democrat Party 

(DP). Forum is mainly known as a narrow broadcasting circle of intellectuals, academics and journalists. 

In addition, it is interpreted as an important opposition movement because it publishes articles 

criticizing the Democrat Party government. However, when looking at the political views of the DP and 

Forum, it is possible to identify many common points. Turkish foreign policy during the Cold War was a 

softer “statism” in the economy, multi-party life and parliamentary democracy, etc. In many respects, it is 

possible to say that DP government and Forum Magazine have very similar visions.  The criticism of the 

administration rather than the ideology of power puts Forum Magazine in the center of politics within 

the political atmosphere of the Cold War. The relationship between DP government and Forum Magazine 

with Kemalism is one of the most important reasons for this rapprochement. Both actors will be 

representative of the “Western and Liberal” interpretation of Kemalism in the process of emergence. The 

relative closeness that lasted until the May 27th military intervention was an important period for the 

institutionalization of the Kemalist official ideology during the Cold War. The Forum Magazine should 

not only be viewed as an opposition journal.In fact, names such as Turhan Feyzioğlu, Muammer Aksoy 

and Bülent Ecevit, will not only be in opposition, but also in the power wing after May 27. Aydın Yalçın, 

the founder of the journal, will establish a close relationship with the existing governments throughout 

his life at the academy. Forum Magazine is one of the constituents of the official ideology, which was 

developed by the Western-secular intellectuals of the early Republican era and carried out a foreign 

policy based on the fight against communism, conquered the historical heritage of Kemalism and 

transformed Kemalism in accordance with the political realities of the Cold War.    

 

Keywords: Official Ideology, Forum Magazine, Turkey 
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NÜKLEER SİLAHLARIN CAYDIRICI GÜCÜNÜN SORGULANMASI  

 

Burcu ÖZDEMİR* 

 

ÖZET 

1945 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Trinity nükleer silah denemesi ile nükleer silah 

dönemi başlamıştır. ABD’nin aynı yıl Hiroşima ve Nagazaki’de bu silahları kullanması  deneme amacı 

dışında savaş esnasında kullanılan ilk ve son nükleer silahlardır.  ABD’nin nükleer silahı kullanmasından 

hemen sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) bu silahların yaygınlaştırılmasının 

önlenmesine karşın devletlere çağrı yapmıştır. Bu çağrı 1968 yılında Nükleer Silahların Yayılmasının 

Önlenmesine İlişkin Antlaşma (NPT) ile yürürlüğe girmiştir. Bu antlaşmaya göre 1 Temmuz 1968 yılına 

kadar nükleer silaha sahip olan devletler dışında hiçbir devlet nükleer silaha sahip olamayacakt ır. Bu 

antlaşmayı Pakistan, Hindistan ve İsrail dışında tüm ülkeler imzalamıştır. Kuzey Kore ise antlaşmayı 

imzaladıktan sonra antlaşmadan geri çekilmiştir.  Bugün resmi olarak nükleer silaha sahip olduğu kabul 

edilen ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin, Pakistan, Hindistan ve Kuzey Kore’dir. İsrail’in nükleer silaha 

sahip olduğu bilinmesine karşın resmi ağızlardan bu konuda açıklama yapılmamıştır. 1945 yılında 

kullanılan bu silahların etkili gücü tüm dünya tarafından görülmesi nedeniyle silahların caydırıcı gücü 

ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş sırasında 1962 yılında yaşanan Küba Krizi’nde bu caydırıcı güç sıcak 

savaşın çıkmasını engellemiştir. Ancak bundan sonra yaşanan nükleer silah sahibi ülkeler arasındaki 

krizler olsun nükleer silah sahibi olan bir ülke ile  nükleer silah sahibi olmayan bir ülke arasındaki 

krizlerde olsun bu etkili silahlar kullanılmamıştır. Özellikle nükleer silahı savaş aracı olarak kullanan 

ABD’nin bu silahı Vietnam gibi ağır kayıp verdiği bir savaşta kullanmaması aslında nükleer silahın 

kullanılmasındaki hukuksal ve etik sorunlar nedeniyledir. Bu nedenle sıcak çatışmaların arttığı 

bölgelerde 1945sonrası nükleer silah kullanılmamıştır. Günümüzde devletlerarası savaş azalmış, terör 

örgütleri ile olan savaş artmıştır. Kitle imha silahı olan nükleer silahların hücre yapılanmasına sahip 

terör örgütlerine karşı kullanılmasının zorlukları bulunmaktadır. Bu çalışmada uluslararası hukukta 

nükleer silahların gelişimi incelenecektir. Ayrıca nükleer silahların devletlerarasındaki caydırıcı gücünün 

günümüzde devam edip etmediği tartışmaya açılacaktır. 
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VATANSIZ BİREYLERE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNİN ULUSLARARASI HUKUKTAKİ YERİ 

VE TÜRKİYE’NİN DURUMU 

 

Fatih BAYEZİT* 

 

ÖZET 

Günümüzde iktisadi ve siyasi çatışmalar sosyal bir olgu olarak bireysel ve kitlesel göç hareketlerini 

meydana getirmektedir. İç savaşlar, rejim baskısı, doğal afetler gibi gerekçeler etrafında yaşanan yoğun 

nüfus hareketleri sosyolojik olduğu kadar hukuki  sonuçlar da doğurmaktadır. Göçe zorlamanın yanı sıra 

rejimler kimi zaman sınırları içindeki bireyleri aktif vatandaşlık haklarından muafiyetle yüz yüze 

bırakmaktadırlar. Vatansızlık olarak adlandırılan bu durum günümüzde on milyondan fazla insanı 

olumsuz etkileyen bir cezalandırma yöntemine dönüşmüştür. Bu bakımdan devletlerin iç hukuku ve 

vatandaşlık kanunlarının olduğu kadar uluslararası insan hakları hukukunun konusunu oluşturmaktadır. 

Doğal olarak kırılgan olan bu bireylerin karşı karşıya kaldığı insan  hakları ihlalleri uluslararası hukukun 

bir parçası olan Uluslararası İnsan Hakları Hukuku içerisindeki kendisine yer edinmektedir. Türkiye, 

Mart 2011’den itibaren tarihinin en yoğun göç hareketine şahit olmaktadır. Özellikle Suriye’de 

yaşanmakta olan iç savaşın yıkıcı etkisinden kaçıp Türkiye’ye gelen Suriyelilerin birçoğu Suriye Arap 

Cumhuriyeti’nin kanunlarından kaynaklanan sebeplerle vatansız konumuna düşmektedir. Ayrıca göç 

sebebiyle etkin vatandaşlık haklarını yitiren birçok kimse de facto vatansız birey konumuna düşmüştür. 

Bunların yanı sıra hiçbir devlete bir vatandaşlık bağı bulunmayan bireylerin de Türkiye ile yolları 

kesişmektedir. Bu çalışmada vatansız bireylere ilişkin yaşanan insan hakları ihlallerine yer verilmiş, 

bunların uluslararası insan hakları hukukundaki yeri ile Türkiye’nin durumu mevcut Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde ele alınacaktır. 
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EFFECTS OF BREXIT DECISION TO TURKEY ON EU MEMBERSHIP PROCESS 

Omca ALTIN 

 

ABSTRACT 

As the result of plebiscite realized at the date of 26 June 2016 by the United Kingdom, 52% of the British 

people decided to leave European Union first time in the EU history. As this situation called  Brexit in 

short created a crisis effect on EU level also will have important effects on Turkey on EU membership 

process. Recently, the effect of Brexit decision on Turkey who conducts full membership negotiations 

especially became the most important discussion. So far, United Kingdom had been one of the most 

important supporters of Turkey on EU membership process. For this reason, there would be distinctive 

differences between a union which United Kingdom is a member and which isn’t the member of Union 

with regards to Turkey’s relationships with EU and aim of membership. While the United Kingdom is 

member of Union, was an advantage for Turkey in means of support given to EU membership process, 

United Kingdom’s leave from Union, in other words Brexit means losing an important country, which 

supports EU membership of Turkey. In this study; possible effects of Brexit decision to Turkey on EU 

membership process will be discussed. Literature review method was preferred and a ctual articles and 

books in regard to the issue were studied. As a result of study; it has been clearly seen that United 

Kingdom’s leave from EU membership would create negative effects on Turkey when considering 

support given to Turkey during EU membership process even the threats would emerge  were frequently 

repeated by United Kingdom during Brexit process if Turkey becomes the member of EU. At the same 

time, the new structure of EU and new relationship terms that would be established as result of Brexit, 

necessitate Turkey to follow Union closely which aimed to become a member of it and reshape its 

policies accordantly. 
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MANTIK İLMİNİN İNSAN TASAVVURU MERKEZİNDE SÜNNETİN YENİDEN TANIMLANMASI 

 

Serkan BAŞARAN*  

 

 

ÖZET 

Sünnet, tanımından kapsamına üzerinde birçok tartışmanın yapıldığı bir konudur. Bunun başlıca sebebi 

sünnetin genellikle davranış merkezli algılanması, insan ve  Kur’an bağlamında temel bir tasavvura 

kavuşturulamamasıdır. Esasen sünnetin daha belirgin bir tanımı, ancak bu temel iki tasavvur üzerinden 

yapılabilir. Bu belirleme için de öncelikle insanın düşünme eylemi; görme, işitme ve beslenme vb. 

davranışlarında olduğu gibi daha somut bir düzeyde izah edilmelidir. Mantık ilminde insan, “düşünen 

canlı” olarak tanımlanmaktadır. Tanımda yer alan “canlı” kelimesi cins olup hakikatleri farklı varlıklar 

arasında ortak noktayı belirtir. Tanımın ikinci kelimesi “düşünen” ise fasıl olup insanı bu dairede 

buluştuğu diğer canlılardan ayıran özgün yönünü ifade eder. Yani insan, bu ortak özelliklerin yanı sıra 

düşünme vasfıyla insandır. Ne var ki insan doğuştan düşüneme araçlarına sahip olsa bile düşünme 

faaliyeti öğrenim ile kazanılan ve geliştirilen bir yapıya sahiptir. Ancak düşünceyi ve düşünce ekollerini 

konu eden felsefe tarihine bakan herkes, bu alanda birbiriyle çelişen birbirini çürütmeye çalışan birçok 

akım ve bu akımlara bağlı sonu gelmez tartışmalar görür. Bu durum açık bir biçimde insanın düşünce 

zemininde ne denli savrulgan ve zayıf bir konumda bulunduğunu gösterir. İnsanın tanımı her iki 

boyutuyla Kur’an ve sünnete konu olmuştur. Buna göre Allah Teâlâ insanı canlı olması yönüyle değil, 

düşünen olması cihetiyle muhatap alır. Birçok ayet her canlının varlık âleminde yer alıp belirli bir süre 

ömür sürmesinin ilahî takdirle gerçekleştiğini, ayrıca ömür denilen bu süreçte her canlının rızkının Allah 

Teâlâ’ya ait bir iş olduğunu vurgular. Bu ayetler sadece insanın değil diğer bütün canlıların da ilahî 

garanti kapsamında hayat sürdüklerini dile getirmektedir. Diğer bazı ayetler ise Kur’an’ın 

indirilmesindeki gayenin düşünen insanı ortaya çıkarmak olduğunu vurgular. Peygamberler de insanın 

bu boyutunu inşa ile görevlidirler. Sünnet ise son ilahi mesaj olan Kur’an’ın beyanı olup söz konusu 

gayenin pratik halidir. Bu temel noktadan hareketle insanın tanımını, bu tanımın Kur’an’a nasıl 

yansıdığını ve sünnetin bu tanım doğrultusunda nasıl bir pratik sunduğunu bir arada görmek, doğ ru bir 

sünnet tasavvuru oluşturmada oldukça önemlidir. Bu sayede sünnetin, taklit edilecek davranışlar 

olmaktan daha çok temelinde bir düşünme yöntemi barındıran bir yaşam biçimi vaz ettiği, dolayısıyla 

sünnete dayalı düşünme biçiminin ancak ilke ve yöntemlerinin öğrenilmesiyle kazanılabilecek bir vasıf 

olduğu anlaşılacaktır.  
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FİLİSTİN’DEKİ HALK İNANIŞ UYGULAMALARI  

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ* 

Heba ABU-SALİH**  

 

ÖZET 

İnanç  genel olarak bir şeye ya da bir düşünceye gönülden bağlı bulunmak anlamında kullanılmaktadır. 

İnanç kavramıinsanın varoluşundan beri günümüze kadar önemini kaybetmeyen bir kavramdır. İnanç 

kişiden kişiye, çevreden çevreye, milletten millete ve toplumdan topluma değişmektedir. Bazen bir sanı, 

bazen de bir yorum olarak değerlendirilmektedir. İnançlar genellikle iki türden oluşmaktadır. Biri somut 

varlıklar ile ilgilidir, diğeri ise soyut varlıklarla ilişkilidir. Günümüzde inanç anlayışı dinsel ve felsefi 

boyutlara taşınmıştır. İnançların bir kısmı mantığa dayalı olduğu gibi gerçekle ve mantıkla hiç alakası 

olmayan inançlar da söz konusudur. Gerçekle ilgisi olmayan ve dinsel anlamında herhangi bir yere 

dayandırılmayaninançlar batıl inançlar olarak kabul edilebilir. Bu inanışların pek çoğunu bilim, akıl ve 

dini inançlar ile bir ilgisi yoktur. Batıl inançlar sadece ülkeden ülkeye ya da milletten millete değil kişiden 

kişiye bile değişebilir. Fakat bu inanışlar kişiden kişiye ne kadar değişirse değişsin kesinlikle ortak 

yanları olacaktır. Arap toplumlarında, özellikle Filistin’de bu batıl inançlar nesilden nesileaktarılan bir 

miras ve kültürün çok önemli bir kısmı olarak değerlendirilir. Çoğu zaman insanın yaşadığı ve etkilediği 

kültürel ve sosyal çevrenin ürünü sayılır. Bu batıl inançların ortaya çıkma nedenleri çeşitlidir. Kimi 

zaman korkudan, çaresizlikten, kimi zaman da rastlantılar sonucu ortaya çıkan birtakım inanışlar söz 

konusudur. Eski zamanlardan beri Arap ülkelerin toplum yaşamındabatıl inançlarınönemli bir yer 

tuttuğunu söylenebilir. Bu inançların hepsi olmasa bile pek çoğu günümüze kadar varlığını 

sürdürmüştür. Bu çalışmada geçmişten günümüze kadar Filistin halkı kültüründe uygulana gelen ve 

devamlılığınısürdüren bazı batıl inançlarından bahsedilecek, günümüze kadar devam etmesinin 

sebepleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda Filistin’de görülen inançlar ile farklı ülkelerin inançları 

benzerlikler yönüyle karşılaştırmaya çalışılacaktır. 
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AFGANİSTAN’DA SİYASİ VE FİKRİ BİR AKIM OLARAK KADİRİLİK 

Nilab SAEEDİ  

 

ÖZET 

Bu çalışma; politik alanda öne çıkan ve Afganistan’daki güncel siyasi gelişmelerde önemli roller oynayan 

Kadirilik akımını ve onun önde gelen isimlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Abdülkâdir Geylânî, 

1077 yılında Gilan (Geylan) Eyaleti‘nin Neyf köyünde doğdu. Babası küçük yaşta vefat eden Geylânî, 1095 

yılında Bağdat’a gitti. Çok küçük yaşlardan itibaren farklı bir yapısı olduğu çeşitli kaynaklarda 

belirtilmektedir. Bağdat’ta dönemin tanınmış âlimlerinden dersler alarak hadis, fıkıh ve tasavvuf 

eğitimini geliştirdi ve kısa sürede tasavvuf tarihinin en önemli figürlerinden biri oldu. Çocuk ve 

müntesipleri sayesinde tarikatı tüm dünyaya yayıldığı gibi Afganistan’da da kök saldı. Son yüzyılda Çan 

bölgesindeki Selefi ve Tekfiri akımlarının gücünü artırması, Kadiriliğin fikri hayatta aşırılıkçı grupların 

hareketini engelleyebilecek bir güç olarak ortaya çıkmasını sağladı. Bazı uzmanlar,  bölgesel yönetimlerin 

kendi toplulukları arasında Tekfiri ve Selefi düşüncelerinin çekiciliğini ele almak için metafizik akımların 

kapasitelerini ihmal ettiğine ve bu grupların güçlenmesinde ve İslam’ın yorumlanmasında Selefi 

akımlarının etkisi olduğuna inanmaktadır. Özellikle Afganistan’ın, Selefi akımların ana merkezlerinden 

birisi olması nedeniyle, ülkedeki akımların analizi ve siyasi statüleri çifte öneme sahiptir. Afganistan’ın 

özel politik-tarihsel yapısı ve etnografik morfolojisi bağlamında Afganistan’daki Sufi hareketleri ile 

Afganistan’ın kuzeyindeki İsmailiye mezhebinin temel özellikleri arasında irfani ve batıni inançlar 

konusunda farklılıklar vardır. Etnik grupların sosyo-politik morfolojisine etki eden birçok faktör vardır. 

Bunları şöyle sıralayabiliriz: etnik grupların biçimi ve statüsü, dinler, coğrafi dağılım ve bölgedeki nüfus 

büyüklüğü ve dağılımı, aynı dilde farklı lehçelerin varlığı ve en dış bölgelerde homojenlik, insanların 

boyun eğme biçimleri, siyasi ve bölgesel ve alt bölgesel güçler  ile tarihsel ilişkileri, bu etnik grupların 

muhafazakârlık veya dönüşüm açısından genel siyasal yönelimleri, sömürgecilik sırasındaki konumu, 

tarihi yerler ve iktidara katkıları. Bu bağlamda sünnet takipçisi olarak her zaman Selefiliğin karşısında 

duran Afganistan’da politik yönetimin temellerinden olan Nakşilik ve Kadirilik gibi tarikatların ve 

hanedanların Afganistan’ın yakın tarihinde ve devlet idaresindesiyasi etkileri olmuştur.  
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KANT TELEOLOJİ KONUSUNU NEDEN YARGI YETİSİNİN ELEŞTİRİSİ’NDE ELE ALMIŞTIR? 

 

Suat Soner ERENÖZLÜ* 

 

ÖZET 

Kant eleştiri felsefesiyle düşünce dünyasında büyük bir değişimin öncüsü olmuştur. Bu değişim, doğa 

karşısında öznenin konumunu belirlerken, aynı zamanda bilginin nasıl olanaklı olacağının ilkelerini de 

belirlemiştir. Böylece Kartezyen düalizm, Kant’ta doğanın nedenselliği ile yetilerin özgürlüğüne 

dönüşmüştür. Başka bir deyişle Kant, transandantal özne için belirlediği problem, doğanın ve kendisinin 

bilgisine nasıl ulaştığı ve bu bilginin sınırları nereye kadar uzandığıdır.  Kant, dizgesini oluşturan bu 

temel problemi, eleştiri felsefesini yapılandırdığı üç kitabında ele alır. İlk eleştiri kitabı olan Saf Aklın 

Eleştirisi, teorik bir temel oluşturma niyetiyle yazılmıştır. Diğer iki eleştiri kitabı bu teorik temeller 

üzerine kurulmuş, bundan olayı da sistematik bir yapı içerisinde ele alınmıştır. Pratik Aklın Eleştirisi, etik 

konusunu ele alırken; son eleştiri kitabı olan Yargı Yetisinin Eleştirisi ise, beğeni yargısının niteliği olarak 

hoş, güzel, yüce vb. kavramları estetiğin konusu kapsamında incelemektedir. Fakat bu son eleştiri kitabı 

her ne kadar Kant’ın estetik felsefesini yapılandırdığı bir çalışma olarak bilinse de, kitapiki bölümden 

oluşmakta ve ikinci bölümde ele alınan konular, teleolojinin alanına konsantre olarak estetik alanından 

beklenmedik bir şekilde uzaklaşmaktadır. Bu durum, Kant’ın Yargı Yetisinin Eleştirisi’ni yazarken bir 

estetik felsefesi yapmanın dışında niyetinin olup olmadığının merakını uyandırmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı, Kant’ın, teleoloji konusunu neden Yargı Yetisinin Eleştirisi’nin ikinci bölümünde ele almaya gerek 

duyduğu ve bu bölümün genel olarak eleştiri felsefesindeki yeri ve öneminin ne olduğu üzerine bir cevap 

aramaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için üç kavramdan yola çıkılmıştır. Bunlar;  erek (zweck), ereksellik 

(zweckmäßigkeit) ve erekbilim olarak teleoloji (teleologisch) kavramlarıdır. 
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RELATION BETWEEN AESTHETICS AND POLITICS IN RANCIERE’S PHILOSOPY 

 

Selda BIÇAK*  

 

ABSTRACT  

This study is about Ranciere’s philosophy on aesthetics and politics, which includes aesthetics of 

politics that can create “dissensus” and politics of aesthet ics in which distribution of sensible means 

art practices interfere in time and space. According to Ranciere’s idea of “we can talk about types of 

government without politics just as we can talk about existence of poetry, painting and theatre 

without art”, aesthetics and politics are not independent of each other within the context of 

“distribution of sensible”. They are two different fields that they sometimes have interwoven 

sometimes have uncertain borders. Moreover, Ranciere who says “art cannot be political by any 

emotion and giving message, on the contrary it can be political via distance between these terms and 

itself” thinks that “politics is not a fighting tool for the government; it corresponds to a field which 

includes the agents.” This reformation shows us what is sensible and distribution of sensible too. The 

main focus of this study is politics which Ranciere describes by the reformation of “distribution of 

sensible” that based on opposition between police and politics and the sense of aesthetics that 

manifested by him toward dissensus which created by politics.   

Keywords: Aesthetics, Police, Politics, Dissensus 
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KÜRESEL BİR FENOMEN OLARAK IRKÇILIK 

 

Zarina HAMRAYEVA  

 

ÖZET 

On dokuzuncu ve yirminci yüzyıl insanlık tarihinin belki de en karanlık dönemi olmuştur. İnsanın 

insan olarak görülmediği, ötekileştirildiği bu dönemde ırkçı ideoloji de çağının zirvesine ulaşmış tır. 

Günümüz dünyasında her ne kadar ırkçılığın geçmişte kaldığı iddia edilse de toplumsal ve siyasal 

hayatta varlığını koruduğu ve her geçen gün güçlendiği aşikârdır. Yaşanan savaşlar, ekonomik krizler 

göçlere neden olmaktadır. Göçmenler gittikleri ülkelerde yeni veya küresel ırkçılıkla karşı karşıya 

kalmaktadır. Yeni ırkçılık daha çok kültürel farklılıklara gönderme yapan bir ötekileştirme ve dışlama 

ideolojisidir. Yeni veya kültürel ırkçılığı anlamak için ırkçılığın özüne yani tarihsel gelişimine bakmak 

gerekmektedir. “Biz” ve “onlar” ayrımı kuşkusuz, tarihin her döneminde karşımıza çıkmaktadır. 

Kendi kimliklerini öteki üzerinden oluşturma durumu başka olana antipati duygusu 

uyandırmaktadır. Bu antipati duygusunun kökleri Antikçağa kadar dayandırılsa da y ine de bunun 

tam olarak ırkçılık olup olmadığı tartışmaya açıktır. Çünkü ırkçılık burjuvazi dönemine paralel olarak 

gelişen, sömürgecilik döneminin bir ürünüdür. Irkçı ideoloji yerlileri “aşağı” ve “gelişmemiş” olarak 

nitelendirirken bir yandan da “beyaz” adamın sömürü politikası meşrulaştırılmıştır. Günümüzdeki 

ırkçılık ise, daha çok göçmen işçiler üzerinden işlemektedir. Öyle ki ırkçılık emek gücü fiyatının daha 

düşük olmasının kaldıracı konumundadır. 17 ve 18. Yüzyıllarda insanlar arasındaki çeşitlilik b iyolojik 

ve fizyolojik özelliklere göre sınıflandırılmıştır. Deri rengi bu sınıflandırmaların temel ölçütü olarak 

belirlenmiştir. Hiç kuşkusuz “beyaz” adam sınıflandırmanın en üstüne yerleştirilmiştir. Bu 

sınıflandırmalar kapitalistin sömürgeci ve kölelik politikalarını meşrulaştırmasını sağlamıştır. 19 ve 

20. yüzyıllar ırkçılık tarihinin en önemli dönüm noktası olmuş ve bu dönemde ırkçı söylem kitlesel 

bir ideolojiye dönüşmüştür. Kısacası sosyopolitik ve ekonomik gücü elinde bulunduran grup, toplum 

veya devlet dünyayı yönetmeyi kendine bir hak olarak görmektedir. Güçlü olan kendini en üst ırk 

olarak tanımlamakta ve diğer toplumları gelişmemiş, ilkel, vahşi, aşağı ırk olarak görmekte, üstün ırk 

için çalışması gerektiğine inanmaktadır. Biyolojik ırkçılığın yerini yeni ırkçılığın aldığı çağımızda, 

farklı kültürlere sahip insanlar arasında herhangi bir benzerlikten söz edilemeyeceği 

savunulmaktadır. İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa’da yaşanan göçler nedeniyle kültürün 

homojen yapısını kaybetmesi ve zamanla parçalanması birtakım politik tartışmalara yol açmıştır.Bu 

çalışmada ırkçılığın tarihsel gelişimi incelendikten sonra küreselleşmiş dünyada göçmenlere karşı 

artan düşmanlık yeni ırkçılık bağlamında ele alınacaktır.  
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PLATON VE ARİSTOTELES’İN BİLGELİK ANLAYIŞININ 

 AKIL VE MUTLULUK İLE OLAN İLİŞKİSİ 

 

    Gizem KILIÇ*  

 

 ÖZET 

Platon’un bilgelik anlayışının temel esasında ölçülülük vardır. Ölçüsüz insanları bedensel isteklerinin, 

arzularının kölesi haline gelenler olarak nitelendirmektedir. Ona göre insanların mutlu 

olabilmesindeki en önemli koşul ölçülü bir yaşamı tercih etmeleridir. Mutlu bireyler mutlu toplumlar 

meydana getirir. İnsan ruhunun her zaman erdemli olması gerektiğini ve iyi olanı öğrenmek için 

aklın öncelik etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Platon, zorunlu kesin genel geçer bilginin doğuştan 

geldiğini savunur ve ona göre bu tip bilgilere düşünce ile ulaşılır.  Ona göre doğru bilgi ya da erdem 

böyle gelip geçici bir temele dayanamaz. Bu nedenle sağlam, sürekli, kalıcı ve değişmeyen bir alanda 

aranmalıdır.  Bilge kişi de iyiliğin kendisi olan Tanrı’yı kendine örnek almalı ve Tanrı’ya benzemeye 

çalışmalıdır. İnsan, irade hürriyetine sahip olduğunda, iyi ile kötüyü de birbirinden ayırt edebilecek 

durumdadır. Bundan dolayı, insanın ulaşmak isteyeceği başlıca hedef, erdem olmalıdır. Erdemi kendi 

şahsında gerçekleştirmiş olan insan, kendi iç huzurunda kendi mutluluğunu bulmuş olan kişidir. 

Aristoteles’e göre ise bilgelik yaşanmaya değer hayatın dışavurumudur.  Bu bilgeliğe ise insan 

hayatının nihai amacı olan mutluluk ile ulaşılabileceğini düşünmektedir. Mutluluk insan doğasını 

veya özünü bütünüyle gerçekleştirilmiş olması haline karşılık gelmektedir. Ahlaki hayatı entelektüel 

hayata tabi kılan Aristoteles’te mutluluk teorik bilgelikten oluşur, buna göre birey için mutluluktan 

rasyonel ve entelektüel faaliyete geçecek bir yaşam oluştuğu, bireyin potansiyel güçleri tam olarak 

geliştiği ve insanın varlığı çeşitli olanak ve kapasitelerini gerçekleştirdiği zaman söz edilebilir. Platon 

ve Aristoteles’in bilgelik anlayışları erdemli bir yaşamın sonucunda elde edilen mutluluk olduğunu 

çalışmamda daha detaylı bir şekilde aktaracağım. 
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ANNELERİN 2-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARINI EĞİTİRKEN KULLANDIKLARI  

YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ 

 

Rüştü YEŞİL*  

Hasan YILMAZ**  

 

ÖZET 

Birey açısından ilk eğitim kurumları aileler, ilk öğretmenleri ise ebeveynlerdir. Özellikle annelerin, 

toplumsal rolleri ve fıtrat yatkınlıkları nedeniyle çocuklarının eğitimi konusunda babalara göre daha 

önemli oldukları söylenebilir. Bu nedenle özellikle annelerin çocuklarını eğitme konusunda bilgi ve 

beceri sahibi olmaları büyük önem arz etmektedir. Kreşe giden  ve gitmeyen 2-6 yaş grubu çocuk 

annelerinin çocuklarını tanıma, rehberlik etme, davranış kazandırma ve davranış düzeltmede 

kullandıkları yaklaşım ve uygulamalarını karşılaştırmalı olarak incelemek araştırmanın temel 

problemini oluşturmaktadır. Böylelikle, anneler tarafından yapılan yanlış uygulamaların belirlenerek 

düzeltme yönünde yapılabilecek araştırma ya da eğitim çalışmalarına önfikir oluşturabilecek verilere 

ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde yürütülen nitel bir çalışma özelliği 

taşımaktadır. Kırgızistan Eğitim Sitemi çerçevesinde çocuğu kreşe giden 19, kreşe gitmeyen 19 olmak 

üzere toplam 38 anne, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın veri leri, nitel analiz tekniklerinden biri 

olan içerik çözümlemesi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda annelerin; (1) 

çocuklarını tanımada beş farklı yönteme öncelik verdikleri ve çocuğu kreşe giden ve ditmeyen 

annelerin yöntemlerinde farklılaşmaların olduğu; (2) çocuklarını eğitmede alt farklı yöntemi ağırlıklı 

olarak tercih ettikleri ve ikisinin yanlış yöntemler olarak değerlendirilebileceği; (3) çocuklarına 

rehberlik etmede beş farklı yöntem uyguladıkları ve üçünün yanlış yöntem olarak 

değerlendirilebileceği; (4) çocuklarına doğru tutum ve davranış kazandırmada altı farklı yöntem 

uyguladıkları ve ikisinin yanlış yöntem olarak değerlendirilebileceği; (5) çocukları yanlış 

davranışlarını düzeltmede yedi farklı yöntemi uyguladıkları ve ikisinin yanlış bir yöntem olarak 

değerlendirilebileceği belirlenmiş ve alanyazında yer alan araştırma sonuçları ışığında tartışılmıştır.  
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COMPARISON OF STRESS LEVELS BETWEN SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS   

 

Süleyman DOĞAN*  

Reyhan KALKAN** 

ABSTRACT 

The research aims to compare the stress levels of teachers and administrators. The research 

questionnaire has been applied to the teachers and administrators working at main schools of 

Ödemiş and Kiraz counties in İzmir province during 2016-2017 education year.SPSS 20.0 program 

was used for statistical analysis of data. The stress scale handled in the study consists of 38 items. 

The Cronbach's Alpha number of the scale used in the study has been calculated as 0,938. In the 

study, t-test has been used for two groups, ANOVA test for three or more groups, and Tukey Test, one 

of the complementary analyzes, have been used to determine the source of the difference. The level 

of significance has been accepted as p <0,05. 229 of the teachers and administrators participating in 

the research are female; 171 are male. According to this research, it has been indentified that women 

are more stressful compared to men. 50 managers and 350 teachers have been added to the study. 

Due to managers have more responsibilities; it has been seen that managers are more stressful than 

teachers. It is seen that 134 of the large majority of the teachers and administrators have experience 

between 6-10 years. İt has been seen that age has a significant effect on stress. It is seen that teachers 

and administrators increased the stress level of essential change of situation in the results obtained 

with the research data. The complication of the legislation can be interpreted as the cause of the 

stress for the teachers and administrators and the level of disagreement between the teachers and 

the administrators with their subordinates is causing the strase. In addition, the uncertainties in the 

education system are expressed as stress between the teachers and the managers. 

Keywords: Stress, teacher, school administrators 
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MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE FELSEFİ BİR PROBLEM: SORU YAZMA 

 

 

Kemal ÇİNÇİN* 

 

ÖZET 

Matematik öğretmenliği, geçmişten günümüze neredeyse tüm toplumlarda matematiğin teknoloji, 

ekonomi, istatistik, sağlık, eğitim ve tüm diğer bilimlerdeki kullanımına bağlı olarak e ğitim ve 

öğretim programlamalarında oldukça önem verilen bir konumdadır. Bu sebeple, ülkelerin eğitim 

sistemlerinde matematik müfredatlarının belirlenmesinden öğretim araç ve metotlarına kadar her 

konuda ilgili ve yetkili olanlar sürekli bir araştırmanın içerisinde yer alırlar. Matematiğin bir 

toplumda sevilmesi, ilgi duyulan bir alan olması ve kullanılması eğitim sistemlerinin var olma 

biçimlerinden birisidir. Bu var olma, diğer eğitim sistemlerinin taklidi olmayı becerebilmenin 

ötesinde felsefenin konusu olarak bir takım siyasi, ahlaksal ve hukuki var oluşa bağlı etik bir 

probleme dönüşür. Böylece matematik öğretmenliği ve öğrenimi bir ülkenin ekonomik gücünü, 

hukuk anlayışını, ürettiği bilimi, teknolojiyi ve kültürünü belirleyen bir alan olur. Bu alandaki  her 

türlü bağımlılık ise doğrudan ülke bağımsızlığının bir temeli olarak karşımıza çıkar.  Bu kadar 

merkezi bir konumda yer alan matematik öğretmenliğinde öğretmenin, program yapıcılarının ve 

bağlı olunan eğitim sisteminin ortaya koyduğu amaçlar kendi içinde ve uygulama biçimlerinde 

genellikle sınırların belirsizliğinden kaynaklanan büyük bir sorunla karşılaşır. Bu sorun, hedeflenen 

kazanımlara bağlı olarak matematik öğretiminde kullanılan ve yazılan soruların içeriğiyle ve diliyle 

alakalıdır. Öyle ki basit bir kazanımı kazanması hedeflenen bir öğrenci ölçme amacıyla karşılaştığı 

sorular nedeni ile soru hazırlayan kişinin vicdanına ve anlatım tarzına bağlı olarak matematiği aşırı 

zor ve anlaşılmaz bir alan olarak algılayabilir. Bu yüzden de dikkat edilmesi gereken şey, matematik 

dersinin bir tür işkenceye dönüşme ve anlaşılmayı bekleyen soruları hazırlayan bir takım insanların 

fantezilerine kurban edilme olasılığının ortaya çıkmasıdır.  O halde öğretmenlerin ve eğitim 

sisteminde amaç belirleyicilerin, öğrencilerde hedeflenen davranış değişikliğinin düzeyini veya 

öğrencilerin akademik sıralamasını belirlerken derslerde veya sınavlarda kullanılan soruları dikkatli 

bir şekilde seçmeleri ve yazmaları gerekir. Kullanılan soruların tarzı, öğrencilerin şüpheci ve kurn az 

birer insana dönüşmelerine etki ederken, psikolojisini ve kültürünü doğrudan yönlendiren birer araç 

olur.  

 

Anahtar Kelimeler: Matematik, eğitim, amaç, soru, şüphe 
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FARABÎ’NİN TAHSÎLU’S-SA’ADE ADLI ESERİNİN MODERN ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Muhammed ÜNSAL*  

Umut Can GEZİCİ**  

 

ÖZET  

Eflatun, Aristo ve İslam felsefesini içinde barındıran Tahsîlu’s-Sa’ade (Mutluluğu Kazanma) felsefenin 

ve dinin mahiyetleri hakkında Farabî’nin fikirlerini ortaya koymanın yanında birey ve  millet olarak 

nasıl mutlu olunabileceğinin yollarını anlatır. Bu araştırmanın amacı Farabi’nin Tahsîlu’s -Sa’ade 

isimli eserinde yer alan öğretim ilke, strateji, teknik, yöntem ve modelleri inceleyerek bunların Farabi 

tarafından kullanılış biçimlerini irdeleyip modern öğretim yöntem ve teknikleriyle olan ilişkisini 

ortaya çıkarmaktır. Bu çerçevede basılı ve elektronik kaynaklar taranarak eser tarihsel anlayış içinde 

sistematik olarak belgesel tarama yönteminin bir türü olan içerik çözümleme ile incelenmişti r. Türk 

eğitim tarihi açısından ilk olan bu kavramları bilinçli bir şekilde kullanan Farabi, araştırılarak elde 

edilen bilimsel bilginin tesadüfî bilgiden daha kıymetli olduğunu belirterek bilimsel araştırmanın 

önemine vurgu yapar ve bilimsel araştırmanın sınırlılıklarının olması gerektiğinden bahseder. 

Sistemli bilgiye önem veren Farabi eserinde, eğitim tarihimizde ilk defa isminin anıldığını bildiğimiz 

“Kolaydan Zora” ilkesinden bahsetmiş ve bilgi öğretilirken önce kolaydan başlanılmasını belirterek 

ilmi öğrenmenin yolunun mantık sırasından geçtiğini vurgulamıştır. Eserinde üzerinde durduğu bir 

diğer kavram ise “Bilinenden Bilinmeyene” ilkesidir. Üst basamaklardaki bir bilgiyi öğrenmenin 

yolunun alt basamaklardaki bilgiye bağlı olduğunu örneklerle açıklar.  Ayrıca Farabi insanın tanımını 

yaparken “Anlamlandırmayı Artırıcı Stratejileri” kullanır. Bilinen bir hayvandan yola çıkarak yeni 

bilgi için benzetimler oluşturma taktiklerini kullanarak insanı açıklar. Eserde akıl ve varlık 

konusunda açıklama yaparken ise mimari ve mimarlık üzerinden yola çıkarak “Somuttan Soyuta” 

ilkesi kullanır. “Tekrar Stratejisini” ve “Soru-Cevap” yöntemini eserini kaleme alırken sıkça kullanan 

Farabi, hakanın ve milletin eğitiminin ölene kadar devam ettiğini belirterek “Yaşam Boyu Öğ renme” 

modelini ortaya koyar ve bunun gerekçelerini açıklar. Çalışmamızda Farabî’nin Tahsîlu’s -Sa’ade 

isimli eserinde bulunan öğretim yöntem ve teknikleri ile modern öğretim yöntem ve teknikleri 

karşılaştırılmış dünle bugün arasında öğretim yöntem ve teknikleri açısından bir takım 

benzerliklerin ve farklılıkların olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Farabî, tahsîlu’s-sa’ade, eğitim, öğretim yöntem ve teknikleri  
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COMPARISON OF STRESS LEVELS BETWEN STATE AND PRIVATE ELEMENTARY SCHOOL 

ADMINISTRATORS1 

Süleyman DOĞAN*  

Pınar SELMAN** 

 

ABSTRACT 

The aim of the research is to compare the streSs levels of managers working in state primary schools 

and those working in private primary schools. The study test measurement has been applied to 

private and public school’s administrators who work in the European districts of Bahçelievler, 

Istanbul. The data, which have been obtained in this research, has been analysed and evaluated in the 

SPSS program. In this research, the stress level differences of private and public administrators have 

been measured in accordance with the following factors such as their sexes, ages, education levels, 

their positions in schools, experience levels as managing directors, years spent at their present 

schools, the cound of their schoolchildren, the type of their schools, the type of the education and 

department varieties. The schools have been visited and survey questions have been applied to the 

administrators. The questionnaire consisted of four sub-factors. The data have been interpreted by 

doing percentage, t-test, Anova (one way variety analyse) and scheffer test.This study has shown 

some results such as private school managing administrators, in comparison to public administrators 

are affected by events more quickly, are more impatient, intolerant to failures and have more streSs 

with the advance of their ages.   

 Keywords: Stress, Stress Level, Administration, Education, Management, Primary School 
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LİSE MATEMATİK DERSLERİNDE OYUN TEMELLİ ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN DERSE 

YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ  

 

Zeynep SARIKAYA İLHAN*  

Süleyman DOĞAN**  

 

 

ÖZET 

Türk Eğitim Sisteminin işleyişindeki en özel noktalardan biri müfredat çerçevesinde belirlenen konu 

ve kazanımların öğrencilere bir takım öğretim yöntem ve teknikler ile aktarılmasıdır. Esasında bir 

öğreten ve öğrenen arasındaki ilişki binlerce yıldır süregelmektedir. Bu sistem içerisinde ortam, 

içerik, yöntem teknikler değişken olsa da bu denklemin sabitleri her zaman öğretmen ve öğrenci 

olmuştur. Eğitim felsefesinde ve öğretme yaklaşımlarında yaşanan gelişmelerle değişen ve gelişen 

dünyada matematik öğretiminin nasıl gerçekleşeceği ve yeni yaklaşımların matematik öğretimine 

nasıl uyarlanacağı sorularına ilkokul ve ortaokulda az sayıda da olsa yenilikçi ve eğlenceli 

etkinliklerle cevap verilmektedir.  Lise eğitimi bu bağlamda kritik bir safhadır zira öğrenci lise 

eğitimine başladığında bunlar geride kalmakta ve yerini lise eğitiminin ciddiyetine bırakmaktadır. 

Öğrenci o zamana kadar getirdiği tüm olumlu ve olumsuz tutumlarıyla yeni ve geleceğini etkileyecek 

uzun süreli bir maceranın başındadır. Öğretim programının genel çerçeveyi vermesi, uygulamayı 

öğretmen inisiyatifine bırakması sebebiyle pek çok ders geleneksel eğitim metotlarıyla 

işlenmektedir. Düz anlatım, soru cevap gibi ders anlatım teknikleri matematik gibi soyut derslerde 

öğrencileri derste sıkmakta, pasif konumda bırakmakta ve derse karşı olumsuz tutum 

sergilemelerine sebep olmaktadır. Bu çalışmada, oyunla matematik öğretiminin lise öğrencilerinin 

matematik dersine yönelik tutumlarındaki etkisi incelenmiştir. Araştırmada örneklem ve kontrollü, 

ön test son test deneysel deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul Sultanbeyli’deki 

bir lisenin matematik dersine yönelik tutumları yönünden birbirine denk iki 9. sınıfı oluşturmaktadır. 

Sınıflardan biri deney grubu olarak seçilmiş ve 10 hafta boyunca ilk iki ünite olan Mantık ve Kümeler 

öğretmen tarafından geliştirilmiş oyunlarla zenginleştirilerek işlenmiştir. Sınıflardan ikincisi ise 

kontrol grubu olarak seçilmiş ve dersler öğretmen merkezli, geleneksel öğretim yöntemleriyle 

anlatılmıştır. Deney ve kontrol gruplarına uygulanan ön test ve son testlerin SPSS 10 programıyla 

analiz edilmesi sonucu, deney gurubu lehine anlamlı farklılıklar çıkmıştır. Oyun ile  öğretimin 

matematik dersine yönelik tutumu olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Lise seviyesinde 

hem uygulamada hem akademik araştırmalarda çok az yer verilen oyun temelli öğrenmenin önemine 

dikkat çekilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: oyunla öğrenme, matematik, tutum 
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20.YÜZYILDA ÖZBEKİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ 

 YAZI VE İMLA ISLAHATLARI HUSUSUNDA 

 

Juliboy ELTAZAROV  

ÖZET 

20.yüzyılda Özbekistan’da 3 defa yazı ve 4 defa imla ıslahatları yapılmış, bu süreçler her defasında 

halkoylamasısız, dönemlerin politik konjoktürüne ve iktidardaki yönetimlerin isteğine bağlı olarak 

gerçekleştirilmiştir. İlk yazı ve imla ıslahatı kararları 1921 yılki Dil ve imla Kurultayında alınmış, 

Fıtrat, Elbek, Batu gibi Ceditçilerin Arap yazısını Türkistan Türkçes inin fonolojik ve morfolojik 

özelliklerine uydurulması gayesine göreyazı ve imlada yüzyıllar boyunca süregelen zorlukların 

üstünden gelinmişti.1926 yılında Baküdaki Türkoloji Kongresinde eski Sovyetler Birliğindeki Türk 

topluluklarının Latin yazısına geçmesi hakkında alınan kararların gereği 1929.yılında Özbekistanda 

Latin alfabesine geçildi. Hakkını vermek gerekirse 1929.yılki alfabe ve imla Özbekçenin lengüistik 

doğasına çok uygundu (9 ünlü ve 25 ünsüz sesleri ifade eden alfabe). Ancak, Sovyet rejimi esas en 

Ceditçi uzmanlar tarafından hazırlanan bu yazıyı ‘Pantürkizm’ ve ‘Özbek şovenizmi’ politik 

etiketleriyle suçlayarak, 1935.yılında onu 6 ünlü ve 23 ünsüz harflardan ibaret alfabeyle 

değiştirlmesini sağlamıştır.1940.yılında Sovyetler Birliğinde ‘sosyalızm  ve kömünizmin inşası’ 

talepleri gereği çok kısa zamanda – 4 ay içinde Kiril Rus alfabesine geçilmesiyleÖzbekçe 20.yüzyılda 

ikinci defa yazı değiştirmmiş, bu defa yazı 1935.yılki ‘sovyetleştirilmiş’ Latincenin Kiril Rus 

varyantının (çevirisinin) ta kendisiydi!1991’de Sovyetlerin dağılmasıyla Orta Asya Türk 

Cumhuriyetlerinin Latin alfabesine geçmesi yine tekrar gündeme geldi. Özbekistan parlamentosü  

1993.yılında Latin alfabesine geçme kararı aldı, bu Özbek Latin alfabesi 1940.yılki  Kiril Rus alfabesi 

Latince varyantıydı! 2 yıl sonra o zamanki siyasi yönetimin ‘Pantürkizm’ kaygıları sonucu bu alfabeye 

O’, G’, Ch, Sh gibi uyduruk harflerin tıkıştırılması komik ve hüzün vericiydi.  Cumhuriyetin yeni 

yönetimi bugünkü yazı ve imlanin çok kötü durumda olduğunun farkında, ondan dolayı 2018 yılın 

sonuna kadar mükemmel bir alfabe ve imla kurallarının oluşturulması hususunda kararlar alınmış ve 

2021 yılına gele Özbekistan yazı ve imla meselesini nihayet çözmüş olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: yazı, alfabe, yazı ıslahatları, Özbekistan, 20.yüzyıl 
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IRAK'TA KULLANILAN TÜRKMEN TÜRKÇESİYLE KÜRTÇE ARASINDA ORTAK KELİMELER 

                                                                                                                                        Siham ZENGİ* 

ÖZET 

Bilindiği gibi Irak'ın topraklarında Arap, Kürt, Türkmen, Keldani ve Asuriler gibi çeşitli millȋyet ve 

etnik gruplar yaşamaktadır. Bunların büyük bir kısmı birçok dil konuşuyorlar. Bu dillerden en yaygın 

ve resmi olanı Arapçadır. Arapça Irak'ın bütün yörelerinde ve bütün halkı tarafından 

konuşulmaktadır. İkinci resmi dil Kürtçedir. Bu dil daha çok Irak'ın orta ve özellikle kuzey 

bölgelerinde kullanılmaktadır. Irak'ta konuşulan üçüncü dil, Türkmen Türkçesidir. Bu dil resmi dil 

statüsündedir. Irakı'ın kuzey, orta ve  Bağdat'ın bazı bölge ve mahallelerinde konuşulmaktadır. 

Türklerin Orta Doğu'ya göç etmeleriyle ve İslam dinini ve medeniyetini kabul etmeleriyle Türkçe 

Arapça ve daha sonra Farsça'nın etkisi altında kalmıştır. Irak Türkmenleri yüzyıllar önce Orta 

Asya'dan batıya göç ederken Irak'ın kuzey ve orta bölgelerini seçerek yerleşmişlerdir. Arapça ve 

Farsça gibi komşu ülke dillerin ve yaşadıkları çevrede diğer etnik grupların etkileriyle kelime alış -

veriş yoluyla Irak Türkmen Türkçesine pek çok alıntı kelime girmiştir. Ancak bu alıntı kelimelerin 

bünyesindeki ses düşmesi, ses türemesi, ses değişmesi gibi birtakım ses olaylarına karşı gelerek 

çoğunlukla Türkçenin yapısına uyum sağlıyarak alınır. Yıllarca kullanılan bu alıntı kelimeler söyleyiş 

ve yazılış bakımından Türkçeye mal olmuştur. Irak Kürtleri de yine aynı etkiler altında kalarak 

Kürtçeye de epey Arapça, Farsça ve bazı Türkçe alıntı kelimeler girmiştir. Kürtçede bulunan bu alıntı 

kelimelerin bünyesindeki ses düşmesi, ses türemesi ve ses değişmesi gibi birtakım ses olaylarına 

karşı gelerek Kürtçenin yapısına uyarak alınır. Çalışmamız Ural-Altay ailesinin Altay kolunda yer alan 

Türkçenin bir lehçesi olan Irak Türkmen Türkçesiyle Hint-Avrupa dil ailesinin batı İran koluna 

mensup olan Kürtçede bulunan ortak kelimeler üzerine olacaktır. Irak Türkmen Türkçesiyle Kürtçe 

arasında ortak kelimeler bulunmasına rağmen her dil kendi yapısına uygun olanı almıştır. Bu dillerin 

doğallıkları bozulmadan Türkmen Türkçesine giren alıntı kelimeler Türkmenleştirilirken K ürtçeye 

de giren alıntı kelimeler de Kürtleştirilirken kullanılıp dillerine mal olmuştur. Bu da gayet tabii bir 

olaydır. Çünkü dünyada saf bir dil yoktur. Ancak dilden dile farklıdır. Bazı dillerin diğer dillere etkisi 

büyüktür. Arapçanın Türkçeye etkisi gibi. Bazısının da etkisi oluyor ancak Arapça gibi değil. 

Türkçenin Arapçaya etkisi gibi. 

Anahtar Kelimeler: Irak, Türkmen Türkçesi, Kürtçesi, ortak kelimeler, etki  
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SEBK-İ HİNDÎ ŞİİRİNİN ANLAŞILMASINDA ŞEVKET-İ BUHÂRÎ DÎVÂNI SÖZLÜĞÜNÜN KATKILARI 

 

Bilge KARGA GÖLLÜ*  

 

ÖZET 

Sebk-i Hindî'nin önemli temsilcilerinden Şevket-i Buhârî, XVII. yüzyılın önemli şairlerindendir. Türk 

edebiyatında birçok şairi etkilemiştir. Bunlar arasında Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî, Haşmet, Koca 

Râgıb Paşa, Lebîb, Nâbî, Şeyh Gâlib gibi önemli şairler de yer almaktadır. Ne var ki Türk edebiyatını 

derinden etkileyen Şevket-i Buhârî, İran edebiyatında pek fazla tanınmamıştır. Dîvân'ının Türkiye'de 

pek çok nüshası, tercümesi ve şerhi bulunmasına rağmen İran kütüphanelerinde bu sayı oldukça 

azdır. Şevket-i Buhârî'nin bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Dîvân üzerine birkaç önemli çalışma yapılmış, 

üslubuna dair de bazı çalışmalara rastlanmıştır. Bu esere yapılan şerhlere dair incelemeler ise henüz 

başlangıç aşamasındadır. Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim), Edîb, Mehmed Murâd Nakşibendî, Mustafa 

Vâsıf ve Nüzhet tarafından yapılan şerhlerden şu ana kadar sadece Mehmed Murâd Nakşibendî ve 

Hâkim (Seyyid Mehmed Efendi)'in şerhleri üzerinde incelemeler yapılmıştır.  Mehmed Murâd 

Nakşibendî tarafından yapılan şerhin sistematik bir sözlüğünün hazırlanması, Şevket-i Buhârî Dîvânı 

sözlükleri konusunda bir ilk adım sayılabilir. Biz de Hâkim (Seyyid Mehmed Efendi)'in şerh sırasında 

verdiği kelime anlamları ve açıklamalardan yola çıkarak doktora tezimizde bir sözlük hazırlamıştık. 

Bu çalışmada ise,  Mehmed Murâd Nakşibendî ve Hâkim'in sözlükleri kıyaslanmış, özellikle aynı 

beyitlerdeki kelime açıklamalarında olan farklılıklara dikkat çekilmiştir. Bazı kelimelere verilen 

anlamlar, ulaşabildiğimiz sözlüklerde yer almıyorsa bu da belirtilmiştir. Böylelikle kapsamlı bir 

Şevket-i Buhârî Dîvânı sözlüğü hazırlanmasının gereğine vurgu yapılmıştır. Sebk-i Hindî ile yazılan 

şiirlerin anlaşılması güç olduğundan, şerhler Şevket-i Buhârî'nin yanı sıra bu üslupla yazan diğer 

şairlerin şiirlerinin de anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle farklı şârihlerin ele aldığı eser, 

konuya değişik bakış açıları kazandıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şevket-i Buhârî, Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim), Mehmed Murâd Nakşibendî, 

Şevket-i Buhârî Dîvânı Sözlüğü 
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TAYFUN PİRSELİMOĞLU’NUN ÖYKÜLERİ ÜZERİNE TEMATİK BİR İNCELEME 

 

Emine AYAN* 

 

ÖZET  

1959 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Tayfun Pirselimoğlu, çok yönlü kişiliği ile öne çıkan bir 

sanatçıdır. Sanat camiasında adı daha çok sinema ile birlikte anılan; ancak edebi faaliyeti bağlamında 

da yadsınamayacak denli üretken bir yazar  olduğu anlaşılan Pirselimoğlu, Ortadoğu Teknik 

Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından Hochschule für Angewandte Kunst’ta (Viyana Uygulamalı 

Güzel Sanatlar Akademisi) resim ve gravür eğitimi almış, yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergiler açmış, 

kurucuları arasında yer aldığı Akademia Genius’ta senaryo yazımı, sinema ve resim üzerine dersler 

vermiş, Viyana, Atina ve Ankara’da sinema alanında atölye çalışmalarında bulunmuştur. Yazar, 1992 

yılında yazdığı Otel isimli bir senaryo ile başladığı sanat hayatına Dayım (1999), II. Silenzio e’doro 

(Sükut Altındır)  (2002), Hiçbiryerde (2002), Rıza (2007), Pus (2009), Saç (2010), Ben O Değilim 

(2013) adlı filmlerinin yanısıra Çöl Masalları (1996), Kayıp Şahıslar Albümü (2002), Malihulya 

(2003), Şehrin Kuleleri (2005), Kerr(2014), Çölün Öbür Tarafı (2018) adlı altı romanı ve Otel Odaları 

(2009), Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da Üçüncü Adama Övgü (2013) adlı iki hikaye kitabıyla 

devam etmiştir. Bu bildiride Pirselimoğlu’nun her biri yedi öyküden meydana gelen ve birbiriyle 

ilintili öykülerden oluştuğu tespit edilen iki hikâye kitabında yer alan öyküler tematik bir incelemeye 

tabi tutularak öykülerdeki ana izlekler açığa çıkartılacak ve böylece yazarın öykülerinde inşa ettiği 

anlatı dünyasından hareketle Pirselimoğlu’nun öykü dünyasına ışık tutulacaktır. Tayfun 

Pirselimoğlu’nun öyküleri üzerine yapılacak kapsamlı içerik analizi ile yazarın öykücü kimliğini ana 

hatları ile ortaya koymak bildiride ulaşılması amaçlanan temel hedeftir.  

Anahtar Kelimeler: Tayfun Pirselimoğlu, Otel Odaları, Harry Lime’ın En Yeni Hayatları ya da Üçüncü 

Adama Övgü, hikâye, izlek 

 

 

                                                                 
*Arş. Gör. Dr. Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, eayan333@gmail.com 

  

mailto:eayan333@gmail.com


 

    32 

ÇİN’İN EN SEÇKİN VE ROMANTİK ŞAİRİ: LİBAİ 

 

Esra DOĞANAY*  

 

ÖZET 

Bu çalışmada Tang Hanedanlığı döneminin ‘Ölümsüz Şairi’ LiBai’ın (李白) şiirlerine ve klasik dönem 

Çin edebiyatındaki yerine değinilecektir. LiBai 701-762 yılları arasında yaşamıştır. Şairin doğum yeri 

tam olarak bilinmemektedir fakat çocukluğu Çin’in Sichuan eyaletinde geçmiştir. LiBai kişiliği gereği 

özgür ve baskılanamayan bir karaktere sahiptir. Bu yüzden yaşamının büyük çoğunluğunu Çin’i 

gezerek geçirmiştir. 618-907 yılları arasında Çin ekonomik, kültürel ve siyasi açıdan olumlu 

gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. LiBai’ınyaşadığı dönemlerde Tang Hanedanlığınınzenginleşip 

güçlenmesinin yanında Çin şiir sanatı altın çağını yaşamıştır.  Tang Hanedanlığı hükümdarları da 

sanat ve edebiyatla yakından ilgilenmişler hatta şiirler yazmışlardır. Bu dönemde birçok ünlü  şair 

yetişmiştir. Fakat LiBai dönemin özelliklerini diğer şairlere göre daha iyi aktarmış, halkın 

durumundan ve toplumsal olaylardan sıkça bahsetmiştir. Büyük romantik şair LiBai bu dönemde 

şiirleri ile edebiyat camiasında başarılı bir şair olarak ön plana çıkmıştır. Şiirlerindeki özgün yazım 

tarzıyla Tang Hanedanlığı kültürünü tüm ihtişamı ile yansıtmıştır. Çin edebiyatının en büyük 

temsilcilerinden birisi olmuştur. Onun şiir yazımı konusunda farklı bir yeteneği vardı. Şiirlerinde 

genellikle coşkulu, cesur, özgür ve romantik bir tarzı vardı. Ay ve şarap ise onun şiirlerinin 

vazgeçilmez imgelerindendi. Şiirlerinde kendine özgün tarzı olmasının yanı sıra sanatsal etki gücü de 

oldukça fazladır. Şiirleri bugün Çin’de ders kitaplarında bile okutulmaktadır. Ayrı ca kendi yaşadığı 

dönemde birçok şairi etkilemiştir. Bunlardan biriside şair DuFu’dur. Du Fu, LiBai’aithafen yazdığı 

birçok şiiri bulunmaktadır. LiBai şiir yazmanın dışında politikadan da anlardı. Hayatı boyunca 

imparator tarafından sarayda önemli bir göreve getirilmeyi bekledi. Fakat politik görüşleri hiçbir 

zaman önemsenmedi. Şair buna rağmen şiir yazmaktan vazgeçmedi ve gelecek nesillere mükemmel 

eserler bıraktı.  Dünya çapında ünlenmiş birçok şiiri bulunmaktadır.  Bunlardan Sakin Bir Gece 

Üzerine Düşünmek ve Ayın Altında Yalnız İçmek gibi şiirleri örnek verilebilir. Yazdığı şiirler gelecek 

nesiller üzerinde büyük etkiler bırakarak onlara ilham kaynağı olmuştur.  Çin halkı tarafından da çok 

sevilmiş, kabul görmüştür. 

Anahtar Kelimeler: LiBai, Tang Hanedanlığı döneminde edebiyat, LiBai ve şiirleri 
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DAKUK AĞZININSES ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Muna Fazıl CİHANGİR

 

 

ÖZET 

Türk milletinin yaşadığı coğrafya farklı olmasına rağmen aralarındaki dil, tarih ve kültür unsurları 

ortaktır. Bu ortak unsurlar Türk milletininarasında iletişim aracı olarakaralarındaki ilişkileri sağlayıp 

devam ettirmiştir. Bu unsurlardan en önemlisidildir. Dil milletin varlığını devam ettirmede çok 

önemli ve büyük bir rol oynar. Çünkü milletin varlığı dilin varlığına bağlıdır.  Bilindiği gibi her dilin iki 

yönü vardır. Biri konuşma dilidir. Diğeriyse, yazı dilidir. Irak'ta Türkmenler tarafından konuşulan 

Türkmen Türkçesi Azeri Türkçesine daha yakındır. Ancak yazı diliyse Türkiye Türkçesinin yazı dili 

kullanılmaktadır. Yalnız halk edebiyatıyla ilgili ürün ve metinler ağız özelliklerini muhafaza etmek 

için olduğu gibi yazılır. Irak'ın kuzey batısında bulunan Telafer’den başlayarak Erbil, Kerkük, Dakuk 

(Tavuğ), Tuzhurmatu, Kifri ve Hanekin’e kadar uzanan sahada bulunan Türkmenlerin konuştukları 

Türkmen Türkçesiçeşitli ağızlara ayrılmaktadır. Bu ağızların arasında benzerlik ve farklılıklar vardır. 

Ayrıca Türkmenlerin yaşadıkları bölge, şehir, il, ilçe ve hatta mahalleler arasındabazı sözcüklerin 

farklı biçimlerini de görmek mümkündür. Bubenzerlik ve farklılıklarkonuşmalarda ve sözlü 

edebiyatın ürünlerinde de görülmektedir. Buna rağmen Irak'ta bulunan Türkmenler tarafından 

konuşulan Türkmen Türkçesi bir bütünlük teşkil eder.  Çalımamızda Irak Türkmenlerinin tarihi, dili 

ve ağızları hakkında bilgi verildikten sonra temel konumuz olan Dakuk ilçesi ve ilçede kullanılan 

ağzın ses özellikleri ele alınacaktır. Bu çalışma uygulamalı olarak Dakuk'ta bulunan yer adlarını 

örnek alarak üzerinde Dakuk ağzının ses özellikleriincelenecektir. Dakuk (Tavuğ) ilçesi Türk 

milletinintarih boyunca önemli bölgelerden birisidir. Bölgenin tarihi önemini göstermek için bu 

çalışmaya başvurulmuştur. Yer adlarıyla ilgili bilgilere dayanarak Dakuk ağzının ses özellikleri 

gösterildikten sonra Türkiye Türkçesi’nin ses özellikleriyle karşılaştırılmasıele alınacaktır. Bu 

çalışma uygulamalı olmak amacıyla Dakukla ilgili yer adları ile ilgili bilgilerhalk ağzından toplanarak 

derlenmiştir. Dakuk Türkmen ağzı Osmanlı ve Azeri lehçelerininizlerini taşıyıp orta bir ağız olarak 

tespit edilmiştir. Genellikle Irak Türkmen ağzında seslerin telaffuzunda  Arap dilinin ses telaffuzunun 

etkisi söz konusudur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Ses Bilgisi, Irak Türkmenleri, Dakuk, Ağız 
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GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİYLE RESİM OKUMASI  

 

Bengü BATU* 

 

ÖZET 

Sanat yapıtları görsel bir gösterge olarak anlam üretme ve iletme özellikleriyle göstergebilimin 

inceleme alanına girerler.  Göstergebilim yapısalcı dilbilimin genel ilkelerinden hareketle geliştirilen 

bir anlam çözümleme yöntemidir. Anlamlamalar bilimi olan göstergebilimin amacı anlamın algılanma 

ve üretilme koşullarını kavramsal bir yapı içerisinde açıklamaktır.  Her türlü anlamlı bütünün, anlamın 

üretilmesi süreçlerini, eklemleniş biçimini mantık temelli bir yöntemle aşamalı olarak çözümle mektir.  

Nesnenin anlamının çözümlenmesi sürecinde mantık temelli varsayımsal, tümdengelimli yaklaşımla 

kurulmuş bir üst dil kullanılır. Paris Gösterge Bilim Okulu’nun kurucusu AlgirdasJulienGreimas’ın 

tasarladığı bu üst dil, doğal dillerin yapısından bağımsız olarak oluşturulmuş kendi içinde çözümleme 

sürecini denetleyen yapma bir dildir.  Bu üst dil öznellikten kaçınmak amacıyla geliştirilmiştir. Fakat 

göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle çalışmak isteyenlere ilk aşamada yabancı ve korkutucu 

gelmektedir. Bunun yanında farklı okul ve çevre adları altında birbirinden değişik göstergebilim 

yaklaşımlarının da olması inceleme nesnesine göre seçim yapmayı da gerektirmektedir.  Paris 

Göstergebilim Okulu’nun çözümleme anlayışı anlamsal katmanlardan oluşan tüm gösterge dizgelerini 

çözümleyebilecek bir kuram olması nedeniyle tercih edilmiştir. Topluluğun araştırmaları yazınsal 

metinler, sanat yapıtları, görüntü, müzik, uzamsal düzenleniş,  hukuk dili, toplumsal siyasal ilişkiler, 

kent yapısı gibi insanı çevreleyen anlam evrenlerinin kavranmasına yönelik olmuştur.  Görsel 

göstergebilimin resim incelemesinde kullanılmasının sanat eğitimi alan bireylerin yapıtlara yeni bir 

bakış açısıyla bakmasına ve yapıttaki göstergeleri sistemli bir şekilde okuyabilmesine yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. Araştırmada Louis Hjemslev’in geliştirdiği gösterge düzeylerinin 

ayrımından yararlanan Paris Göstergebilim Okulu’nun kurucusu A. J. Greimas’ıngöstergebilimsel 

çözümleme yöntemi kullanılacaktır. Tipik durum örneklemesine göre seçilen, içinde yoğun sembolik 

öğeler barındıran Meksikalı sanatçı FridaKahlo’nun1932 yılında yaptığı ‘Meksika ve Birleşik Devletler 

Arasında Sınırda Oto-Portre’ yapıtı çözümlenecektir.  Bu çalışmanın amacı Paris Gösterge Bilim 

Okulu’nun yaklaşımıyla resim çözümlemesinin aşamalı bir şekilde nasıl yapılabileceğini 

FridaKahlo’nunyapıtı üzerinden göstermektir. 

Anahtar Kelimeler: göstergebilim, yapıt çözümleme, sanat eleştirisi 
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ANAMORFİK YANILSAMAYA SAHİP DESENLERİNHALIDA  

KULLANIMI VE TASARIM AŞAMALARI 

 

Bahadır ÖZTÜRK*  

 

ÖZET  

Anamorfik illüzyon, anamorfik görüntü ve anamorfik sanat gibi çeşitli adlandırmalarla da bilinen 

Anamorfoz; Rönesans’tan günümüze kadar çeşitli sanat ve tasarımlarda bazı perspektif kuralları, 

matematiksel hesaplamalar ve özel yöntemlerle uygulanmış bir yanılsama tekniğidir.  Bu 

çalışmalardan bazıları genellikle üç boyutlu bir etkide görsel illüzyon yaratırken, bazıları da gizemli 

görsel bir bilmece barındırır. Bu illüzyonların görülebilmesi veya bulmacaların çözülmesi için 

genellikle tek bir noktadan veya belirli bir nesneyi kullanarak bakmak gerekir. Sanatçı ya da 

tasarımcının belirlediği noktanın haricindeki bakış açılarından görseller, çalışmanın içeriğine göre 

deforme, dağınık, anlamsız görünürler. Anamorfik çalışmalardan bazıları izleyiciye bel irli bir açıdan 

bir illüzyon sunarken, aynı zamanda çalışmanın üzerine, yanına eklenen kişi veya objeler yardımı ile 

kompozisyon tamamlanabilmekte, görsel etki arttırılabilmekte, çalışma ile izleyici arsında kurgusal, 

etkileşimli bir ilişki oluşabilmektedir. Günümüzde anamorfik görüntüler duvar resimlerinde, yer 

grafiklerinde hatta televizyon reklamlarında bile kullanılmaktadır. Ayrıca, projeksiyonla binaların dış 

cephelerinde uygulanan mapping gösterileri de anamorfik çalışma tekniğine göre üretilmektedir. 

Güncel sanat içerisinde iç ve dış mekânlar ile kamusal alanlarda anamorfik çalışmalar yapan birçok 

sanatçı da bulunmaktadır. Anamorfik çalışmaların yer aldığı diğer bir alan da az sayıda da olsa 

halılardır. Bazı halı tasarımcıları, sanatçılar ve halı üreticileri anamorfik desenlerin oluşturduğu 

görsel illüzyonu farklı şekillerde halılara taşımışlardır. Bu bildiride hem anamorfik desenleri 

halılarda kullanan sanatçı, tasarımcı ve üreticilerin çalışmalarından örneklere yer verilmekte, hem de 

anamorfik bir desenin halı gibi iki boyutlu bir yüzey için nasıl tasarlandığı ile ilgili bilgiler, çok 

kullanılan halı üretim tekniklerini içerecek şekilde Bahadır Öztürk tarafından yapılan bazı tasarımlar 

örneğinde anlatılmaya çalışılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: anamorfik desen, anamorfoz, halı tasarımı, tasarım aşamaları 
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SOCIAL-BASED WALL PICTURE MOVEMENTS IN EUROPE AND USA IN THE 1970’s 

                                                                                                                                                     Hamdi GÖKOVA* 

ABSTRACT  

The intense political mobility of the 1960s led millions of people around the world to become 

politically active. Thanks to the significant gains achieved through the struggle against war, 

colonialism, racism and gender discrimination, many areas of life have changed and transformed.In 

the artistic field, criticisms against modernism have begun the postmodern process and realistic 

representation has re-emerged. In this period, when social sensitization gained importance, some 

artists who opposed to the established artistic understanding, the gallery system and elitism turned 

to the mural in order to bring the viewer to a direct confrontation with the artwork.These pioneering 

artists have created numerous wall paintings that deal with social and ethnic issues, especially in 

America, by forming mural work groups, including the public and published mural manuals. Through 

these practices, Black people and Latin immigrants had the chance to announce their voices and 

search for their rights. These works, which include themes of freedom and equality, have brought a 

political dimension.This wall painting movement, which also had an impact on Europe, continued to 

develop with the support of local governments and municipalities. In these practices, supported by 

scholarships and funds, both the artists who wanted to reposition their works in the public sphere 

and the people took part. Wall paintings that brought color and warmth to the cold urban fabric in 

England, were used as a means of interdisciplinary intervention to the urban environment in 

Germany (especially in Bremen)The social problems of the post-World War II period such as settling 

with war, integration of migrant workers constitute the sociological themes of the studies there. 

These social-based wall-painting movements in Europe and America, which took its inspiration from 

the Mexican mural renaissance at the beginning of the twentieth century, have a special importance 

because they are publicly held and the people are involved in the practice. In addition, these wall 

paintings are a social response to the snop and individualist approach of the elite / high art, which 

has long since broken away from the people, with the graffiti that emerged at the end of the 60s.This 

study, which has been created by searching the local and foreign literature and internet research 

especially for the visual sources, will be presented by analyzing the selected visual examples. 

Keywords: wall painting, public art, modernism, postmodernism 
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SANATÇININ ÖZNEL BİR TAVIR OLARAK ÇOKLU GÖRÜNÜM BAĞLAMINDA KENDİNİ SANAT 

YAPITININ MERKEZİ HALİNE GETİRMESİ 

 

Emel ERKAN GÜRAY*  

 

ÖZET 

Sanatçının kendini arama süreci sonrasında ortaya çıkan sanatsal ifade şekilleri kişisel birikim ve 

bakış açıları doğrultusunda farklılık göstermektedir. Bazı sanatçıların yöntem bakımından birbirine 

benzer tavırlarla çalışmalarını gerçekleştirdikleri görülür. Kendilerini yaratım sürecinin bir parçası 

haline getiren bu sanatçılar özellikle sanatçı kimlikleri konusunda birden fazla görünümü tercih 

etmektedirler. Kendi bedenleri üzerinden elde ettikleri yeni görünümleri sanat nesnesi olarak 

sunmuşlardır. Konu bağlamında Cindy Sherman, Yasumasa Morimura ve Olivier de Sagazan ilgi çekici 

örnekler vermektedirler. Bu sanatçılar kendilerini birer sanat nesnesi olarak estetize ederken bazen 

tanınmayacak hale gelmiş, öncelikle bir sanatçı olarak hangi noktada durdukları üzerinden günümüz 

yaşam koşullarını sorgulamaya çalışmışlardır. Sanatçıların çalışmalarının çoğu birer otoportre 

özelliği taşımaktadır, ancak Cindy Sherman fotoğraflarının otoportre olmadığını sadece popüler ya da 

popüler olmayan farklı karakterleri oyunsal bir tavır içinde taklit ederek kendini çoğalttığını ve 

kimliğini yok etmeye çalıştığını belirtmiştir. Yasumasa Morimura daha çok Batı Sanatı ve 

Kültürününün imgelerini kendi bedenine eklemlemeyi tercih etmiştir. Çünkü Japon Kültürü içinden 

gelen bir bireyin sanat eğitimi almaya başlamasıyla birlikte, ağırlıklı olarak Batı Sanatı odaklı bir 

sanat tarihi anlayışı ile karşı karşıya gelmesi ve bu sürecin yansımalarınının yarattığı kimlik 

bölünmelerine dikkat çekmek istemiştir. Olivier de Sagazan ise kendi bedenini sanatının ana 

malzemesi olarak kullandığı kil ve çeşitli destekleyici malzemeler ile birleştirerek amorf bedenler ve 

biçimler ortaya çıkarmıştır. Bunu yapmasının en önemli nedeni belli başlı görme biçimlerinin dışına 

çıkarak istenmeyen ve itici olarak belirlenen görünümlerin de yaşamın bir parçası olduğunu 

göstermektir. Bir bakıma göze güzel görünen bir  estetik algının toplum üzerindeki belirleyici rolü 

üzerine düşündürmek istemiştir. Adı geçen sanatçılar çalışmalarını oluşturma sürecinde makyaj, 

kostüm ve benzeri plastik yöntemlere ihtiyaç duymuşlardır. Süreci belgeleme, kaydetme ve gerçeği 

manipüle etme üzerine odaklı bir sanat üretimi söz konusu olduğu içinfotoğraf ve video tekniğini 

tercih etmişlerdir. Çalışma boyunca sanatçıların bu yöntemleri hangi koşullarda ve amaçla 

kullandıkları,örnekler üzerinden daha ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: çoklu görünüm, Cindy Sherman, Yasumasa Morimura, Olivier de Sagazan 
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SECTORAL AND CURRENT CONTENTS OF THE ART FACULTIES OF FOUNDATION  

UNIVERSITIES IN ISTANBUL 

 

Fırat Çağrı KIRMIZIGÜL*  

 

ABSTRACT 

Great changes and transformations took place in the field of art with the onset of modernism starting 

in the late 18th century in Europe. In this context, especially in the process that started with cubism 

after Impressionism, art now evolved from the sovereignty of the church and evolved from  the object 

to the concept. In this process, the phenomenon of art, which has been reshaped with futurism, 

constructivism, dada, surrealism and suprematism, has been updated since the second half of the 

20th century with the effect of postmodern art formations, in a structure in which the installation, 

video and digital technology phenomenon are actively active. it has been observed that 

contemporary materials related to the use of ready-made objects were also included in the field of 

art. Especially after the 1990s, the developments in digital new media technologies brought the 

technology into a dominant position in contemporary art practice and thanks to this innovation; art 

education institutions have begun to reshape themselves according to these changes. In Turkey, the 

repercussions of these changes began indirectly after the second half of 1970s and  directly they have 

made great progress since the 2000s and Istanbul has risen to the leading art center position  all over 

the world in terms of both demographically and the diversity of educational institutions. This change 

has led to a great change and innovation movements in the faculties of fine arts and art and design 

faculties affiliated to higher education institutions. In this study, it has been investigated which 

departments of arts and design faculties of the foundation universities in Istanbul affiliated to the 

higher education board and the undergraduate departments of the opened and opening departments 

of the universities of art and design have academically and what kind of contents and details they 

include.  

 

Keywords: Art, Faculty of Arts, Fine Arts, Contemporary Art   
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PRELIMINARY REMARKS ON UNPUBLISHED IMPERİAL MOLYBDOBULLAE FROM NINE 

PROVINCIAL ARCHAEOLOGİCAL MUSEUMS IN TURKEY 

 

Nilgün ELAM* 

 

ABSTRACT 

The Byzantine lead seals (μολυβδόβουλλα) compose a colorful scene and constitute a rich source of 

information on the life and culture of the Byzantines, as Byzantium consisted of the quintessence of 

bureaucracy, also of private correspondence, which was a dominant form of communication. The 

inscriptions and iconography form an interesting area and a significant type of evidence about 

history, prosopography, administration, as well as culture of Byzantine Empire.In fact, the possibility 

to discover the unknown personage of Byzantine Anatolia, through the examination of the seals 

belonging to the members of different ranks of civil, military and ecclesiast ical bureaucracy, suffice to 

underline the importance of this discipline. By using new data offered by sigillography, the historian 

is able to start filling the gap left by Byzantine written sources which do not cover all the aspects of 

Byzantine history. The majority of the seals in the Turkish museums remain unpublished. Thanks to 

the financial support of Anadolu University Scientific Project Office and a scholarship granted by 

RCAC of Koç University I conducted a research project to identify sigillograph ic material associated 

with several regions of Anatolia.The project comprised research at fifty museums across Turkey, 

which led to the documentation/study of previously unpublished seals associated with Byzantine 

provinces and to evaluate new information. This presentation aims to introduce seventeen 

unpublished imperial lead seals, preserved in archaeological museums in Turkey, to establish 

possible connections between their provenance and their data, in order to put them in historical 

context combining their evidence with those of written sources. 

 

Keywords: Byzantine, Imperial Molybdobullae, Lead Seals, Anatolia 
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II. BAYEZİT DÖNEMİNE AİT ENDERUN HAZİNE DEFTERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

                                                                                                    

 Saliha ÖNEN SARIERİKLİ* 

 
ÖZET 

Osmanlı Devleti mali yapısı çerçevesinde Osmanlı hazinesi, kuruluşundan XVIII. Yüzyılın ortalarına 

kadar Birun ve Enderun adlarını taşıyan iki hazineden oluşmaktaydı.  Birun hazinesi , devletin umumi 
gelirlerinin toplandığı ve gerekli harcamaların yapıldığı hazineydi. Enderun hazinesi ise kıymetli 

para, mücevher ve eşyaların saklandığı bir depo veya sandık vazifesi görmekteydi. Osmanlı 

belgelerinde kimi zaman “Hazine-i Hassa” adıyla da anılan bu hazine, Hazine-i Amire’nin yedeği 

durumundaydı. Hazine-i Amire’nin ihtiyaçtan fazla olan geliri sarayda Enderun hazinesinde 
muhafaza edilirdi. Enderun hazinesinin gelir kaynakları, bazı haslar, cizye ve adet -i ağnam ve diğer 

bazı mukataa gelirleri, vakıf gelirleri, Mısır Eyaleti’nden gelen vergiler, darphane gelirleri ve çeşitli 

hediyelerle müsaderelerden elde edilen paralardan oluşuyordu. Enderun hazinesi; Bodrum, Çilhâne, 
Has Ahur, Hil‘at ve Ceyb-i Hümâyun hazinelerinden oluşmaktaydı. Enderun hazinesinde altın, gümüş, 

kıymetli mücevherat, değerli kumaşlar, halı vesaire eşyalar bulunurdu.  Enderun hazinesinin büyük 

bir bölümünü, elçi kabullerinde, sultanların evlilik merasimlerinde, doğumlarda ve şehzadelerin 

sünnet düğünlerinde padişahlara takdim edilen hediyeler oluşturmaktaydı. Bu çalışma hazırlanırken 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edilen D.00003.0002.00 numaralı belgeden faydalanılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde 1481-1512 yılları arasında hükümdarlık yapmış olan II. Bayezit’e gönderilen 

Kuran cüzleri, enamlar, puşide ve tirkeşler, kürk ve kaliçalar, Mekke örtüleri ve seccadeler, perde ve 
sayebanlar, gümüş evani, ud, def, kemençe, zurna, ney, kalkan, kaşık, çeşitli gemler, saat, tespih, 

hançer, satranç gibi hediyelerin sayısı ve özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, II. Bayezit’in 

oğlu şehzade Ahmet’in doğumuna istinaden padişaha bir sandık içinde gönderilmiş olan hediyeler ve 

hediyelerin içeriği hakkındaki bilgiler bu çalışmada yer almaktadır.  
                 

 Anahtar Kelimeler:  II. Bayezit, Enderun Hazinesi, Hediye 
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EASTERN MEDITERRANEAN AND CILICIA ORIGIN AMPHORAS DETECTED IN KEKOVA 

UNDERWATER RESEARCH 

 

Uğurcan ORHAN*  

 

 

ABSTRACT  

Kekova Island is located in Üçağız district of Demre city of Antalya province, 1 km south of Simena 

antique city and 4 km of Andriake port - west of the city. The island is approximately 7.5 km long and 

the largest is 1.8 km long. The island is northeast-southwest oriented and is mostly mountainous with 

a steep slope and a high altitude of about 180 m. Although the mountainous structure of the island is 

not suitable for agriculture, urban settlement is also very limited. For this reason, there are 

settlements in only two parts of the island. The underwater surveys conducted in 2012 -2018 

continued in three different areas around the Kekova Island, Kuzey Yerleşim Alanı, Karaöz Mevkii and 

Tersane Koyu Arkaik Batık Area. Underwater surveys carried out in parallel with the studies on land 

were carried out gradually in the regions identified above. Side Scan Sonar and Remote Controlled 

Submarine Robot have been realized by dives for detection, observation and photographing in the 

areas determined. Kekova Island and its surroundings underwater research, a large number of 

terracotta vessels, stone and metal anchors and thousands of commercial amphoras have been 

identified. The commercial amphoras found were the main material of our study. In this study, 

commercial amphorae originating from Eastern Mediterranean and Cilicia are discussed. Twelve 

different amphorae formations were investigated in the Eastern Mediterranean region from Egypt, 

Beirut, Tunisia, Cyprus, Gaza and Tripolitania, From the Cilicia region, four different amphora forms 

were discussed. In total, sixteen different forms of amphorae were examined from seven different 

regions. In this context, the Eastern Mediterranean, which is the earliest in the early 7thcentury BC, 

has been studied with the basket handled amphora of Cyprus origin, at the latest, the LR 4 B3 type 

amphora dated to the VIIth - VIIIth century AD of the Eastern Mediterranean was determined. In 

addition to the amphora and LR 4 B3 amphorae with basket handles, the Pompei V, Zemer 41 and LR 

1 amphoras of Cilicia have been studied. With the commercial amphorae found in our st udy, the role 

of Kekova Island in maritime trade has been tried to be demonstrated in a thousand six hundred 

years.  

Keywords: Commercial Amphorae, Kekova Island, Marine Activities, Commercial Relations, Eastern 

Mediterranean and Cilicia. 
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AZERBAYCAN HALK CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE PARLAMENTO: DOĞU'NUN İLK ÖZGÜR 

PARLAMENTOSU VE GÖRDÜĞÜ İŞLER  

Rufana GURBANOVA* 

ÖZET 

1918-1920 yıllarıarasında varlık göstermiş olan  Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, doğunun ilk özgür 
cumhuriyeti olarak ismini tarihe yazdırdı. Birinci  Dünya Savaşı'nın etkisi ile ve de 1917 Ekim 
devriminden sonra Kafkaslar’da bütün dengeler bir anda değişti. Dengelerin değişmesi istiklal 
mücadelesi veren Kafkas halklarının kendi cumhuriyetlerini kurabilmelerine uygun zemin 
hazırlamıştır. 20. Yüzyılın başlarında Azerbaycan için mücadele vermeye başlayan aydınlar 28 Mayıs 
1918’de bu mücadelenin sonucu olarak Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni kurdular. 15 Eylül 1918’de 
Nuri Paşa'nın yardımıyla Bakü işgalinin sona ermesiyle birlikte  Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 
Bakü'de iyiden iyiye güçlendi ve yeni devletin krumlarını oluşturmak amacıylabir dizi kararlar alındı. 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti sadece iki yıl kadar hayatta kalmış ise de bu dönemde alınan kararlar 
günümüzde Azerbaycan, hatta Türk dünyası için önemini sürdürmektedir. Eğitimden orduya birçok 
alanda fazlasıyla işler yapan aydınların en büyük başarısı şüphesiz bu parlamentonun kurulmasıydı. 
Bu Parlamento Doğu'nun ilk özgür parlamentosu olup aynı zamanda Doğu’da  kadınlara oy kullanma 
hakkını tanıyan ilk parlamento olarak bilinmektedir. Ayrıca bu parlamentoda milletvekili koltuğunda 
sadece Azerbaycan Türkleri oturmuyordu. Bu parlementoda Slavyan-Rus, Ermeni kökenli 
milletvekilleri de yer almaktaydı. Bu çalışmayla   Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde kurulmuş 
olan paralmentonun gördüğü işler ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Aynı zamanda Cumhuriyetin 
kurulması için nasıl bir süreç yaşandığı hakkından çeşitli bilgiler verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Parlamento, Halk Cumhuriyeti, Resulzade, Azerbaycan 
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SOĞDAKLARDA SOSYAL YAŞAM  

Merve Hilâl ERDOĞAN* 

 

ÖZET 

Soğdaklar, tarih sahnesine tüccar olarak çıkmış olan eski İranî bir kavimdir. Bu kavmin adı bir devlet 

kurmak, herhangi bir toprak parçasında egemenlik sahibi olmak, büyük savaşlar kazanmak  ya da 

buna benzer büyük etkiler ile anılmıyor olsa da aslında daima önemli olmuştur. Çünkü Soğdaklar, her 

dönemin tüccarları olmayı başarmışlardır. Bunun getirisi olarak da herkesle iyi ilişkiler kurmuş, 

aracılık yapmış ve hatta ticaret sayesinde çok kültürlü bir kavim olmuşlardır. Her kavmin sosyal 

yaşantısının şekillenmesinde belli başlı unsurlar rol oynar. Soğdaklarda ise bu unsur onların en çok 

değer verdiği ve ustalaştığı ticaret olmuştur. Soğdaklar, ticaretin onları götürdüğü yoldan gitmiş ve 

buna göre yaşamışlardır. Öyle ki; ticaret yolları üzerinde göçler yapmış ve neredeyse bu uğurda 

gittikleri her yerde koloniler kurmuşlardır. Soğdaklar için ticaretin sekteye uğramaması çok 

önemlidir. Ticaretin göreceği herhangi bir zarar sonucunda bulundukları bölgelerdeki varlıkları 

tehlikeye girer. Çünkü onların, güçlü kavimler tarafından saygı görmesinin ve korunmasının en 

büyük sebebi yetenekli tüccarlar olmalarıdır. Varlıklarını sürdürdükleri süre boyunca daima 

ticaretleri zarar görmesin diye uğraşmışlar ve iç içe yaşadıkları bütün kavimlerle uyumlu olmaya 

gayret göstermişlerdir. İşte bu şekilde gelişmiş olan sosyal yaşantı ve karakteristik özelliklerin 

incelenmesiyle bilim insanları yeteri kadar  ilgilenmemiştir. Dolayısıyla, onların sosyal yaşantısını 

incelerken bu unsuru göz önünde bulundurarak çalışmak gerekmektedir. Bu sayede Soğdakların 

sosyal yaşantısına ticaretin neler getirdiği ya da onlardan neler götürdüğü görülebilir.  Bildiride bazı 

örneklerle Soğdakların ekonomisinin temelini oluşturan ticaret, bu ticaret için kullanılan yollar ve 

oluşturulan koloniler ile birlikte buna bağlı olarak gelişen sosyal yaşantı değerlendirilecektir. Temel 

olarak kitaplar ve makalelerden yararlanılacaktır. Ayrıca, Soğdakların karakteristik özellikleri 

hakkında Kâşgarlı Mahmûd’un Divânü Lügât’it Türk adlı kaynak eserinden yararlanılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Soğdaklar, ticaret, sosyal yaşam 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ BAĞLAMINDA İDARENİN 

DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 

 

Müzeyyen EROĞLU DURKAL  

 

ÖZET 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte idarenin düzenleyici idari işlemlerinde değişiklikler 

yapılmıştır. Yeni hükümet sistemi öncesi mevcut olan Kanun Hükmünde Kararname ve tüzükler 

kaldırılmış, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Anayasal sistemimize girmiş, yönetmelik ve  adsız idari 

işlemlerde değişiklikler meydana gelmiştir. Anayasa’nın 104. maddesi uyarınca; Cumhurbaşkanı, 

yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabilecektir. Kararnameler, 

yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe 

girmektedir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, 

kanun hükümleri uygulanmakta olup Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen bir konuda 

kanun çıkarılması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin yargısal denetimi de Anayasa Mahkemesi tarafından 

yapılmaktadır. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 

olağan dönemde çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ilişkin sınırlamalara tabi olmaksızın 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecektir. Bu kararnamelerin Resmî Gazetede yayımlanması 

ve aynı gün Meclis onayına sunulması gerekmektedir. Kural olarak üç ay içinde TBMM’de görüşülüp 

ve karara bağlanmayan Kararnameler, kendiliğinden yürürlükten kalkmaktadır. Olağanüstü dönem 

de çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’ninAnayasa’ya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa 

Mahkemesi’nde dava açılamaz. Yeni hükümet sistemi öncesinde de mevcut olan yönetmelikler, 

idarenin düzenleyici işlemi olarak çıkarılmaya devam edilmekle birlikte yönetmelik çıkarabilecek 

idari makamlar Cumhurbaşkanı, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri olarak değiştirilmiştir. Böylece 

Cumhurbaşkanı da yönetmelik çıkarabilecek olup Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmeliklerin 

Resmî Gazetede yayımlanması ve yargısal denetimlerinin Danıştay tarafından yapılacağı 

öngörülmüştür. Diğer yandan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6. maddesi ile getirilen 

düzenleme uyarınca; Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik ve diğer 

düzenleyici idari işlemlerden üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 

tarafından hazırlananların sadece hukuka uygunluk, Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından hazırlananların ise hem hukuka uygunluk hem de yerindelik açısından inceleneceği ve 

uygun görülmeyen ya da hukuka aykırı olduğu tespit edilen taslakların kurumuna iade edileceği de 

yeni getirilen düzenlemeler arasında bulunmaktadır. Yürütme organının Cumhurbaşkanlığı 

Kararnameleri ve yönetmelikler dışında karar, tebliğ, sirküler, genelge, ilke kararı, yönerge, talimat, 

genel emir gibi değişik isimlerle genel, soyut ve objektif düzenlemeler yaptığı da görülmektedir. Eski 

dönemde Bakanlar Kurulu ve Başbakan’a bu tür düzenleyici işlem yapma yetkisi veren birçok 

düzenleme bulunmaktaydı. Söz konusu yetkiler, yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı’na geçmiş olup 

Cumhurbaşkanı, adsız idari işlem olarak adlandırılan birçok işlem yapabilecektir. Bunlardan biri de 

Cumhurbaşkanı kararıdır. Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan adsız idari işlemlerin yargısal 

denetimleri Danıştay tarafından gerçekleştirilmektedir. Çalışmayla hedeflenen yeni hükümet sistemi 

ile birlikte idarenin düzenleyici işlemlerinde yukarıda özetlenen değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi 

verebilmektir. 
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KAMU YÖNETİMİ  ÖĞRENCİLERİNİN ALEKSİTİMİ  (DUYGUSAL SAĞIRLIK) DÜZEYLERİNİN BAZI 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

                                                                                         

                                                                                                      Emine  Özlem TANER KÖROĞLU*  

ÖZET 

Psiko-sosyal bir varlık olarak insanların yaşamdan doyum olarak mutlu olmaya çalışmaları gerek 

bireysel gerekse tüm toplumsal sistemlerin ortak amacıdır. Sağlıklı birey ruhsal, sosyal ve fiziksel 

anlamda tam bir iyilik halinde olmaktır. Bireyin duygularını ifade etmesi ve bireyin duygularını fark 

etmesi ruhsal sağlığın temel göstergelerinden biridir. Birçok insan duygularını tanımada ve ifade 

etmede çeşitli nedenlerden dolayı sıkıntı yaşamaktadır. Duygusal anlamda sıkıntı olarak 

tanımlayabileceğimiz aleksitimi (duygusal sağırlık) farklı disiplinler tarafından inceleme alanı olarak 

ele alınmaktadır. Yönetim kavramı en genel anlamıyla başkaları vasıtasıyla iş yaptırabilmektir. 

Başkalarının davranışlarını yöneterek onlar vasıtasıyla iş yaptıracak yöneticilerin öncel ikle 

çalışanlarının duygu durumlarının farkında olması gerekmektedir. Bunun ise öncelikle yöneticinin 

kendi duygu durumunun algılanmasıyla başlamaktadır. Geleceğin kamu yönetici adaylarının topluma 

etkin, verimli,  sürekli ve kaliteli kamu hizmeti sunabilmeleri, bireylerle etkili iletişim kurma, 

geliştirme ve duygu aktarımı yapabilme ile olanaklı hale gelmektedir. Bu nedenle kamu 

yöneticilerinin, vatandaşlarla kurdukları etkili iletişim en temel fonksiyonlar arasındadır. Kamu 

yöneticilerinin kamu hizmetlerini yerine getirirken etkili iletişim yönetimi sağlamaları (kendi ve 

kamu hizmeti sunduğu vatandaşların duygularını tanıma, ifade etme, empati yapma) kamu hizmeti 

alan vatandaşların memnuniyetini, kamu hizmetinin kalitesini ve mesleki doyumu artıracaktır. A ncak 

kamu yöneticilerinin, duyguları tanımlama, ifade etme ve iletişim yeteneğindeki sınırlılıklar kamu 

hizmetlerinin kalitesini azaltacaktır. Çalışmanın amacı; Kamu Yönetimi bölümünde eğitim alan 

öğrencilerin aleksitimi düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmanın araştırma 

grubunu; Mersin Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünde okuyan öğrenciler oluşturacaktır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak; Taylor ve arkadaşları  (1985) tarafından geliştirilmiş, Güleç 

ve arkadaşları (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan ve geçerlik güvenirliği yapılan, 20 sorudan 

oluşmuş “Toronto Aleksitimi Ölçeği” (TAÖ) kullanılacaktır. Bununla birlikte araştırmacılar tarafından 

oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” da uygulanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: aleksitimi, kamu yöneticisi, öğrenci 
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YEREL YÖNETİMLERDE KADIN TEMSİLİ(FRANSA-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI) 

Aylin BENAZIR ATEŞ*  

 

ÖZET 

Gerek Türkiye’de gerek dünyada kadınların siyasete katılımında kadınlar aleyhine büyük bir 

eşitsizlik söz konusudur. Diğer taraftan kadınların yerel yönetimlere katılımları da oldukça sınırlıdır. 

Mevcut toplumsal, politik ve ekonomik güç ilişkileri kadınlar aleyhine tanımlanmıştır ve bu sebeple 

kadınların karar verme mekanizmalarına sınırlı katılımları mevcut eşitsizliğin sürdürülmesine n eden 

olduğundan kadınların aktif bir biçimde siyasete katılmaları gerekmektedir. Böylelikle kadınlar kendi 

koşullarında değişiklik yaratabileceklerdir. Yerel yönetimlerde kadınların yer alması, kadınların 

kentsel yaşama dahil olması kadın bakış açısıyla politikalar üretilmesine katkı sağlayacaktır. 

Kadınların sorunlarından, gereksinimlerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak çözüm önerileri ve 

projeler üretilebilmesi ve kadınlara karşı yapılan her türlü ayırımcılığa ve aile içi şiddete karşı 

önlemler alınabilmesi için kadınlar yerel yönetimlerde var olmalıdır. Türkiye toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini gidermek amacıyla birçok uluslararası sözleşmenin tarafı olmuş diğer taraftan AB’nin 

konu ile ilgili politikalarını da uygulamaya çalışmıştır. Bilindiği üzere AB mevcut cinsiyet eşitsizliğini 

ortadan kaldırmaya yönelik politikalar üretmektedir ve önlemler almaya çalışmaktadır. Ancak 

Türkiye, AB’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaları doğrultusunda eşitsizliği çözmek 

amacıyla adımlar atsa da, bunların etkili ve işlerliği olan adımlar olduğunu söylemek güçtür. Bu 

bağlamda çalışmada yerel yönetimlerde kadın temsiline dair inceleme yapılacak, konu ile ilgili olarak 

tarihsel süreçte yaşanan gelişmelere kısaca bakılacaktır. AB’nin toplumsal cinsiyet eşi tliğine yönelik 

ürettiği politikalara kısaca yer verilecek ve özelde yerel yönetimlerde kadın temsiline odaklanarak 

Türkiye’nin bu konuda AB ile uyumu incelenecektir. Türkiye’nin yasalarla ve oluşturulan politika ve 

birimlerle AB ile uyumlu bir görüntü sergilemesine rağmen kadın temsili konusunda somut adımlar 

atamamasının nedenleri üzerinde durulacaktır. Türkiye’de kadının yerel yönetimlerde eşit temsilinin 

önündeki engeller ve konunun sebepleri incelenecektir.  
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TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUMUN DEMOKRATİKLEŞMESİ BAĞLAMINDA SENDİKALARIN ROLÜ:  

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

Furkan ERDOĞMUŞ*  

 

ÖZET 

Sivil toplum, işleyiş itibarıyla siyasi alandan ve siyasi yönetim kademelerinden ayrı olarak varlığını 

sürdüren ancak siyasi alandan tam anlamıyla kopmayan, belirli amaçlar doğrultusunda siyasi 

otoriteye etki etmek, yol göstermek, görüş bildirmek ve hak elde etmek amacıyla faaliyette bulunulan 

sivil alanı ifade etmektedir. Sivil toplum, kendini siyasal alanda tutarak çeşitli girişimlerde 

bulunmaktadır. Bu girişimler kimi zaman bir hak elde ediş, kimi zamansa bir uygulamanın 

sonlandırılmasına yönelik girişimler şeklinde gün yüzüne çıkabilmektedir. Dolayısıyl a sivil toplum 

bir denetim ve muhalefet görevini de üstlenmektedir. Sivil alanda yapılan çalışmaların siyasal alanı 

denetleme ve yönlendirme işlevi bu kapsamda sivil topluma atfedilen en hassas değerlerden 

biridir.Kadın ve çocuk platformları, çevreci oluşumlar, işçi örgütleri, dernekler ve sendikalar; sivil 

toplumun önde gelen faal aktörleri olarak gösterilmektedir. Bu aktörler çeşitli ilgi alanlarına göre 

faaliyetlerde bulunmakta, faaliyette bulundukları alanlarda var olan bireylerin temel haklarını 

savunmakta ve sosyal ve toplumsal faydayı gözetmektedirler.  Sivil toplum, gerek aktörleri, gerekse 

de faaliyet alanı açısından demokratikleşme süreçlerinin temini ile demokrasinin gelişmesinde 

oldukça önemli rol oynamaktadır. Demokrasinin göstergelerinden biri olan çok sesli-çok kültürlü 

toplum yapısının tesis edilmesinde sivil toplumun önemi bu bağlamda hayati bir önem taşımaktadır. 

Demokratik bir yapı, farklı seslerin ve düşüncelerin varlığının var olmasına önem vermekle birlikte 

farklı düşüncelerin bir arada yaşamasını temin ve tesis etmek durumundadır. Bu noktada sivil 

toplum ve sivil toplum aktörleri, demokrasi ve demokratikleşme için olmazsa olmaz bir temel taşı 

niteliğini taşımaktadır. Bu çalışma, sivil toplum örgütlerinden sendikaların ve sendikalaşmanın 

demokratikleşmeye ne derece etki etiğini saptamak amacıyla oluşturulmakta ve sivil toplum, 

sendikalar ve demokrasi ekseninde bir ilişkinin olup olmadığını saptamaya yönelik 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda bahsedilen kavramlar arasındaki ilişkinin var ol up olmadığının 

saptanabilmesi amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir alan araştırılması gerçekleştirilmiştir. 
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KAMU GÖREVLİLERİNDE ETİK BİLİNCİN YERLEŞTİRİLMESİNDE HUKUKİ VE ETİK YAPTIRIM IN 

ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Zeynep DUYAR*  

 

ÖZET 

1980’li yılların başından itibaren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kamu yönetimlerinde yaşanan 

değişiklerle birlikte etik olgusu önem kazanmış, etik bilincin oluşturulması ve bir kültür haline 

getirilmesi için çalışılmalar yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de de bu rol 2004 yılında kabul edilen 

bir kanun ile oluşturulan Kamu Görevlileri Etik Kuruluna verilmiştir. Ancak nasıl ki bir toplulukta 

kültürün kabul edilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekiyorsa, aynı şekilde etik bilincin ve 

kültürünün oluşması için de belli bir süreç gerekmektedir. Ayrıca temelinde insan ve insan 

davranışları olduğu için etik bilincin oluşturulmasında sadece bürokrasi merkezli bir etik anlayış 

yerine, toplum/ birey ve kamu hizmeti temelli bir etik anlayış benimsenmesi için çaba sarf 

edilmelidir. Türk Kamu yönetiminde tanımlanan kamu görevlilerinin amacı, kamu yararı 

doğrultusunda hizmet sunmaktır. Bu doğrultuda görev ve sorumluluk yüklenen kamu görevlilerinin 

görevlerini nasıl yerine getirmeleri gerektiği ve uymaları gereken kurallar başta anayasa olmak üzere 

diğer düzenleyici işlemlerde açıklanmıştır. Etik dışı davranışlara yönelinmesi halinde de 5237 sayılı 

CMK başta olmak üzere çeşitli kanunlarda cezai yaptırımlar; 657 DMK ve 5176 sayılı “Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında” kanun ve diğer 

türevlerinde de uygulanacak etik yaptırımlar sıralanmıştır. Bu çalışmada yukarıdaki bilgiler ışığında, 

etik ve etik olgusunun gelişiminden bahsedilmiş, kamu görevlilerine etik dışı davranışları karşısında 

uygulanacak hukuki ve etik yaptırımlar irdelenmiş, ayrıca kamu görevlilerinin etik bilinci 

kazanmalarında bu yaptırım türlerinin önemi üzerinde durularak bir değerlendirme yapılmışt ır. 

Anahtar Kelimeler: Etik, etik bilinç, kamu görevlileri, cezai ve etik yaptırım 
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KENTSEL MUTABAKAT: DÜĞÜM ÇÖZMEYE TEORİDEN BAŞLAMAK  

 

Elmashan GÖKESAOĞLU*  

Buşra KORKMAZ** 

 

ÖZET 

Sanayi devriminden bu yana kent kavramıyla birlikte sunulan tüketim unsurları , yeni üretim 

dinamiklerine ayak uydurmaya çabalayan toplumlar doğurmuş; kenti yaşanması nispeten cazip 

yerler olmaktan uzaklaştırmıştır. Uzun süredir popüler kültürün de ilgi odağı olan ‘kentten kaçış’ 

fikri çerçevesinde sunulan: gezi ve doğa programları,  memleket özlemi söylemlerinin sıklaşması, 

tarım ve hayvancılık sektörüne yapılan teşvikler, kent merkezlerinde inşa edilen ‘şehirden kaçış 

fırsatı’ temalı kapalı konut siteleri vb. uygulamalar çözülmesi gereken bir dizi soruna işaret 

etmektedir. Kamunun, hem kentin sağladığı olanakları kullanma isteği hem de kentten uzaklaşma 

içgüdüsü, kentsel politika üreten aktörleri çok yönlü bir bakış açısı geliştirmeye zorlamaktadır. Bu 

bakış açısı geliştirilirken gözetilen ‘insan’ faktörü şehri yalnızca mimarların ve müteahhitlerin 

konusu olmaktan çıkarmaktadır. Yani, şehirlerdeki arz-talep ilişkisinin yarattığı dengesiz 

yapılaşmanın ya da bu yapılaşmanın gözün vicdanını rahatsız  etmesinin altında yatan sebep-sonuç 

ilişkileri; yalnızca fiziksel / geometrik mekânda değil, aynı zamanda toplumun ürettiği sosyal 

mekânda da aranmalıdır. Bu durum çok katmanlı kentsel sorunların multidisipliner bir pencereden 

incelenmesi gerektiği gerçeğinin altını çizmektedir. Son dönemlerde, içinde insan ve toplumu 

barındıran birçok tartışma, çözüm üretme sürecinde başrolü kent kökenli unsurlara vermektedir. 

Öne sürülen yaklaşımların hemen hemen hepsinde ‘kriz’ kavramıyla birlikte anılan kent, çalışmamız 

boyunca düğümlenmiş bir yumak benzetmesi üzerinden incelenecektir. Bu benzetme doğrultu sunda 

sunulan ‘düğüm çözme’ yöntemleri, teorinin pratikteki karşılıkları hangi yollarla geliştirilebilir 

sorusunu yanıtlamayı hedeflemektedir. Makale, düğümlenmiş bir yumağa benzetilen şehrin 

çözümlemesini yaparken; ipin bir ucunu teori, diğer ucunu da pratik olarak kabul etmektedir. Bahsi 

geçen yaklaşım çerçevesinde bu çalışmanın amacı, düğüm çözmeye ipin hangi ucundan başlanmalı 

sorusunun cevabını bulmaktır. Kentsel gelişme ve politika üretme anlamında inşa edilen her biçim ya 

da uygulamanın insan hayatına doğrudan etkisi vardır; bu yansıma fiziksel anlamda ön koşulan bir 

dizi ölçütle beraber sosyal bir ahengi de zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, çift aşamalı sürdürülen bu 

makale, bahsi geçen tutumun sosyal bilimciler üzerindeki sorumluluğunu artırma gerekliliğine 

değinirken; önce teori ve tanımlamalar, ardından pratikteki soyut -somut şehircilik uygulamalarına 

alternatif yaklaşımlar üzerinde durmaktadır. 
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FROM THE POINT OF  PHILOSOPHY OF ISLAMIC SUFI ETHICS 

 FREEDOOM AND PSYCHO-ETHICS 

 

Şahin FİLİZ* 

 

ABSTRACT  

Islamic Sufism is a science which is the founder of Islamic Moral philosophy. Islamic Sufism directly 

aims at spiriutal training. When considered together with theology and philosophy, it has the 

contribution on spiritual training from Islamic theology (Kalam) the rational one from the tradition 

of Islamic philosophy. In this regard, the Islamic Sufi ethics is based theologically on faith, 

philosophically on ratio and terms of itself, on self-control of human feelings. Freedom, by nature, 

because it necessarily requires responsibility, it represents the most important concept for training 

of the soul. Because of my attempt at conceptualizing the psycho-ethical concept includes the couple 

of freedom and responsibility, it overlaps with Sufi Morality. I add that psycho-ethical conception of 

applied ethics  as a sub-branches of bioethics as a new and very important one. To me, Sufi moral 

philosophy should respectively handle a special branche of bioethics and naturally psycho-ethics. 

This table is sorted from the concrete to the abstract in terms of applied ethics or practical morality, 

ethics and continues until meta-ethics. If the concept of freedom is omitted, all the chain rings fall in 

the rankings, thus we can not have the ethical legitimacy of Sufi Philosophy. Because, responsibility 

without freedom and fredoom without it is not impossible to mention a spiritual training in 

accordance to moral principles. The freedoom I have highlighted as a problematic of psycho-ethics is 

the basic concept of mystical morality for the solu and its training. 
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DELEUZE VE GUATTARİ’DE ÖZNENİN ŞİZOANALİZİ 

 

Hakan HATAY*  

 

 

ÖZET 

Bu çalışmamızın amacı; Deleuze ve Guattari’nin Kapitalizm ve Şizofreni başlıklı iki ciltlik kitaplarının 

ilki olan, Anti-Ödipus adlı eserinde, psikanalize ve onun nevrotik öznesine karşın geliştirdikleri 

şizoanaliz ve şizo-özne üzerine bir incelemedir. Psikanalizin nevrotik öznesi, bir dil ve kültür 

içerisinde kurulan sabit ve özgül bir kimlik eğilimi ile mevcut olur. Deleuze ve Guattari’ye göre 

psikanalizin bu nevrotik öznesi; kültürel konfigürasyondaki bir eğitme ve tercih yapma etkinliğini 

ifade ettiği gibi, dili ise; bir sentaks belirleyicisinden çok, iktidar işaretleyicisidir. Kültür ve dil bu 

anlamda, itaat eden, yasalara uyan öznenin kurgulanması olarak işlev görür. Bunun olmadığı birey 

öncesi bir düzlem, tüm virtüellikleri içinde barındırır. Psikanalizin işlevi, bu virtüelliklerin edimsel 

hale gelmesinin tertibatları olarak, ‘normal’ diye kurgulanan öznenin temsilliyetini güvenceye 

almaktır. Özne bu kültürel formasyonda, doktor, mühendis, öğretmen vs gibi öznelliklerin içerisinde 

konum almak zorunda bırakılır. Dolayısıyla özne, toplumsal bir molar sabite olarak işaretlenir. 

Öznenin inşası, onun kabulünün ön koşulu olarak, egemen dilin gramerine ve kültürüne uygun 

olmasıdır. Bu nedenle dilin bir disipline etme aracı olarak, kültürün homojenize edildiği politik 

varyasyonlar ile çalışmasını sağlamak, psikanalizin öncelikli görevidir. Psikanaliz normal olarak 

yasaya uygun öznenin kamusallığını ifade edilebileceği, gramatik ve kültürel zeminin kodlanmasını 

sağlar. Bu da, ancak merkezi ve standartlaştırılmış bir öznenin iktidarı ile mümkün hale gelir. 

Öznenin bu şekilde, molar, özdeş, aşkın ve kurucu bir şekilde yerliyurtlulaştırılması, onu bütün ve 

verili kümeler şeklinde kabul etmemiz ve algılamamızdan ileri gelir. Oysaki bütün verili olmadığı gibi 

açıktır. Şizoanaliz ise; şizo-öznenin, bu açık olma halini bir içkinlik düzlemi boyunca yaymasını 

sağladığı gibi, aşkın, tümel vb. kavramları apodiktik ve soyut olmaktan çıkarmasına, her zaman 

kendimizi durumlar, oluşlar içerisinde bulmamıza ve öznenin problematik bir düzlemde 

yersizyurtsuzlaştırılması ile organsız-beden üzerinde yeniden doğmasına yol açar.  

Anahtar Kelimeler: Deleuze, Guattari, psikanaliz, şizoanaliz, özne  
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ADLARIN KULLANIMI VE AKLISELİM İNSANIN APRİORİSİ BAĞLAMINDA KRİPKE, ADLANDIRMA 

VE ZORUNLULUK KİTABININ İNCELENMESİ 

 

  Kübra ATALAY*  

ÖZET 

21. yüzyıl filozoflarından hala yaşayan dil felsefecisi Kripke’nin bir konuşmasından alıntı yapılarak 

direkt kitaba dönüştürüldüğü Adlandırma ve Zorunluluk eseri, Türkçe’ye çevrilmiş tek kitabıdır. 

Kripke hakkında çok fazla eser bulunmamaktadır. Bu çalışma dil felsefesi alanında Kripke ile ilgili 

sayılı çalışmalar içerisinde yer almaktadır. konu hakında yazılmış olan makaleler ve Kripke'nin 

kendi kitabı incelenecektir. İncelenecek olan Adlandırma ve Zorunluluk kitabında şunlardan 

bahsetmektedir: Yaşadığımız dünyanın her nesnenin, şehrin, insanların, kendimizin adları vardır. 

Kripke adları özel adlar olarak ele alır ve Frege ile Russel’ın özel adları kısa betimleme ler olarak 

anlam ve gönderimde bulunmasının, yanlış anlaşılmalara sebep olacağını anlatmaktadır. İkinci 

olarak ise epistemoloji de bir terim olan apriori bilgilerini ele alır ve apriori bilgilerin 

zorunluluğunu tartışır. Apriori bilgiler kime göre zorunludur? Kripke’ye göre aklı sınırlı olan biz 

insanların bilgileri apriori olamaz, apriori bir bilgi mevcut ise sadece aklı-selim olan insanlarda 

mümkündür. Bu kitabın adlandırma ile söyledikleri gündelik dildeki örneklerle karşılaştırılıp, 

adlandırma ile ilgili sonuca varılacaktır. Zorunluluk kısmıyla ilgili ise bazı örnekler ele alınarak 

mümkün apriori ve ya mümkün olmayan apriori bilgi tartışılacaktır. Bu sözlü bildiride bunlardan 

bahsedilecektir. 
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PLATON VE ARİSTOTELES’TE HAFIZA, ANIMSAMA VE BİLME 

 

Yağmur ÖNER* 

ÖZET 

Antik Çağ Felsefesi, birçok sosyal bilimcinin ve düşünürün başlangıç noktasını oluşturur. Diğer 

yandan modern zamanda mevzu bahis olan konular ne denli güncel olursa olsun, bugünü açıklarken 

dahi Antik Çağa dönmek bir gelenek haline gelmiştir. Hiç şüphesiz, tarih; hangi günü, yılı veya yüzyılı 

gösterirse göstersin kendinden kaybetmeyeceği en önemli unsur hiç şüphesiz insandır. İnsan; 

yaşadığı evreni anlamak, bilmek ve öğrenmek ister. Bu zorunlu bir  bilmek farkındalığıdır. Aynı 

zamanda bu zorunlu bilmek, insanın ilk bilgisidir. İnsanoğlu, bu zorunlu bilmek eyleminin 

farkındalığına; bilginin kuvvet olduğunu anladığı an hafızaya bilgi yatırımın da başlangıcını başlatmış 

olur. Bu bağlamda öğrenilen bir şeyin nesnesi anı olarak hala içimizde saklanılıyor; saklanılan bu 

anıyı anımsadığımız anda, anımsadığımız şeyi bilmememiz mümkün oluyor mu? Geçmiş zaman 

insanları ile ortak bir hafıza dünyamız söz konusudur. Geçmişte yaşanılan an, bir deneyim ile 

alakalıdır. Bu an, deneyimin bıraktığı iz hakkında ve deneyimin kendisi hakkındadır. Anımsama ve 

anımsama işi arasındaki gerçek nedensellik ilişkisi hafızanın geçerlilik güvencesidir. Deneyimin 

hafıza ile bağlantısı ise anımsayanın zihninde bıraktığı iz anlamına gelir. Bu durumun, Platon’un 

hafıza üzerine değindiği; hafızanın ayırıcı bir “işaretine” (izler) anının ruh ve beden duygulamında 

önceliğin bulunmamasıdır. Bırakılan izlerin silinmesi (unutuş) hafıza ve imgelemin aynı noktada 

kesişip Aristoteles’in “Hafızanın konusu geçmiştir” kesinliği durumu daha da dikkat çekici kılıyor. 

Hafızanın gücü ve birikimi, düşünürlerin temel nedenlerinin idrak ile harmanlamaları bu birikimle 

hareket ettikleri üzerinde durulmuştur. Bilgilerini muhafaza altına alırken geçmişte yapılan 

eylemlerin tenkitliğini veyahut sürdürebilirliği düşünürlerin birbirleri ile hafıza yardımıyla işbirliği 

yapmış olduklarının kanıtıdır. Bu şekilde ilerleyerek Platon ve sonrasında ki filozofların görüşlerinin 

ardındaki hafıza izlerini, tarihsel etkiyi, birikim değerleri üzerinden kurdukları felsefelerin temel 

problem alanlarını çözmemizde, anlamamızda ve doğru bir yargıya varmamızda bizlere yardımcı 

olacaktır. Bu tarihi değiştirecek bir karar davranışlarınızla insanlığa yön verecek zihinsel bir 

aktivitedir. Bilme merakını içinde barındıran hafıza kavramını, Platon ve Aristoteles çerçevesinde ela 

alarak, bilginin yeri üzerine durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Platon, Aristoteles, hafıza, bilmek, anımsama 
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKİYE TÜRKÇESİNİ ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME 

UYGULAMALARININ YARARLIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ 

 

Rüştü YEŞİL*  

 

ÖZET 

Kendi bölgesinde ve tüm dünyada etkin hale gelmeyi hedefleyen Türkiye’nin bu çerçevede attığı 

adımlardan birinin, Türkiye Türkçesini daha bilinir ve kullanılabilir hal e getirmek yönündeki 

çalışmalarının oluşturduğu söylenebilir. Yabancı bir dil olarak Türkiye Türkçesini öğrenmenin 

verimliliği üzerinde belirleyici olan etkenlerden biri, öğrenciler tarafından yapılan öğrenme 

uygulamalarının niteliğidir. Bu araştırmanın temel amacı, öğrencilerin yabancı bir dil olarak Türkiye 

Türkçesini öğrenirken yatıkları uygulamaların yararlılık düzeylerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. 

Böylelikle, öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde daha olumlu etkileri bulunabilecek öğrenme 

uygulamalarının belirlenmesi ve bu doğrultuda öğrencilere yönlendirmelerde bulunulması için 

önfikir olabilecek tespitlerin yapılması amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde yürütülen, nicel 

ve betimsel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, Kırgızistan-Türkiye 

Manas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Türkiye Türkçesi dil hazırlık eğitimi alan 

öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise 10 farklı ülke vatandaşı olan 451’i 

kız 202’si erkek toplam 653 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve 

Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Yararlılık Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek 5 faktör ve 38 maddeyi 

içermektedir. Ölçeğin KMO değeri 0,920; Bartlett Testi değerleri x 2=4822,665; sd=703; p<0,001’dir. 

Ölçeğin Conbachalpha güvenirlik katsayısı 0,921 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın verileri üzerinde 

aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Anocva testi, Tukey testi ve Pearson’s r koralasyon testi 

analizleri yapılmıştır. Araştırma sonunda; ölçekte yer alan yazmayı öğrenme uygulamalarını daha az 

yararlı olarak değerlendirdikleri; kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre uygulamaları daha yararlı 

buldukları; Anadillerine göre gramer öğrenme uygulamalarının yararlığına ilişkin 

değerlendirmelerin farklılaştığı; bilinen dil sayısı ve dil başarı puanları ile uygulamaları yararlı olarak 

değerlendirme düzeyleri arasında pozitif ilişkilerin bulunduğu belirlenmiştir. Bulgular, alanyazın 

çerçevesinde tartışılarak önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kavramlar: Yabancı dil, Türkiye Türkçesi, öğrenme uygulamaları, yararlılık 
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MUSTAFA DARİR'İN “FÜTUHUŞ-ŞAM” ESERINDE KULLANILMIŞ ÜRETIM EKLERİ VE 

ONLARIN TARİHSEL-DİLSEL ANALİZİ 

 

Vahide CAFERZADE*  

ÖZET 

“Fütuhuş-Şam” eseri Azerice'nin en eski dil özelliklerini yaşatan ve yansıtan zengin bir abidedir. 

Abidenin dilinde sözcük yapımı sürecindeki sözlüksel ve dilsel unsurların  (kök ve eklerin) değişimi 

ve gelişimi tümüyle Azerice'nin dil kurallarına tabi tutulmuş görünüyor. “Fütuhuş-Şam” eserinde de 

tarihilik açısından dikkati çeken kelime üretimidir. Eklemeli dillerden olan Azeri Türkçesi'nde 

bulunan kelimeleri köklerin ve eklerin oluşturmaktadır ve dilimizde bulunan kelimelerin biribirine 

bağlanmasında önemli yükü eklerin üstlendiği bellidir. Günümüz Azeri Türkçesi 'nde olduğu gibi 

tarihen yeni kelimelerin üretilmesi dilin söz varlığının zenginleştirilmesi amacına hizmet etmiştir. Bu 

açıdan da abidenin dilinde rastlanan üretim eklerinin sözlüksel-dilbilgisel fonksiyonu ilgiyi çekiyor. 

Söz konusu eklerin bir kısmının kendi tarihi gelişim sürecinde fonksiyonu, sesbilgisel yapısı ve 

yaygınlığı açısından değişikliğe uğramadığını, istikrarlığını koruyabildiğini, diğer kısmının ise 

kulanım çevresi daraldığından dilden çıktığını da vurgulamamız gerekir. Eserde sık sık kullan ılan 

adlardan ad yapan eklere dikkati çekelim: -lıq,-lik,-luq,-lük: xəstəliq (2a), ürkülük (qarışıqlıq) (4a), 

tanıqlıq (4b), qonaqlıq (235b), qaranulıq (236 a) vs. Burada isimler günümüz Azeri Türkçesi'nde 

olduğu gibi, sözlüksel anlamı ve metin içindeki anlamı açısından zengin ve değişik olmakla, dinsel, 

aile, geçim, toplumsal-siyasal ve tefekkürle ilgili diğer bütün somut ve soyut kavramları içine alıyor: -

çı,-çi,-çu,-çü: bazarçı (79b), aqınçı (79b) və s. Şu kelimeler günümüzde kullanılır kelimeler değildi r. 

-dar. Abidenin dilinde “zəxm”, “xəzinə”, “xəbər”, “nam”, “vəfa” sözçüklerinin terkibinde kullanılmıştır: 

zəxmdar, xəzinədar, namdar, vəfadar. 

Abidenin dilinde adlardan fiil yapan eklere hem Türk kökenli hem de alıntı kelimelerde rastlanıyor: –

lan//-lən: yürəklən (97b); silahlan (97a). 

Bileşik kelimeler. Kelime üretiminin bu tipi sözdizimsel yolla yapılıyor. “Fütuhuş-Şam” eserinde 

tekrar yoluyla da türetilen bileşik kelimelere dikkat edelim: ahəstə-ahəstə, parə-parə, bölük-bölük, 

tatlu-tatlu, əgri-əgri vs.  

Karşıt anlamlı kelimelerden üretilenler: artıq-əskik, alış-veriş vs. 

Somut olarak gösterebildiğimiz bu eklerin analizi Azeri Türkçesi'nde adlardan ad, adlardan fiil yapan 

eklerin ve sözdizimsel yolla yapılan bileşik kelimelerin büyük çoğunlukla “Fütuhuş-Şam” eserinin 

sözvarlığının biçimlenmesi ve zenginleşmesinde önemli rol oynadığını söylememize olanak sağlıyor. 

 

   Anahtar kelimeler: abide, kelime türetimi, kök, ek, bileşik kelimeler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
* Doç.Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Nesimi Dilbilim Araştırmaları Enstitüsü, vahidajafarzade@gmail.com 

 

mailto:vahidajafarzade@gmail.com


 

    56 

TERCEME-İ SIHÂH-İ CEVHERÎ’DEN (VANKULU LÜGATİ) TARAMA SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR 

 

Ahmet İhsan DÜNDAR*  

ÖZET 

Tarih boyunca komşuluklar, sosyal ve kültürel değişimler, fetihler, istilalar gibi çok değişik sebeplerle 

toplumlar birbirlerini etkilemişlerdir. Sözü edilen etkilerin tezahür ettiği en önemli alanlardan biri de 

dildir. Toplumların kullandıkları diller arasında da birbirinden etkilenmeler yaşanmış; birbirlerinden 

ödünç sözcükler, ekler, tamlamalar alıp vermişlerdir. Türkçe de uzun tarihi geçmişi boyunca bu 

etkileşimden nasibini almış olup Türklerin İslam’ı benimsemesinin ardından ilim dilinde Arapçanın, 

edebiyat dilinde ise Farsçanın Türkçe üzerindeki etkisi yoğun olarak görülmüştür. XIX. yüzyıldan 

itibaren başlatabileceğimiz Türkçenin söz varlığını tespit çabaları Cumhuriyet dönemine gelindiğinde 

bir sistem dâhilinde ve kurumsal olarak yürütülmüştür. Bu kapsamda bugün kullanılmayan ya da 

anlamı, şekli değişik olarak kullanılan Türkçe sözleri içeren bir sözlüğün hazırlanması maksadıyla 

1935 yılında çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında XIII. yüzyıldan XIX  yüzyıla değin 

kaleme alınan eserler taranmıştır. Söz konusu çalışmaların ilk aşamasında hazırlanan Tanıklarıyla 

Tarama Sözlüğü için 160; ikinci aşaması diyebileceğimiz ve bir önceki aşamanın verilerini de içeren 

Tarama Sözlüğü için 67 (toplam olarak 227) eser taranmıştır. Tarama Sözlüğü’nün ilk sayfalarında 

kısaca tanıtımı yapılan bu eserler arasında yer almadığından dolayı taramaya konu edilmediği 

sonucuna varabileceğimiz Vankulu Lügati ve bu lügatin içerdiği Türkçe söz varlığı örnekleri bu 

çalışmamızın konusunu teşkil etmektedir. Vankulu Lügati, Arap Dili’nin en önemli sözlüklerinden 

olan ve Fârablı Cevherî tarafından kaleme alınan es-Sıhâh adlı eserin XVI. yüzyılda Osmanlı 

Türkçesine yapılmış bir çevirisidir. Bunun yanı sıra Osmanlı döneminde İbrahim Müt eferrika 

tarafından kurulmuş olan matbaanın basımını gerçekleştirdiği ilk eser olma özelliği de taşımaktadır. 

Kaleme alındığı dönemin Türkçe sözcüklerinin, sözcük eklerinin, kullanımlarının bir bölümü içeren 

bir sözlük olması bakımından Vankulu Lügati’nin,  taramaya konu edilebilecek bir eser olduğunu 

söylemek mümkündür. 

               Anahtar Kelimeler: Tarama Sözlüğü, Vankulu Lügati, Cevherî, Türkçe  
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KAŞGARLI MAHMUT’A GÖRE XI. YÜZYILDA TÜRKLERİN GÖZÜYLE                                                 

DÜNYANIN DİLSEL MANZARASI 

 

Zokir BOYNAZAROV  

ÖZET 

Bilindiği gibi Kaşgarlı Mahmut’un ‘Divan’i yazıldığı zamanlarda Türkler Altaylardan Anadoluya kadar 

uzanan geniş coğrafyada yaşıyordu ve onların ekseri Müslümanlığı kabul etmişlerdi. ‘Divan’ da bir 

Müslüman Türkün kendi soydaşlarının dili, hayati, kültürü ve yaşam tarzını ifade ettiği ansiklopedik 

kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. (Bu bildiride ‘Divan’da önemli yer tutan  ‘insan’, ‘ulus’ 

kavramları hakkında durulacaktır). Kaşgarlı Mahmut’un önce insan karakterini bir Türk gözüyle 

çizer: onun yazdığına göre insan kahramanlıklar yapmak için dünyaya gelen bahadır yiğittir, kadınlar 

ise o kahraman insanların sevdiği yarları, hayatta ve mücadelelerde, göçlerdeki yardımcılarıdır. 

‘Divan’daki Alp, Alp Er Tönge, Alp Arslan, Hülker, Adam Ata, Muhammad, Bekach Arslan, Qulich, 

Bugrahon, Chagribek,  Zul  Qarnayn  başlıkları altında verilen makale ve şiir parçalarından (örnek 

‘Alper Tonge mersiyesi’) Türklerin insan kavramı hakkındaki tasavvurları iyice anlaşılmaktadır.  

Kaşgarlı Türkleri tek millet olarak olarak tanıtmakta, onların boylarını tek tek saymakta ve Oğuzlara 

özel dikkat etmektedir, Türkleri Arap ve Acamdan ve hatta Müslüman olmayan soydaş Türklerdan 

(‘tat’lar) ayırt etmesi görülmektedir. Demek ki XI yüzyılda bile Türklerde bir özgü ulusal şuur vardı 

ve  onlar dünyanin etnik yapısını Türk – Türk olmayan etnisiteler kapsamında kavramaktaydılar. Bu 

açıdan bakıldığında Türklerin gözüyle ulus düşüncesi ‘Türk – Müslüman Türk – Macusi Türk ↔ Arap, 

Acem... ve saire’den oluşmaktaydı. Kaşgarlı Türk ulusun Acem, Arap dünyasında yükselen gücünden 

gururlanarak ‘sahih olmayan’ bir hadisi da kitabına koymuştur: "Ulu Allah buyuruyor: "Benim Türk 

adını verdiğim ve maşrıkta iskân ettiğim birtakım askerlerim vardır ki, herhangi bir kav me karşı 

gazaba gelecek olursam, o Türk askerlerimi o kavmin üzerine saldırırım." Bu ‘hadis’in kitapta yer 

alması da XI. yüzyıldaki Türklerdeki milli bilinç meselesine bağlı olduğu bellidir. 

Anahtar Kelimeler: Kaşgarlı Mahmut, Divan, dünyanın lisani manzarası,  insan, ulus, 

antroposentrizm 
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TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN TEKERLEMELERİN VURGU- 

TONLAMA VE EZGİ BAKIMINDAN İŞLEVİ  

Gülçin BALAT*  

Serdar BAŞUTKU***  

 

ÖZET 

Toplumların geçmişten günümüze mevcudiyetlerinin menşei olan kültür, topl umlar tarafından 

yaratılır ve gelecek kuşaklara dil yoluyla aktarılır. Kültür yaratım biçimlerinden olan sözlü kültür, 

bireysel yaratımdan hareketle milletlerin sahip olduğu tüm maddi ve manevi kültür unsurlarının 

halk hafızasında yaratılmış ve yaşatılmış olan biçimidir. Sözlü kültür ürünleri ait olduğu toplumun 

kültür ve dil kodlarını oldukça canlı bir şekilde muhtevasında barındırmaktadır. Sözlü kültür 

ürünlerini daha çok anonim olarak yaratılan mâni, bilmece, tekerleme, türkü ve diğer türler 

oluşturmaktadır. Sözlü kültür ürünleri, Türk kültürüne ait millî kodlar barındırması münasebetiyle 

yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde başvurulan önemli dil malzemeleridir. Bu çalışmada, sözlü 

halk kültürü ürünlerinden olan tekerlemelerin yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi hususunda 

kullanılırken vurgu ve tonlama özelliklerine dikkati çekerek tekerlemelerin oluşturduğu ezginin 

Türkçe öğretimindeki işlevi üzerinde durulmuştur. Bu konu hakkında değerlendirme yapılmadan 

önce Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçeve Metni’nin (The Common European Framework of 

Reference for Languages)  belirlediği hedef kazanımlar temel alınmıştır. Metin merkezli olarak 

hazırlanan bu çalışmada kullanılan veri toplama araçları Türk tekerlemeleri hakkında hazırlanan 

kitaplardır. Bu kitaplardaki tekerlemelerden hareketle, dilin tane tane duyulmasını sağlayan seslerin 

tekerlemelerle ne şekilde fonetik, semantik ve linguistik ilişki içinde olduğu açıklanmış, bu alandaki 

bulgular ışığında yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan  sesletim ve telaffuzdan 

kaynaklı yapılan hataların giderilmesine hususunda tekerlemelerin bu eksiklikleri gidermek üzere 

işlevsel kullanımına yönelik izlence oluşturulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sözlü Kültür, Tekerleme, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Vurgu, 

Tonlama 
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CÜMLEDE ANLAMIN KİPLİK YAKLAŞIMLA SINIFLANDIRILMASI 

Huriye SÖZER*  

ÖZET  

Kiplik (modality), konuşurun bilgi aktarımında kullandığı yorumlama şeklinin, değerlendirme 

tarzının, tutumunun ve “ruh durumunun” dilde somutlaşmış şekilleriyle ilgilidir. Dilbilim tarihi 

açısından daha öncesine dayanan kiplik çalışmaları Türkçede henüz yenidir ve bu yüzden daha çok 

anlambilim, edim bilim ve söylem çözümlemesi gibi konuların içinde değerlendirilir. Bir kiplik 

işaretleyicisinin cümlenin tamamını etkileyebilme gücünü varsayarak cümlede anlam tasnifi 

konusunu kiplik açısından değerlendirmenin yararlı olacağı düşünülmektedir. Örneğin “Ahmet okula 

gitti.” gibi bir cümle sadece olumlu cümle değil aynı zamanda bildiri kipliği ve kesinlik kipliği 

açısından da değerlendirilebilecek işaretleri taşıyarak kesinlik ve bildirme anlamlarını da aktarır. Bu 

cümleye “belki” zarfını eklediğimizde (“Ahmet belki okula gitti.”) cümlenin anlamı tamamen değişip 

(demek ki sadece “olumluluk” yeterli olmamakta)  hem olumlu hem de çıkarım ve olasılık kipliği 

kodlarını bünyesinde taşıyan bağlama göre olumlu, olasılık veya çıkarım anlamlı bir cümle olur. “Ali 

okula gitmeli mi?” cümlesi ise olumlu ve soru anlamlarını taşıdığı gibi gereklilik kipliğinin de bir 

göstergesi durumundadır. “Ali okula gidebilir.” cümlesi olumluluk anlamı ile birlikte yeterlilik 

(devinim kipliği), olasılık, izin ve çıkarım gibi birçok kiplik anlamı da içerisinde barındırmaktadır. 

Yapısal açıdan çok zorlanmadan cümlede var olabilen bu kipliklerin cümlede anlam tasniflerinde yer 

alması gerektiği düşünülmektedir. Sözdizimi çalışmalarına baktığımızda cümlede anlam konusu, 

genel olarak olumlu, olumsuz ve soru cümlesi olarak incelenmektedir (Karahan, 2012; Delice, 2001). 

Bunun yanında, olumlu, olumsuz, soru, emir, ünlem (Aktan, 2009; Özkan ve Sevinçli, 2011); olumlu, 

olumsuz, soru, kipe göre bildirme ve tasarlama, yükleme göre isim ve fiil (Özmen, 2013) olarak 

yapılan tasnifler de bulunmaktadır. Görüldüğü gibi cümlede anlam çalışmalarına farklı anlam 

pencereleri açılmaktadır ve bunların çoğu kiplik çalışmalarında da değerlendirilen kavramlardır. 

Olumsuzluk ve sorunun kiplik olup olmadığı tartışmalıdır. Emir de bir kiplik çeşididir. Ünlemlerin 

bulunduğu cümlelerde farklı kiplikler bulunabilmektedir. Ayrıca günümüzde konuyla ilgili 

kaynaklara bakıldığında çok farklı anlam başlıklarının (öznel, nesnel, neden -sonuç, karşılaştırma, 

koşul vb.) olduğu görülmektedir. Buna göre cümleler anlam bakımından daha geniş incelenmeye 

ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmada genel olarak olumlu, olumsuz ve soru başlıkları altında 

değerlendirilen cümlede anlam tasnifinin kiplik kuramı yaklaşımıyla kapsamı genişletilmeye 

çalışılacaktır. Şu ana kadar ortaya çıkarılan kiplik tasniflerinden yola çıkarak kipliğin cümlede 

anlamla yakın ilişkisi değerlendirilip dilbilgisi içerisindeki konumuna da değinilecektir. 
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK AKADEMİK TÜRKÇE OKUMA METİNLERİNİN VE 

ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR DOKÜMAN İNCELEMESİ 

 

Gürkan MORALI*  

 

ÖZET  

Bu araştırmanın temel amacı, uluslararası öğrenciler için hazırlanmış ilk akademik Türkçe 

kaynaklarından biri olan Gazi TÖMER Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe 1 ders 

kitabındaki okuma etkinliklerini çeşitli açılardan incelemektir.  Çalışma, nitel araştırma yaklaşımı 

içerisinde yer alan doküman incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Gazi TÖMER tarafından 

oluşturulan Uluslararası Öğrenciler için Akademik Türkçe 1 ders kitabı çalışma dokümanı olarak 

belirlenmiştir. Veriler, hem betimsel hem de içerik analiz tekniği ile incelenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre, bölümlere göre okuma metinlerinin dağılımında değişkenlik söz konusudur. En çok 

metnin bulunduğu kısım ilk bölümdür. Bu bölümde sekiz metin yer almaktadır. En az metnin 

bulunduğu kısım ise üç metinle üçüncü bölümdür. İkinci, dördüncü ve sekizinci bölümlerde beş 

metin yer alırken beşinci, altıncı, yedinci ve dokuzuncu bölümlerde ise altı metin bulunmaktadır. En 

az ve en çok metin bulunan bölümler arasında beş metinlik bir fark  tespit edilmiştir. Okuma 

metinlerinin alanlara göre dağılımında da değişkenlik söz konusudur. Metinlerin sosyal bilimlerde 

yoğunlaştığı görülmüştür. 32 metne ait içeriğin sosyal bilimlerle ilgili olduğu görülmüştür.  Fen 

bilimleri ile ilgili metin sayısının 10 olduğu tespit edilmiştir. Sağlık bilimleri ile ilgili metin sayısının 

ise 8 olduğu bulunmuştur. En fazla yer verilen alanın sosyal bilimler, en az yer verilen alanın ise 

sağlık bilimleri olduğu görülmüştür. Bu veriler dikkate alındığında incelenen dokümanın, sosyal 

bilimler alanında ön plana çıktığı düşünülmektedir. Ancak bu veriler çerçevesinde fen ve sağlık 

bilimlerinin arka planda kaldığını da söylemek mümkündür.  Alanlara göre metinlerin dağılımında 

sosyal bilimler alanına yönelik toplam 160, fen bilimleri alanına ait toplam 50 ve sağlık bilimleri alanı 

ile ilgili toplam 40 okuma etkinliği bulunmaktadır. Etkinlik sayılarında da sosyal bilimler alanında 

yoğunluğun olduğu görülmektedir. Sosyal bilimlerdeki okuma etkinliği sayısının fazla olmasında 

metin sayısı önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü metin sayısı ile etkinlik sayısı arasında doğrusal bir 

ilişki vardır. Kitaptaki tüm metinlerde standart olarak 5 etkinlik yer almaktadır. Okuma 

etkinliklerinin türlere göre dağılımında sınırlılık söz konusudur.  İncelenen toplam 250 etkinliğin 

eşleştirme, doğru-yanlış, çoktan seçmeli madde, işaretleme, yazma ve bulmaca türlerinde oluştuğu 

görülmektedir. 104 etkinlik eşleştirme, 26 etkinlik doğru-yanlış, 98 etkinlik çoktan seçmeli madde, 

15 etkinlik işaretleme, 6 etkinlik yazma ve 1 etkinlik bulmaca türündedir. 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM İNSANI İMAJLARININ İNCELENMESİ  

 

                                                                                                                               Gülşah GÜRKAN* 

 

ÖZET 

Tarih boyunca bilim insanları daima dünyaya dair bilgimizi arttırmış ve onların yaptığı yenilikler ve 

icatlar insanın yaşam koşullarını son derece geliştirmiştir (Türkiye Bilimler Akademisi [TÜBA], 

2016). Gelecek nesillerin bilimi ve bilim insanını doğru bir biçimde algılaması, bilim insanının 

özelliklerini gerçekçi olarak özümsemesi çok önemlidir. Öğrencilerin bilim insanına yönelik 

klişeleşmiş imajları, ilgili konudaki tutumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu olumsuz etki 

aynı zamanda ilgili alandaki kariyer yolu seçiminde de etkili bir faktördür (Jeon, Lee, Hong, 2008; 

Maoldomhnaigh ve Mhaoláin, 1990). Bu bağlamda bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin 

bilim insanı imajlarını ortaya çıkarmak olmuştur. Çalışmada, nicel metodoloji kapsamında betimsel 

araştırma yöntemlerinden eğitim araştırmalarında mevcut durumu tespit etmek için kullanılan 

tarama (survey) yöntemi benimsenmiştir. Tarama yöntemleri içinden ise enlemsel tarama yöntemine 

başvurulmuştur. Bu yöntem ile araştırmacı bir durumu, özelliği ya da olguyu açıklayabilmek için 

kullanacağı ölçme aracını tek bir zaman aralığında bir kez uygular (Fraenkel & Wallen, 2006). 

Çalışma, Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 5. ve 6. sınıflarda öğrenim görmekte olan 86 ortaokul 

öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak Bir Bilim İnsanı Çiz Testi (Draw A 

Scientist Test: DAST) kullanılmıştır. Öğrencilerin bilim insanına yönelik çizimlerinin analizin de 

Finson, Beaver ve Cramond (1995) tarafından geliştirilen Bilim İnsanı Çizim Kontrol Listesi (DAST-C) 

kullanılmıştır. DAST-C’den elde edilen ortalama puanlar incelendiğinde 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin 

bilim insanı imajlarının geleneksellikten uzak olduğu görülmüştür. Fakat DAST-C’deki maddeler tek 

tek incelendiğinde bazı değişkenler bakımından katılımcıların geleneksel bilim insanı imajı 

sergiledikleri görülmüştür. Çalışmada öğrencilerin çok büyük bir bölümünün erkek bilim insanı 

figürü çizmiş olduğu görülmekle beraber kadın bilim insanını ise çizenlerin çoğunun kız öğrenciler 

olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Bilim insanı imajları, ortaokul öğrencileri, fen eğitimi 
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ORTAOKUL TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DİNLEME BECERİSİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK 

OLARAK EBA (EĞİTİM BİLİŞİM AĞI) PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ  

 

Ceyda ÇAYLI  

 

ÖZET 

 

Her geçen gün hızla gelişen ve değişen dünyada teknoloji kullanımı artmaktadır. Teknoloji 

kullanımının tercih edilmesi teknolojik gelişmeleri desteklemektedir. Bu teknoloji kullanım ı 

öğrencilerin de dünyasında yer almaktadır. Çağımızın öğrencileri teknoloji ve bilişim dünyası ile 

yakından ilgilidir. Bu sebeple öğrencilerin eğitim ve öğretim başarılarını artırmanın yollarından birisi 

de teknolojinin eğitim ortamlarına dâhil edilmesidir. Geleneksel eğitim anlayışına yardımcı olacak 

yeni eğitim uygulamaları, bu teknolojik gelişmelerle sınıflara girmektedir. Teknolojik gelişmelerin 

sınıflara girmesi için, okulların alt yapıları desteklenerek her sınıfa akıllı tahta kurulumuna yönelik 

çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde sınıflarda teknolojik donanımlar yeterli düzeye 

getirilmiştir. Ulaşılan seviyenin ardından Fatih projesi kapsamında yerel ağ kullanımına olanak 

sağlanmış, öğretmenlerin derslerinde yerel ağlardan faydalanmalarına imkân tanınmıştır. 

Öğretmenlerin derslerinde tercih ettikleri yerel ağ bağlantılarından biri de EBA(Eğitim Bilişim 

Ağı)’dır. EBA üzerinde her derse yönelik paylaşımlar yer almaktadır. Bu ağ üzerinden, öğretmenlerin 

ve öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerine yönelik paylaşımlarda bulunmalarına olanak 

sağlanmıştır. Eğitim ortamlarında kullanılan Eğitim Bilişim Ağı’nın Türkçe derslerinde de etkin 

kullanımı söz konusudur. Türkçe dersinin temel becerilerinden olan okuma, yazma, konuşma ve 

dinleme becerisinin de bu ağ üzerindeki paylaşımlarla desteklenmesi beklenmektedir. Araştırmada 

ele alınan temel dil becerisi dinlemedir. Bu araştırmanın amacı, Ortaokul Türkçe öğretmenlerinin 

dinleme becerisinin gelişimine yönelik olarak EBA paylaşımları üzerine görü şlerini ele almaktır. Bu 

amaç doğrultusunda ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerinin görüşleri ele alınacaktır. 

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Kayseri 

merkez ilçelerde görevli öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenler gönüllülük 

esasına göre rastgele seçilmiştir. Katılımcı öğretmenlere yarı yapılandırılmış görüşme formları 

uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Analiz 

sonucunda elde edilen verilerden hareketle ulaşılan sonuçlar üzerinden önerilerde bulunulmuştur.   
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKTİF ÖĞRENME KAVRAMINA YÖNELİK 

METAFORİK ALGILARI 

Başak KOÇAK* 

Ayhan AKIŞ**  

 

ÖZET 

Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının aktif öğrenme kavramına yönelik zihinlerinde 

oluşturdukları kavramları metafor analizi yoluyla ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Çalışmaya Akdeniz Üniversitesi Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde eğitim gören 113 dördüncü sınıf 

öğretmen adayı katılmıştır. Veriler, metafor analizi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak “Metaforlar Yoluyla Aktif Öğrenme Kavramına İlişkin Veri Toplama Formu” 

kullanılmıştır.  Çalışmada kullanılan bu formda öğrencilerden ‘’Aktif Öğrenme …….……..gibidir. Çünkü 

………………………..’’ şeklinde kendi el yazıları ile cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Form 

uygulanmadan önce katılımcılara metafor ve aktif öğrenme kavramı hakkında bilgilendirmeler 

yapılmıştır. Elde edilen veriler, içeriz analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Katılımcılar tarafından 

üretilen metaforların yorumlanması ve analizi beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar; 

metafor kodlama ve ayıklama aşaması, örnek metafor derleme aşaması, kategori geliştirme aşaması, 

geçerlik ve güvenirlik sağlama aşaması ve verilerin bilgisayar ortamına aktarılma aşamasıdır. 

Metafor kodlama ve ayıklama aşamasında katılımcılara uygulanan 113 formdan 57 form geçerli 

sayılmış ve kalan 56 form geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılmıştır. Katılımcıların 

oluşturdukları metaforlar incelenerek her metaforun benzeyen, benzetilen ve benzeyen ve benzetilen 

arasındaki bağıntı analiz edilmiştir. Değerlendirmeye dahil edilen 57 formdan toplam 46 farklı 

metafor elde edilmiştir. Kategori geliştirme aşamasında aktif öğrenme kavramına yönelik 5 ayrı 

kavramsal kategori oluşturulmuştur. Bunlar: tecrübe edilen, süreklilik gösteren, şekillendiren, birikimli 

olan, yönlendirici olan şeklinde isimlendirilmiştir. Çalışmada geçerlik ve güvenirliği sağlamak 

amacıyla bir uzman görüşü alınarak Miles ve Huberman’ın uyum yüzdesi formülünden 

yararlanılmıştır. Katılımcıların geliştirdikleri metaforlara bağlı olarak oluşturulan kategoriler 

incelendiğinde; katılımcıların çoğunluğu tarafından aktif öğrenme kavramının ‘’tecrübe edilen’’ 

şeklinde algılandığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çoğunlukla olumlu 

metaforlar oluşturdukları saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: aktif öğrenme, metafor, sosyal bilgiler 
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KİM DAHA BENCİL: UYUMSAL, EGOSANTRİK VE PATOLOJİK BENCİLLİĞİN DEMOGRAFİK 

DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Hasan YILMAZ* 

Rüştü YEŞİL** 

 

ÖZET 

İnsanlar genellikle kendi çıkarlarına öncelik verirler. Bu öncelikte bencilliği belirleyen sınır net 

değildir. Psikoloji kuramcıları; bencilliğin uyum sağlamaya yönelik boyutunun normal, egosantrik ve 

patolojik boyutunun ise sağlıksız olduğunu ileri sürmektedir. İnsan ilişkilerinde önemli bir yer tutan 

ve ilişkilerde önemli sorunların kaynağı olan bencillik, patolojik boyutlara ulaştığında narsist ve 

psikopati kişiliklere zemin oluşturmaktadır. Bununla birlikte günümüz toplumlarında bencilliğin 

yaygınlaştığı yönünde araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmanın amacı; uyumsal, egosantrik ve 

patolojik bencilliği, demografik değişkenlere göre incelemektir. Bu amaçla; yaşları 19 ile 50 arasında 

değişen, yüzde 66’sı kadın, yüzde 34’ü erkek 601 yetişkine, Raine ve  Uh (2018) tarafından 

geliştirilen, Yılmaz (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan Bencillik Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin 

analizinde, t testi, varyans analizi ve farkların kaynağını tespit etmek amacıyla Scheffe Test 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda; cinsiyet olarak erkeklerin, yaş grubu olarak 19-23 yaşındaki 

bireylerin, eğitim düzeyi bakımından üniversite mezunlarının ve medeni durum olarak 

boşanmışların daha bencil olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında, bencilliğin uyumsal, egosantrik 

ve patolojik boyutlarına ilişkin bulgular da elde edilmiştir. Uyumsal bencilliğin toplum içindeki 

gözlenme oranı Yüzde 76, egosantrik bencilliğin, yüzde 42 ve patolojik bencilliğin ise yüzde 17’dir. 

Bu oranlar ve diğer bulgular mevcut literatürdeki bilgilerle karşılaşt ırılarak yorumlanmıştır. 

Araştırmanın sonunda, ebeveynlere ve öğretmenlere, yetiştirdikleri bireylerde egosantrik ve 

patolojik bencilliği önleme konusunda önerilere yer verilmiştir.  
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARININ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMİNE 

ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Mehmet FİDAN* 

ÖZET 

Öğretmenlik uygulamaları dersi, eğitim fakültelerinin dördüncü sınıflarının ikinci döneminde hem 

teorik hem de uygulamalı olarak işlenmektedir. Bu derste öğretmen adayları eğitim-öğretim 

süreçlerine dair birçok bilgiyi uygulamalı olarak edinme fırsatını yakalamaktadırlar. Özellikle gerçek 

ortamda yapılan bu eğitim, öğretmen adaylarına ileride mesleklerine dair tutum geliştirmede etkili 

olmaktadır. Öğretmen adaylarının bu uygulamalar vasıtasıyla edindikleri izlenimler mesleki yönden 

motivasyonlarına doğrudan etki edebilmektedir. Bu nedenle öğretmenlik uygulamalarının özellikle 

uygulama aşamasının verimliliğinin değerlendirilmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir. 

Öğretmenlik uygulamaları derslerinin içeriğine ve pratikteki niteliğine yönelik birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalarda genel olarak öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda tezler 

ortaya konulmuş olup bazı önerilerde bulunulmuştur. Özelde ise branş açısından çalışmaların sınırlı 

olduğu görülmektedir. Nitekim branşlar içinde bulundukları disiplinler ve farklı öğretim yöntem - 

tekniklerini tercih etmelerinden dolayı özel olarak incelenmek zorundadır.  Bu sebeple her branşta 

öğretmenlik uygulamalarına dair özel incelemelerin yapılması bu açıdan araştırmacıya daha geçerli 

ve güvenilir sonuçlara ulaşma imkânı sağlayacaktır. Bu araştırmada Öğretmenlik Uygulaması 

dersinin özellikle pratik bölümlerinin öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda 

değerlendirmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi 

kullanılmıştır. Araştırmanın evreni eğitim fakültelerinde öğretmenlik uygulaması derslerini alan 

öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise eğitim fakültesinde Öğretmenlik 

Uygulamaları dersini alan 30 öğrencidir. Bu öğrenciler Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe 

Eğitimi bölümünde yer almaktadır. Bu öğretmen adaylarına verilen yarı yapılandırılmış görüşme 

formları ve birebir mülakatlarla veriler elde edilmiştir. Elde edilen verilere yönelik içerik analizi 

yapılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda öğretmen adaylarının genelinin gruplandığı alanlar 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu gruplamada öğretmen adayları tarafından en çok değinilen konular 

araştırmacı tarafından belirlenmiştir. Ayrıca görüşme formlarının yanında öğretmen adayları ile 

yapılan birebir mülakatlarda da benzer sorunlara öğretmen adayları tarafından dikkat çekilmesi, 

formlara verilen cevapların güvenirliliği yönünde araştırmacıda fikir oluşmasına yardımcı olmuştur. 

Elde edilen görüşme formları değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının okullarda yaptıkları 

uygulamalarda önemli kazanımlar elde ettikleri görülmüştür. Öğretmen adayları özellikle meslek i 

deneyim kazanma, öğrencilere eğitsel açıdan yaklaşabilme, idari açıdan bilgi sahibi olma gibi 

alanlarda önemli gelişme kaydettiklerini belirtmektedirler. Bunun yanı sıraöğretmen adaylarının 

bazı belirgin sorunlarla karşılaştıkları da görülmüştür. Bu sorunların gruplandırılması yapıldığında 

uygulama yönünden, yapısal yönden ve görev alanlarının net olarak belirlenmemesinden vb. 

kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmen Eğitimi, Mesleki Deneyim 
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AKRAN ZORBALIĞININ İLKOKUL 4. SINIFLARDA FARKLI DEĞİŞKENLERE  

GÖRE İNCELENMESİ  (Adana İli Örneği)1 

      Ebru BARİK** 

        Filiz YURTAL***  

ÖZET  

Zorbalık; bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve devamlı 

olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir 

saldırganlık olarak tanımlanmaktadır (Pişkin,2002). Okul ortamı çocuklar için vazgeçilmez bir sosyal 

ortamdır. Okullardaki zorbalık davranışlarının önlenmesinin ilk aşaması bu sorunun varl ığının 

saptanması ve kabul edilmesidir. Okulda zorbalık, zorbalığa uğrayan ve zorbalıkta bulunanlar 

öncelikli olmak üzere bütün öğrencileri olumsuz yönden etkilediği için ilgilenilmesi gereken bir 

problemdir. Zorbalığın görülme sıklığı ülkelere, kültürel özelliklere, öğrencilerin yaşlarına, 

cinsiyetlerine, kardeş sayılarına, aile eğitim durumlarına v.b. değişkenlere göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu sebepten yola çıkılarak; bu araştırmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin 

demografik özelliklerine (cinsiyet, aile eğitim durumu, kardeş sayısı, v.b.) göre zorba, kurban ve 

zorba-kurban olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma nicel bir çalışma olup 

betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma, Adana iline bağlı merkezi ilçelerdeki (Çukurova,  

Seyhan, Yüreğir, Sarıçam) ilkokullarda yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini oluşturan ilkokullar 

olasılıklı örnekleme yöntemlerinden sistematik örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu 

okullardaki 4. sınıflardan çalışma yapılacak sınıflar random  olarak seçilmiştir. Araştırmada 402 

öğrenciye ulaşılmasına rağmen 394 öğrencinin ölçek sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmada Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği (Pişkin ve Ayas,2011) ve demografik özellikleri 

belirlemek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği; fiziksel, sözel, 

izolasyon, söylenti yayma ve eşyalara zarar verme şeklinde oluşan zorba ve kurbanı belirlemeye 

yönelik beş alt boyuttan oluşan genel bir ölçektir. Kişisel bilgi formunda ise, cinsiyet, anne -babanın 

çalışma durumu, eğitim durumu vb. bilgilere yer verilmiştir. Veriler SPSS programında yüklenerek 

analiz edilecektir. Çalışma analiz aşamasında devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: akran zorbalığı, zorbalık türleri, zorba, kurban, ilkokul  
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE SINIF YÖNETİMİNE 

 İLİŞKİN YETERLİK ALGILARI 

 

Özge METİN ÇAPAR* 

Süleyman ALĞAN**  

M. Sencer BULUT ÖZSEZER***  

Kamuran TARIM****  

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleği özyeterlik algılarını bazı 

değişkenler açısından incelemek, aynı zamanda sınıf yönetimi yeterlik algılarını içerik analizi yoluyla 

ortaya koymaktır. Araştırmada karma yaklaşım yakınsayan paralel desen benimsenmiştir. 

Araştırmanın nicel boyutunun çalışma grubunu 2017-2018 Bahar yarıyılı Türkiye’nin güneyindeki 

bir üniversitenin Eğitim Fakültesinde eğitim gören 91 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Nitel 

boyutunun çalışma grubunu ise bu 91 kişinin içinden seçilen on sınıf öğretmeni adayı oluşturmuştur. 

Araştırmanın nicel boyutundaki veriler,  “Kişisel Bilgi Formu” ile “Öğretmen ÖzyeterlikÖlçeği”dir. 

Nitel boyutundakiveriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Elde 

edilen verilerin istatistiksel analizinde, frekans, yüzde ve t testi yapılmıştır. Nitel verilerin analizinde 

ise içerik analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularısınıf öğretmeni adaylarının 

özyeterlik algılarının yüksek bir düzeyde olduğu ortaya çıkarmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının 

öğretmen özyeterlik algıları ile cinsiyetleri, mesleği tercih etme durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermezken; mezun oldukları lise türü, algılanan öğretmen özyeterlik düzeyi ve algılanan sınıf 

yönetimi özyeterlik düzeyi arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır . Araştırmaya katılan sınıf 

öğretmeni adaylarının görüşleri doğrultusunda karşılaştıkları istenmeyen davranışların neler olduğu 

genel olarak; ders esnasında konuşmak, arkadaşlarını rahatsız etmek, başka şeylerle ilgilenmek, 

şikâyet etme, sınıfta dolaşma, söz almadan konuşma, yanındaki ile konuşma olarak tespit edilmiştir. 

Ayrıca yapılan görüşmeler; öğretmen adaylarının benimsedikleri sınıf yönetimi yaklaşımlarının 

gelişimsel, demokratik ve bütünsel model olduğu; sınıf ortamında istenmeyen davranışlara yönel ik 

müdahale yöntemleri arasında; olumlu bir dil kullanma, istenmeyen davranışın nedenine inme, 

öğrencinin sergilediği istenmeyen davranışın farkına varmasını sağlama, doğru davranışı pekiştirme, 

dolaylı pekiştirme, öğrenciye sorumluluk verme gibi müdahale yöntemlerinin benimsendiğini ortaya 

çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmeni adayı, özyeterlik algısı, sınıf yönetimi 
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YAZIM EĞİTİMİMİZ VE SORUNLARIMIZ 

Celal DEMİR*  

Ezgi DADAŞ**  

 

ÖZET 

Yazım, bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imla anlamına gelmektedir1. Yazım terimi Türkçe 

Sözlük’te hem kelimelerin yazılışını hem de noktalama işaretlerinin kullanımını ifade etmektedir. 

İletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi, duygu ve düşüncelerin eksiksiz ve doğru akt arılması 

ve yazıda birliğin sağlanabilmesi için her yazı dilinde bu tür kurallar bulunmaktadır. Yazım eğitimi; 

eğitim kurumlarında, sözcüklerin doğru yazılışlarını öğretmek, doğru yazım yoluyla sözcükleri doğru 

söylemeye alıştırmak, karşılaştığı yeni sözcüğü ses ve harfleriyle tanımaya alıştırmak, doğru yazma 

sorumluluğu ve bilinci kazandırmak amacıyla verilmektedir2. Kendini amaca yönelik olarak ifade 

etme şekli olan yazılı anlatım, pek çok alanda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Yazım bilgisine sahip 

olmayan bireylerin yazılarının başarılı ve anlaşılır olmasını beklemek mümkün değildir. Yazım 

eğitimi alanı öğrencilerin düşünme becerilerini geliştiren, akademik başarılarına etki eden bir 

alandır. Bununla birlikte yazım eğitimi, öğrencinin ana diline hâkim ol masını sağlar ve Türkçeyi 

yazım kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli olarak kullanmasına teşvik eder. Ancak yazım 

eğitimi alanının öğretimi konusunda çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların başında, yazım 

eğitimi konusunun öğretim programlarında başlı başına bir ders olarak ele alınmaması; yazma, 

dilbilgisi kısmen de olsa okuma becerilerinin altında kendisine yer bulması gelmektedir. Ayrıca 

Türkçe öğretim programları incelendiği zaman bu alanla ilgili ciddi bir çalışmanın yapılmadığı, ya zım 

bilgisi konusuna yönelik amaç ve kazanımların hangi sınıflarda ne şekilde uygulanacağı detaylı bir 

şekilde anlatılmamıştır. Bununla birlikte belirli kademelerde öğretilmesinin gerekli olduğu 

kazanımların öğretim programlarında yer almadığı, uygulamaların öğretim programı değiştikçe 

değişiklik gösterdiği görülür. Yazım eğitimi alanındaki başarı iyi analiz edilmiş yöntem ve 

uygulamalardan geçmektedir. Bu çalışmamızda temel eğitimden orta öğretimin sonuna kadar 

yaşadığımız sorunlar ele alınmış ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yazım ve Noktalama, Yazım Eğitimi, Müfredatlarda Yazım Eğitimi, Yazım 

Eğitiminde Sorunlar  
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YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TABELALARDAN YARARLANMA: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ  

 

Ercan KAÇMAZ*  

Hatice Seda GÜL**  

 

ÖZET  

Yabancılara Türkçe öğretimi son yıllarda oldukça önem kazanmış ve birçok üniversite kendi 

bünyesinde Türkçe öğretim merkezleri açarak ve yüksek lisans eğitimi vererek Türkçeyi yabancı dil 

olarak öğretmede oldukça fazla yol kat etmişlerdir.  Yabancı dil  öğretimi esnasında, okullarda veya 

kurslarda kullanılan materyaller de farklılık ve çeşitlilik göstermektedir. Bu farklılığın nedenlerinden 

bir tanesi dil öğrenicilerinin bu dili öğrenirken kendilerine ait olan dil öğrenme stratejilerinden 

kaynaklanmaktadır. Çünkü insanların anlayış, düşünme ve öğrenme biçimleri birbirinin aynısı 

değildir ve bundan dolayı dil öğretim materyalleri de öğrenicilere göre şekillenmelidir. Ancak dil 

öğretimi süreci kadar dil öğrenimi süreci de oldukça önemlidir. Yabancı dil öğre niminde içinde 

bulunulan çevre, kişiyi görsel ve işitsel olarak etkiler. Bu yüzden öğrenmenin etkili gerçekleşebilmesi 

için bulunduğumuz çevrenin de bunu destekleyici nitelikte olması gerekir. Sınıf ortamı yabancı dil 

öğrenirken en çok bulunduğumuz ortam olarak düşünülebilir, ancak sınıfta ders saatleri sınırlıdır ve 

geriye kalan öğrenmeler sınıf dışında gerçekleşmektedir. Bu bağlamda tabelalar yani çevremizde 

gördüğümüz yazılar ve görseller, sınıf dışı öğrenme materyalleri olarak sayılabilirler ve bu 

materyaller, öğrenmemizi olumlu veya olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada yazılı görseller olarak 

iş yerleri ve dükkânların üzerine asılmış olan tabelaların yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi ve 

kelime öğretimine katkısının olup olmadığı üzerinde durulacaktır . Nevşehir örneğini ele aldığımız bu 

çalışmada Nevşehir ili merkezinde bulunan iş yeri tabelalarının Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretiminde ve öğreniminde kullanışlılığı üzerinde dururken yanlış kullanılan bazı örneklere de yer 

verilecektir. Çevrenin öğrenmeyi olumlu yönde etkilemesi ve tabelaların dil öğrenim materyali olarak 

kullanılabilmesi için bu yanlış kullanımlara çeşitli önerilerde bulunulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Tabela, Nevşehir, Türkçe Öğretimi, Öğrenme Stratejileri, görsel materyal
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TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL OKUMA ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDA İNCELENMESİ 

 

M. Kürşad YANGİL 

M. Yasir OPUŞ**  

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının 

eleştirel okuma özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Amaca yönelik 

olarak araştırmaya katılan öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algı düzeyleri 

belirlenerek, çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Araştırmaya 2017- 2018 Güz döneminde bir devlet üniversitesinin Türkçe Öğretmenliği bölümünde 

öğrenimgören öğretmen adayları katılmıştır. Bu bağlamda araştırmaya katılan adaylar üzerinde bir 

anket çalışması yapılarak veriler elde edilmiştir. Düzenlenen anket iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde adaylara yönelik çeşitli bilgilerin elde edilmesi amacıyla 11 sorudan oluşan kişisel 

bilgiler formu; ikinci bölümde ise, Karadeniz (2014) tarafından geliştirilen 33 ifadenin/maddenin yer 

aldığı “Eleştirel Okuma Özyeterlik Algısı Ölçeği”kullanılmıştır. Araştırmada derlenen veri seti SPSS 

18.0 istatistik paket programıylaanalize uygun hale getirilmiştir. Araştırma verileri normal dağılım 

göstermediği için ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U testi, çoklu karşılaştırmalarda ise Kruskal-

Wallis testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 

eleştirel okuma özyeterlikalgısı ölçeğinin alt boyutları olan sorgulama, analiz, değerlendirme, 

çıkarımda bulunmayla benzerlikleri ve farklılıkları bulma boyutlarına katılıyorum düzeyinde görüş 

belirttikleri sonucu elde edilmiştir. Ayrıca eleştirel okuma özyeterlik algılarının cinsiyete göre 

anlamlı farklılık gösterdiği, alt boyutlarda ise analiz ve değerlendirme alt boyutl arının cinsiyete göre, 

analiz alt boyutunun öğrenim gördükleri sınıfagöre ve sorgulama alt boyutunun da anne 

okumaalışkanlığına göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi eğitimi, 

mezun olunan okul, anne eğitim düzeyi, baba eğitim  düzeyi, annenin çalışma durumu, babanın 

çalışma durumu, ailenin aylık geliri, baba okuma alışkanlığı ve yaşanılan yer açısından hem genel 

eleştirel okuma özyeterlik algıları hem de alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel okuma, özyeterlik, Türkçe öğretmen adayları 
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ORTAOKULDA YÜRÜTÜLEN PROJE ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN 

GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ali GÖÇER*  

Sevtap ARSLAN**  

 

ÖZET 

Eğitim, bireylerin etkileşimli etkinlik ortamlarında  kendi yeteneklerinin farkına varıp, öz güven 

sahibi olmalarını ve sorumluluk bilincini kazanmalarını sağlayan dinamik bir süreçtir. Bu sürecin 

önemini bilen her öğretmenin, çalışmalarını, öğrenciyi merkeze alarak düzenlemesi ve etkinliklerini 

beceri geliştirme amacıyla çeşitlendirmesi gerekmektedir. Öğrencilerin araştırarak ve keşfederek 

öğrenmelerine, yaparak-yaşayarak beceri kazanmalarına, öğrendiklerini arkadaşları, ailesi ve 

çevresindeki diğer insanlarla paylaşmalarına imkân tanımak, eğitimde hedeflene n kazanımları 

kazandırmanın ilk ve en önemli adımıdır. Ölçme değerlendirme aracı olarak da kullanılan proje 

çalışmalarının eğitim sürecinde gerek öğrenci gelişimini sağlama gerekse öğrencide kolektif çalışma 

bilinci oluşturmada rolü oldukça önemlidir. Süreç değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde 

tamamlayıcı/bütünleyici ölçme araçları arasında yer alan proje çalışmaları, öğrencilerin 

yeteneklerini özgürce sergileyebilecekleri birçok beceriyi bir arada kullanmayı gerektirir.  Bu 

araştırmanın amacı; ortaokul Türkçe derslerinde öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir 

konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma; yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve 

çıkarımlar sonucunda bir ürün ortaya koymak amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde öğrencilerin 

bireysel veya grup hâlinde yapılan çalışmaları ifade eden proje çalışmalarının uygulamaları ile ilgili 

öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüş olup veri 

toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır.Elde edilen verilerin analizinde nitel veri analiz 

tekniklerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Görüşme ile öğretmenlerin verdikleri cevaplardan 

hareketle bulgulara ulaşılmaya ve bulgulardan sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma, Milli Eğitim 

Bakanlığında görevli Türkçe öğretmenlerinin oluşturduğu bir çalışma grubu üzerinden 

yürütülmüştür. Öğrencilerin bilişsel, duyusal ve psikomotor becerilerinin gelişimine katkı sağlayan 

proje çalışmalarının hangi amaçla yapıldığı, proje çalışması sırasında ne gi bi güçlükler ile 

karşılaşıldığı, proje çalışmalarının öğrenci gelişimine ne gibi katkılar sağladığı ve proje çalışmalarının 

değerlendirmedeki ağırlığının azaltılmasının Türkçe öğretmenleri tarafından nasıl karşılandığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. 
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SERMAYESİNİ KAYBEDEN ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

 

 

Buket ÇATAKOĞLU* 

 

 

ÖZET  

Anonim şirketlerde, şirket sermayesinin kaybedilmesi ve devamında gerçekleşen borca batık olma 

durumunda, şirketi yönetmek ve temsil etmekle görevli organ olan yönetim kurulunun bazı 

yükümlülükleri gündeme gelmektedir. Sermayenin kaybı ve borca batık olma durumu Türk Ticaret 

Kanunu’nun 376. maddesinde düzenlenmektedir. Bu düzenleme uyarınca, şirketin son yıllık 

bilançosuna göre sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısı veya üçte ikisi zarar sebebiyle 

karşılıksız kalmış ise, borca batıklık durumu gerçekleşmiştir. Esasında bu durum, şirket pasifl erinin 

toplam değerinin şirket aktiflerinin toplam değerini aşmasını ifade eder. Türk Ticaret Kanunu borca 

batık bir anonim şirketin yönetim kuruluna, öncelikle çağrı ve bildirim yükümlülüğü, ardından da 

gerekli önlemleri alma yükümlülüğü getirmiştir (m.376-377). Bu yükümlülükler arasında en 

önemlilerinden biri de konkordato talebidir. Buna göre, yukarıda belirttiğimiz sermaye kaybı ve 

borca batıklık halinin vuku bulması durumunda yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya 

çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. Şirketin borca batık durumda 

bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu bir ara bilanço çıkartır. Bu 

bilançodan aktiflerin şirket alacaklılarının alacaklarını, yani şirket borçlarını karşılamaya 

yetmediğinin anlaşılması halinde, yönetim kurulu, durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye 

ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı, iflas 

talebiyle birlikte veya iflas yargılaması sırasında konkordato da talep edebilir. Konkordato, mali 

durumu bozulmuş olan anonim şirketin alacaklıları ile yapmış olduğu ve mahkeme tarafından 

onaylanan bir borç yapılandırma sözleşmesidir.  
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USE OF DATA MINING IN THE DETERMINATION OF CREATIVE ACCOUNTING  

CONCEPT AND IRREGULARITIES 

 

Sevgi SÜMERLİ SARIGÜL*  

 

ABSTRACT  

Accounting is one of the basic functions of every company. Financial information provide d by the 

accounting department is very valuable for managers and decision makers outside the company. The 

main purpose of financial reporting is to provide a fair and mathematical view of the work done to 

company managers and all relevant stakeholders. Thus, the decision-making mechanism is 

supported with concrete findings and the decision-making process is facilitated.Creative accounting 

refers to the creative ways of presenting company accounts to users. These roads differ from 

accounting rules. However, it is not an illegal situation. It is the use of a number of techniques that do 

not show the actual situation clearly, making the company look different than it really is. The aim is 

to make the company look healthier than the actual situation.The preparation of reliable financial 

statements from a business point of view is very important in terms of the demand for the stocks of 

the enterprise, the provision of loans from financial institutions, the evaluation of the performance of 

the enterprise management, the contracts made and the supply of goods from certain large suppliers. 

Reliable financial statements can be created by ensuring compliance with generally accepted 

accounting principles and standards.Data mining is a set of processes which are in harmon y with 

many disciplines and which are affected by these disciplines and develop various methods. It is the 

process of revealing confidential data and useful information stored in databases as a r esult of 

various queries. Data mining is a technology that enables the creation of the information requested in 

the collection, classification and analysis of data in terms of accounting and improves the decision 

making process.Invisible, unreported and inaccessible clues in existing data can be demonstrated by 

data mining. In this study, it will focus on the relationship between data mining and creative 

accounting, the concept of creative accounting, the identification of fraud irregularities, the definition 

of data mining, application areas and methods. 
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TÜRKİYE’DE PARA ARZI İLE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI 

 

Emine KILAVUZ*  

 Buket ALTINÖZ** 

 

ÖZET 

Düşük bir enflasyon oranı ile sürdürülebilir yüksek büyüme oranına ulaşmak, birçok 

makroekonomik politikanın ana hedeflerinden birisidir. Literatürde enflasyon oranını etkileyen 

faktörlerin neler olduğu konusunu inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Klasik yaklaşıma göre, 

para arzının aşırı artması miktar teorisi çerçevesinde fiyatları etkileyen bir değişkendir, para reel 

değişkenleri etkilemez, yansızdır. Paracılara göre enflasyon her yerde ve her zaman parasal bir 

olgudur. Ayrıca klasik teoriye göre, uzun dönemde faiz oranı ile fiyat düzeyi arasında herhangi bir 

ilişki yoktur. Faiz oranı, yatırım ve tasarruf gibi reel değişkenler tarafından belirlenir. Ancak 

Gibson’ın (1923) çalışmasında, nominal faiz oranı ve genel fiyat seviyesi arasında pozitif bir ilişki 

bulunmuştur. Faiz ve genel fiyat seviyesi arasındaki pozitif yönlü ilişki Keynes’in analizi ile de 

örtüşmediği için, Keynes bu durumu geçici olarak görmüş ve Gibson paradoksu olarak 

adlandırmıştır. Çünkü para arzı artışı faizleri düşürecektir. Diğer yandan kurlardaki artış, maliyetleri 

artıracağı için, bu da ardından fiyatlara yansıtılacaktır. Bu çalışmanın amacı, para arzı, faiz oranı ve 

döviz kuru ile enflasyon oranı arasında yakın ilişki bulunabileceği hipotezini,  2006:Q4-2018:Q4 

dönemine ait üç aylık Türkiye verileri ile test etmektir. Bu hipotezin test edilmesi için kullanılan 

değişkenlerin durağanlık analizlerinde faiz değişkeninin I(0) olması diğerlerinin I(1) olması 

nedeniyle ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Analiz sonuçlarımıza göre, faiz oranı ile enflasyon 

arasında uzun dönemde anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur, fakat bu ilişki çok zayıftır. 

Diğer yandan kur ile enflasyon arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ancak analiz sonuçlarımız 

para arzı ile enflasyon arasında uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı ve pozi tif yönlü bir ilişki 

olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Türkiye’de ele alınan dönem itibariyle enflasyonun parasal bir 

olgu olduğunu göstermektedir. 
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TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ KÜRESEL  

BİR İÇEÇECEK MARKASI ÖRNEĞİNDE ANALİZİ 

 

 

Şeniz ÖZHAN*  

 

 

ÖZET  

Günümüzde tüketiciler, aynı ürün grubuna yönelik çok sayıdaki marka alternatifi arasından 

tercihlerini yapmaktadır. Dolayısıyla, marka kavramı artık çok daha geniş anlamlar kazanarak bir 

değer ifade etme aracı haline gelmiştir. Marka değeri, tüketicilerin tercihlerini ve satın alma 

kararlarını doğrudan etkilemekte ve marka yönetiminin temel hedeflerinden birini oluşturmaktadır. 

Markanın üründen bağımsız şekilde sahip olduğu bir kavram olarak ifade edilen marka değeri hem 

işletmeler için hem de tüketiciler için değer yaratmakta ve marka tarafından ürüne sağlanan katma 

değerler olarak görülmektedir. Marka değeri ürünün rakiplerinden farklılaşması adına güçlü bir araç 

olması yanında işletmelerin sahip oldukları en önemli varlıklarından birine de karşılık gelmektedir. 

Marka değeri, tüketici değerlemesi sonucu oluşan soyut bir özelliğe sahiptir. Tüketici temelli marka 

değeri (ederi) ise, tüketicinin rakip markalara kıyasla bir markaya atfettiği değer olarak ifade 

edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, tüketici temelli marka değeri algısını, dünyada en çok tanınan ve 

tüketilen küresel içecek markalarından biri olan ve dünyanın en değerli markalarından biri olan Coca 

Cola örneği üzerinde belirlemektir.  Çalışmada tanımlayıcı araştırma yöntemi kullanılmış ve 

araştırma verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Tüketici temelli marka değeri algısı marka 

bilinirliği, marka çağrışımları, algılanan kalite ve marka sadakati boyu tlarından oluşan ölçek 

yardımıyla ölçülmüştür.  Kolayda örnekleme yöntemiyle, İstanbul ilinde yaşayan 18 yaş ve üzeri 259 

katılımcıdan toplanan veriler SPSS 17 paket programı kullanılarak faktör analizi, güvenilirlik analizi, 

Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U 

testleri sonucunda; marka bilinirliğinin yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyine, marka çağrışımlarının 

eğitim düzeyine,  algılana kalite ve marka sadakatinin ise katılımcıların gelir düze yine göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir.  
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KÜRESELLEŞME, EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE GÜMRÜK BİRLİĞİ TEORİSİ  

 

Meltem ÖZTARTAN*  

 

ÖZET 

Ekonomik entegrasyonlar, bir grup ülkenin aralarındaki ticareti serbestleştiri politikalar izlemelerini 

konu edinir ve siyasal bakımdan bağımsız ülkeleri ekonomik yönden birbirine daha bağımlı duruma 

getirir. Ülkeler ekonomik birleşme akımlarına katılarak üretim kapasitelerini, kaynak verimliliklerini 

ve sonuçta toplumsal refah düzeylerini artırmayı amaçlarlar. Ekonomik birliklerin oluşturulmasında 

ekonomik ve siyasal güçlerin bir araya getirilmesiyle bölge dışında kalanlara karşı daha bü yük bir 

dayanışma sağlamak ve uluslararası politikada daha etkin bir rol oynamak gibi düşünceler 

esastır. Küreselleşme süreciyle birlikte ekonomik entegrasyonlar sınırlı değil, kapsamlı ve devam 

eden bir süreç haline geliyor ve ekonomik bağımsızlık ülkeler  için daha büyük bir önem arz ediyor. 

Küreselleşen dünyada ülkelerin rekabete karşı tek başlarına dayanmaları daha zor olduğundan, 

ülkeler herhangi bir kriz ya da olumsuz konjonktürde bu durumdan en az etkilenmeye çalışıyorlar. 

Bu sebeple küreselleşme sürecinde pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke bölgesel ticaret 

anlaşmalarından en az birine dâhildir.   Ekonomik entegrasyon çabaları büyük ölçüde Avrupa 

kıtasına yönelik olarak oluşturulmuştur. Kısmen Afrika, Asya, Kuzey ve Latin Amerika gibi dünyanın 

diğer bölgelerine yayılan ekonomik bütünleşme örnekleri mevcut olsa da önemli bir bölümün kısa 

süre sonra varlığını sürdüremediği ya da yeniden düzenlendiği bilinmektedir. Gümrük Birliği, mal ve 

hizmetlerin serbest dolaşımı çerçevesinde üye ülkeler arasındaki vergi, resim, harç veya miktar 

kısıtlamalarının kaldırılması ve bu tür kısıtlamalara gidilmeyeceğinin taraflarca taahhüt edilmesi, 

bununla birlikte birliğe üye olmayan üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin 

uygulanmasıdır. Gümrük birliklerinin doğurduğu etkiler önce statik ve dinamik etkiler olarak ikiye 

ayrılır. Statik etkiler, teknoloji ve dinamik yapının sabit kalacağı varsayımı altında sadece üretim 

faktörlerinin yeniden dağılımı nedeniyle ortaya çıkacak etkileri ifade eder. Statik etkiler üç başlık 

altında incelenir. Bunlar; üretim etkisi, tüketim etkisi ve ticaret hadleri etkisidir. Geleneksel dış 

ticaret analizlerinde genellikle statik etkiler üzerinde durulur  Gümrük Birliği küçük piyasadan büyük 

piyasaya geçiş anlamı taşımaktadır. Bu nedenle ekonomilerin kaynak arzını, üretimi, teknolojiyi 

değiştiren büyük piyasaların avantajlarını elde etmeleri söz konusudur. Bu avantajlar Gümrük 

Birliğinin dinamik etkilerini ifade eder. Statik etkiler ekonomik yapıda bir değişiklik olmadan, dış 

ticaret hacmi ve refah düzeyinde ortaya çıkan değişmelerle ilgilenir. Ancak Gümrük Birliği sonucu 

ortaya çıkacak etkiler yalnızca statik etkilerle sınırlı değildir. Birliklerin kurulmasından sonra ülke 

ekonomilerinin kazanmış olduğu dinamizmin verdiği ivme sonucu daha derin etkiler doğurmakta; 

üçüncü ülkelerin, birliklerin ve dünya ekonomisinin refah seviyesinin artmasını sağlamaktadır. 

Bunlar da Gümrük Birliği’nin dinamik etkilerini ifade eder. Dinamik etkiler süreklidir ve kalkınma 

hızını etkilemektedir. 
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THE MEDIATING ROLE OF INNOVATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL 

STIMULATION BEHAVIOURS OF TRANSFORMATIONAL LEADERS AND THE PROFITABILITY 

PERFORMANCE OF ORGANIZATIONS 

 

Metin OCAK*  

Murat GÜLER **  

 

 

It is known that the leadership behaviors of the managers affect the expected high-performance of 

the employees and organizations. Intellectual stimulation behaviors of transformational leaders 

require that leaders encourage their employees to approach new ways for existing problems and 

present innovative approaches to problem solving. These intellectual stimulation behaviors cause the 

followers to find more creative ways of acquired results, put forward new approaches and try new 

ways of solving problems. On the other hand, innovation is defined as an organization's ability to 

create a new product, a service, management system, a new plan or program or commitment to 

organizational innovation. In the literature, there are studies that demonstrate the positive impact of 

both transformational leadership behaviors and innovation on the financial performance of 

organizations. Similarly, there are studies on the effect of transformational leadership behaviors on 

the innovation of organizations. However, the mediating role of innovation in the relationship 

between intellectual stimulation behaviors of transformational leaders and the profitability 

performance of organizations has not been examined. In this context, the aim of this study is to 

determine the mediating role of the innovative behaviors of the organizations on the effect of the 

intellectual stimulation behaviors of the transformational leaders on the profitability performance of 

the organizations. The quantitative analyses of the data, which was collected by questionnaire 

method from 121 different manufacturing industry firm managers, were performed. The scales used 

in this study had been adapted to Turkish and the validity and reliability of the scales had been 

confirmed in previous researches. Additionally in the current study, reliability and validity analyzes 

of the scales were performed. The skewness and kurtosis values of the variables showed that the 

data were normally distributed. By performing correlation analysis the relationships bet ween 

variables were investigated. In the regression analysis, the demographic variables of the participants 

were controlled. As a result of regression analysis it has been observed that the intellectual 

stimulation behaviors of transformational leaders have a significant effect on the profitability 

performance of organizations and a certain part of this effect occurs through innovation of 

organizations. Depending on these findings, it is suggested that intellectual stimulation is an 

important leadership behavior in order to increase organizational profitability performance. 

However, it has been evaluated that the impact on profitability performance may not only be related 

to these behaviors but also can positively improve the innovation of organization and thus, 

contribute to increasing the profitability performance of the organization.  
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PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARININ 

YEŞİL MODA ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINA YÖNELİK ETKİLERİ 

 

Gizem ANŞİN GÜRTEKİN*  

ÖZET 

Moda, geniş anlamıyla insanların değişiklik arama ve yeni biçimler ortaya koyma tutkusudur. 

Günümüzde, küresel akımların ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak moda, bug ünün 

dünyasında önemli bir role kavuşmuştur. Tüketiciye en etkin ve pratik yoldan ulaşabilmek için, moda 

üreticilerinin ellerindeki ürünleri onların en net algılayabileceği ve en kolay ulaşabileceği şekilde 

sunması gerekmektedir. Bu aşamada moda pazarlama olgusuna ihtiyaç duyulur. Moda pazarlama; 

moda endüstrisi kapsamında, herhangi bir moda organizasyonunda, ürünlerin üreticiden son 

kullanıcıya akışıyla ilgili düşünebilecek her türlü aktivitenin toplamına denir.Yeşil moda pazarlama: 

moda sektörüne yön veren tüketicilerin gerek ihtiyaç, gerek estetik gerekse ergonomik özellikleri 

açısından gereksinim duydukları çevre ve doğa dostu moda ürünlerinin pazarlama faaliyetlerinin 

tümüdür. Bu çalışmada moda, moda pazarlama ve yeşil ürün, yeşil moda ürün ve yeşil mod a ürün 

pazarlama kavramları nesnel açıklayıcı anlatım biçimiyle incelenmiştir. Yeşil moda pazarlama 

yaklaşımları, stratejileri ile üreticilerin yeşil moda ürün üretimi ve pazarlamasına yönelik 

eğilimlerinin nedenleri araştırılmıştır. Pazarlama karmasını oluşturan elemanlardan ürün, 

fiyatlandırma, dağıtım kanalları ve tutundurma kavramları incelenerek, yeşil moda ürün pazarlaması 

ile ilişkileri ele alınmıştır. Araştırma verileri tarama yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler tasnif 

(sınıflandırma) metoduyla açıklayıcı ve betimleyici anlatım biçimleriyle ortaya konmuştur. Moda 

tüketiciler giderek daha az kirlilik yaratan, atıkları azaltan, daha fazla geri dönüşüm sağlayan 

yenilenebilir kaynakların üretim de daha fazla kullanımını ve moda ürünlerin eko sistem içinde daha 

güvenli olmasını talep etmektedirler. Söz konusu tüketicilerin çevrenin korunması konusunda 

gittikçe daha fazla bilinçlenmeleri bu alandaki üreticiler ve özellikle pazarlama elemanları için daha 

önemsenmesi gereken husus olma gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu önemle ortaya çıkan araştırma 

konusuna yönelik yazın incelendiğinde konuya yönelik araştırma sayısının kısıtlı olduğu söylenebilir. 

Bu alanda dünyadaki diğer güncel çalışmalarla birlikte ve eş güdümlü olarak yürütülebilecek 

çalışmaların, akademik yeşil moda ürünlerin pazarlaması yazınının önünün açılmasına ve 

gelişmesine vesile olacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Moda, yeşil moda, yeşil moda pazarlama, pazarlama karması 
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KALİTE SÜRECİNDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI  

 

 

Burcu ORALHAN*  

ÖZET  

Dünyada ve ülkemizde çelikten sonra en çok üretilen malzeme olan alüminyum, kullanım alanı olarak 

yüksek bir hacme sahiptir. Demirden üç kat daha hafif ve dayanıklılık bakımından çeliği aratmayan 

alüminyum, alaşımlandırıldığı zaman demire yakın bir mukavemetteki bir malzemeye 

dönüşmektedir. Elektrik iletkenliğinde yüksek performans göstermesinden dolayı, elektrik enerjisi 

iletimin başlıca elemanları olan yalıtılmış hava hattı ve yer altı güç kablolarında bakırın yerini almayı 

başarmıştır. Ayrıca alüminyumun şekillendirilebilme yeteneği çok yüksektir.  Bu sebeplerden dolayı 

son yıllarda artan nüfusla beraber dünyada alüminyum talebi artmış durumdadır.  Alüminyum filmaşin, 

birincil alüminyum diye adlandırılan alüminyum külçelerden meydana gelmekte ve bu külçeler belirli 

sıcaklıklarda eritilip ardından soğutularak haddeleme işlemine tabi tutularak tel çekme makinalarına 

aktarılırlar.Tel çekme makinalarında kullanıma başlanmadan önce alüminyum filmaşinlerde en önemli 

iki nokta direnç ve mukavemet değerleridir. İşletmeler tarafından üretimi yapılan alüminyum tellerin 

kalite standardına uygun bir şekilde pazara sunulması önemlidir. Bu çalışmada a lüminyum tel çekme 

mukavemetini etkileyen temel değişkenler belirlenerek, değişkenlere göre gerçekleşecek  mukavemet 

değeri tahmin edilmeye çalışılmıştır (tel çapı, tel kesiti, filmaşin ağırlığı, filmaşin uzunluğu, filmaşin çapı 

v.b.). Veri madenciliği yazılımı kullanılarak farklı algoritmalar üzerinde mukavemet değeri tahmini 

gerçekleştirilmiştir. On katlı çapraz geçerlilik prosedürü veriyi eğitim ve test kümelerine ayırmak için 

kullanılmıştır. Algoritmaların değişkenlere göre performansları korelasyon katsayısı, bazı hata oranları, 

modelin toplam çalışma süresi ve belirlilik katsayısı gibi etkinlik ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. 

Bu tahminlemenin süreç açısından iki temel faydası olacaktır. Birincisi alüminyum tel çekilmeden 

önce gerçekleşecek olan mukavemet değerinin bilinmesi sayesinde, deneme yanılma yolu ile filmaşin 

seçimi yapılmayacak ve boşa zaman harcanmayacaktır. İkincisi ise filmaşinlerin kalitesine yönelik 

çalışma yapılması gerektiğinde mevcut durumun önceden bilinerek tedbir alınması sağlanmış 

olacaktır. 
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21.YY KAZANIMLARININ ÜNİVERSİTE VE MESLEK SEÇİMİNDEKİ ETKİLERİ, GELECEĞİN 

MESLEKLERİNİN SEKTÖRDEKİ YANSIMALARI  

 Tolga Bahadır ŞİMŞEK*  

ÖZET 

Dünya’da teknolojik ve bilimsel alt yapının farklı boyutta gelişmesine yönelik olarak ülkeler özellikle 

eğitim sistemlerini ve bilgi teknolojilerini revize etme zorunluluğu hissederek gelişen dünyaya 

entegre olmaya çalışmaktadırlar. Özellikle uzay teknolojilerinin gelişmesi, tıbbi genetik ve 

farmakoloji alanında yapılan moleküler çalışmalar bununla birlikte yapay zekan ın evrensel gelişimi 

ezberleri bozarak insan boyutunu ve teknolojik alt yapı olgusunu farklı gelişmeler üzerine 

kaydırmıştır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin mesleki alanlara yönlendirilmesi konusunda 

ilköğretimde yetenek tespit merkezleri oluşturularak bu  becerilerin çok erken yaşlarda tespitine 

yönelik çalışmaların yapılması bir devlet politikası haline getirilmelidir.  Psikolojik rehberlik ve 

yönlendirme çalışmaları yapılırken özellikle ulusal ve uluslararası üniversitelerin SWOT analizlerinin 

detaylı bir şekilde hazırlanmasıyla birlikte öğrencilerin Bölüm-Fakülte ve Üniversite tercihlerinde 

doğru yönlendirme esasına yönelik şekillendirmeleri yapılmalıdır. Üniversite seçiminde sadece 

meslek odaklı olmanın yanında bilimin popüler hale getirilmesini sağlayacak önemli konularda 

öğrenciler açısından vurgulanmalıdır. Ayrıca meslek seçimleri konusunda ülkemizde gençler 

üzerinde ailelerin büyük bir etkisi bulunmaktadır. Tercih rehberliği kısmına geçildiğinde veli 

terapilerinin yapılarak, üniversiteler ve bölümler konusunda velilerimiz içinde bilinçlendirme 

çalışmaları yapılmalıdır. Ülkemizde üniversite mezunlarının yaşamış olduğu en önemli kaygıların 

başında gelecek ve iş kaygısı gelmektedir. Üniversitelerin kişilere bir karakter kattığını ve ayrıca 

akademik sosyal ve kültürel gelişimin bu aşamada sağlandığını gençlerimize en iyi şekilde 

benimsetmemiz gerekmektedir. Ayrıca iş dünyasının gerçeklerini ve kazanım noktalarında istedikleri 

yeterliliklerin tespitini en iyi şekilde planlayarak gençlerin iş yaşantısına sevk  edilmesi bir 

zorunluluk haline gelmiştir.   

Anahtar Kelimeler:  21.yy kazanımları, küresel vatandaşlık, yapay zekâ ve bilişim sistemleri, veli 

bilinçlendirme terapileri  
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PERCEPTION OF SYMBOLIC CONSUMPTION ON MARKETING HOUSING PROJECTS  

 

Şeyda SULUDERE*  

          Candan ÇINAR ÇITAK** 

 

ABSTRACT  

Consumption; is a dynamic phenomenon that occurs with the existence of mankind, develops along 

with it, undergoes various changes and transformations over time. The concept of consumption, 

which means meeting the ordinary and basic needs of people in order to survive in the past, has 

turned into a form that expresses lifestyle and prioritizes personality expression with modernity. 

This situation represents the concept of consumption as a symbolic meaning in the m arketing of 

housing, which is one of the most basic consumption products. However, with the introduction of 

consumer-oriented marketing strategies, the user has become the focus of marketing, thus has had a 

say from the beginning the production process of the house. While at first the studies were being 

done on who the consumer was, the issue of who the consumer wants to be, started to come forward 

in time. This phenomenon, which is defined as “the real self“ and “the ideal self” that are the self - 

perception types of person, has become mediating the situation that the user defines himself / 

herself and introduces it to the outside world by attributing abstract meanings to products and 

brands. In this study, it is aimed to examine the symbolic consumption perception applied in 

marketing strategies through housing projects. In this direction, “Top 50 Housing Project with the 

Highest Return Potential” in İstanbul, which was determined in the 10th time published Real Estate 

Report by Forbes Journal, was evaluated with content analysis by approaching marketing 

representations on their web sites on the axis of the symbolic consumption concept. In this context, 

consumer-oriented marketing expressions are grouped quantitatively with thematic encodings and 

the obtained findings are interpreted on the basis of the self types used to identify the individual 

based on these quantitative data. 

Keywords: Consumption, Symbolic Consumption, Housing Marketing 
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OPERATION OLIVE BRANCH IN KYRGYZ DIGITAL MEDIA 

    

        Hamza ÇAKIR*  

Ömer KÜHREVİ**  

 

ABSTRACT 

In order to eliminate the so-called “state/Canton” created by the PKK/PYD/YPG terrorist 

organization in Africa, to ensure security and stability at the borders of Turkey and the region , 

Operation Olive Branch, launched by the Turkish Army on January 20, is considered to be one of the 

most important steps taken for the country's security in Turkey (See: mfa.gov.tr). In addition, the 

Turkish armed forces declared that the operation would exercise the rights arising from 

international law, especially the resolutions 1624 (2005), 2170 (2014) and 2178 (2014) for the fight 

against terrorism, and the right to self-defense under Article 51 of the UN Convention, in respect of 

Syria's territorial integrity. Operation Olive Branch, which is critical to ensure not only the security of 

Turkey but also the territorial integrity of Syria, is also important in how it is reflected in the Turkish 

media as well as in the world. In this perspective, how this operation is represented in the Kyrgyz 

digital media in Central Asia is a remarkable element. In this context, the news about the Olive 

Branch operation in the Kyrgyz digital media between January 20 and February 20, 2018 was 

discussed in general, which resources were used mainly, which themes of the operation were served 

positively and negatively. 

Keywords: Kyrgyz digital media, Turkey, OperationOlive Branch, Afrin 
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KADIN CİNAYETLERİ BAĞLAMINDA YAZILI MEDYANIN “KADINI SIRTINDAN BIÇAKLAYAN” 

HABER ANLAYIŞINA GENEL BİR BAKIŞ 

 

Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN*  

ÖZET 

Bugün geldiğimiz noktada şiddetin, bir ‘sapma’ davranışı olarak görülmenin ötesinde; bir tür 

gündelik yaşam pratiği halini aldığını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Öyle ki şiddete 

başvurmayan ya da herhangi bir şiddet olayına bizzat maruz kalmayan kişiler dahi her gün çok 

sayıda şiddet olayına tanıklık etmektedirler. Söz konusu tanıklıklar çoğu zaman yazılı ve görsel 

medya aracılığıyla gerçekleşmektedir. Kişiler her gün gazetelerde, televizyon içeriklerinde, herhangi 

bir denetim ve kontrolün tam olarak sağlanamadığı sosyal medya ve internet sitelerinde onlarca 

şiddet görüntüsüne maruz bırakılmaktadırlar. Bu durum iki farklı sonucu doğurmaktadır: Bu 

anlamda kişiler ya şiddeti normalleştirmekte ve gerçek ya da kurgu fark etmeksizin her türlü şiddet 

olayına karşı duyarsızlaşmaktadırlar ya da tam aksi şekilde en ufak bir sorunla karşılaştıklarında 

şiddete başvurmaktadırlar. ‘Medya ve şiddet’ ekseninde yapılan birçok araştırma toplumdaki şiddet 

oranlarının artmasında medyanın da pay sahibi olduğunu göstermektedir. Söz konusu araştırmaların 

sonuçları, şiddet içerikli yayınların kişileri daha saldırgan yaptığını ortaya koymaktadır. Bu 

çalışmada, genelde şiddet olgusunun özelde ise kadına uygulanan şiddetin yazılı medyadaki 

sunumlarına ilişkin genel bir çerçeve çizilmiş; fiziksel şiddetin en uç noktası olan kadın cinayetleri 

haberleri üzerine birtakım değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın araştırma bölümünde ise teorik 

çerçeveden hareketle şiddet/cinayet haberlerinde ‘kadın’ temsillerine ilişkin (d işi/fettan; 

mağdur/kurban) oluşturulan streotipler incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma teknikleri arasında 

yer alan betimsel ve eleştirel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sınırlılıkları gereği bu 

tarz haberlerin yalnızca yazılı medyadaki sunum biçimleri ele alınmıştır. Analiz farklı tarihlerde yazılı 

medya araçlarında (gazete ve dergi) öne çıkan haber örnekleri üzerinde gerçekleştirilerek genel bir 

çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Cinayet haberlerinde sıklıkla kullanılan söylemsel ve 

göstergeselkodlar,‘mağdur kadın miti’ ekseninde analiz edilmiştir.  Analiz sonucunda, incelenen 

şiddet ve cinayet haberlerinin cinsiyetçi bir bakış açısı ile inşa edildiği bulgulanmıştır. Haberlerin 

söylemsel ve görsel anlamda belirli kodlar ile çerçevelendiği veyazılı medyanın şiddet olaylarını 

toplumsal bir sorun olarak değil kişisel bir vaka olarak ele aldığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Kadın, şiddet, kadın cinayetleri, haber, gazete, dergi 
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KATILIMCI HİPERMETİNSEL SÖZLÜKLERİN HABER MEDYASI İÇERİĞİNDEKİ İZDÜŞÜMÜ: 

EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ 

 

Sezer Ahmet KINA* 

ÖZET 

Web 2.0 ile birlikte ortaya çıkan yeni medya ortamlarında oluşturulan kullanıcı türevli içerik, haber 

istihbaratı niteliği taşımaya, yorum kaynağı olmaya ve habere konu edilen şeyin toplumsal ölçekteki 

karşılığına dönük fikir edinilebilecek bir yankı evreni işlevi görmeye başlamıştır. Katılımcı 

hipermetinsel sözlüklerde üretilen içerikler, diğer yeni medya ortamlarındakinden farklı olarak 

tematik sınıflandırma ve başlıklar altında toplanmaktadır. Toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve 

gündelik herhangi bir gelişme hakkında içerik oluşturulan sözlüklerin; haber medyası çalışanları için 

takip etmesi ve içerik taraması kolay bir yapısı ve işleyişi bulunmaktadır. Bu durum, sözlükl erdeki 

içeriği, haber medyasında üretilen içerik ile ilişkisi bağlamında odağa almayı ve bunun dolayımında 

gazeteciliğin dönüşümüne dair yapılacak bir tartışmayı önemli kılmaktadır. Bu çalışmada, Ekşi 

Sözlük’te üretilen içeriğin, haber medyası metinlerinin içeriğine nasıl etki ettiği yönündeki temel 

soruya yanıt aranmıştır. Çalışma evreninin temsil oranı yüksek olması amacıyla Türkiye’deki en 

yüksek ziyaretçi trafiğine sahip internet haber portalı olan sabah.com.tr, ana akım haber medyasının 

önemli temsilcilerinden hurriyet.com.tr, muhafazakâr bir izler kitleye hitap eden yenisafak.com ve 

milliyetçi-Atatürkçü bir yayın çizgisine sahip olan sozcu.com.tr örneklem olarak seçilmiştir. Son üç yıl 

içerisinde yayımlanan ve içinde Ekşi Sözlük lafzı geçen medya metinlerine tür, konu ve Sözlük içeriği 

ile ilişki bağlamında içerik çözümlemesi yapılmıştır. Ulaşılan bulgulardan hareketle, Sözlük’teki 

içeriğin, çözümleme birimi medya metinleri bağlamında hem istihbarat toplamaya hem de eldeki 

verilere yönelik tarama yapmaya imkân veren yapısının haber medyası çalışanları için önemli bir 

destekleyici unsur olduğu görülmüştür. Sonuç olarak , yeni medya ortamlarında üretilen içeriğin 

haber medyasında kullanılmasının olası nedenleri ve sonuçları ile sahaya gitmeden masa baş ında 

gerçekleşen bu gazetecilik formunun tarihsel arka planı ve yapısal zorunlulukları açımlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: yeni medya ortamları, katılımcı sözlükler, haber istihbaratı, internet haber 

portalları, gazeteciliğin dönüşümü 
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TÜRKİYE’DE ANALOG YAYINCILIKTAN SAYISAL YAYINCILIĞA 

GEÇİŞ VE İZLEYİCİYE OLAN ETKİLERİ 

 

Fatih SÖĞÜT*  

 

ÖZET 

Teknolojide yaşanılan ilerlemeler sonucu Manuel Castells’in enformasyon toplumu adını verdiği 

internetin ve bilgisayar teknolojilerinin hayatın her alanına girdiği  bir dönemi yaşmaktayız. Bu 

dönem enformasyonun ve bilginin hızla yayıldığı ve paylaşıldığı bir dönemdir. Enformasyonun hızla 

yayılması iletişimi de hızlandırmış Manuel Castells'in de belirttiği gibi toplum, daha akışkan, dinamik 

bir yapıya yani ağ toplumuna dönüşmüştür. Bu dönüşümde halen önemli bir iletişim teknolojisi 

olarak görülen televizyonda etkilenmiş ve analog yayıncılık olarak adlandırılan teknikler gelişen 

teknolojiyle birlikte yerini sayısal yayın tekniklerine bırakmaya başlamıştır.  Sayısal altyapıya 

dayanan izle öde benzeri sistemler sayesinde izleyici aktif bir kullanıcı haline gelmiştir. Aynı 

zamanda mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler sayesinde televizyon içerikleri mobil cihazlardan 

takip edilebilir hale geldiler. Tek bir cihazda toplanan farklı medya ürünü içerikler kitle iletişim 

araçlarında yöndeşme denilen durumu ortaya çıkardı. İletişim, internet ve bilgisayar teknolojilerinin 

tek bir cihazda toplanmasına yöndeşme olarak adlandırılır. İletişim araçları için yöndeşmenin üç 

önemli unsuru vardır bunlar sırasıyla: altyapı, içerik/hizmet ve donanımdır. Sayısallaşma ve 

bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte her türlü verinin aynı altyapı üzerinden aktarılması 

olanaklı hale gelmiş ve altyapılar arasında bir yakınlaşma gerçekleşmeye başlar. İçerik/hizmet 

bazındaki yöndeşme sürecinin de temelini sayısallaşma oluşturur. Bu çalışmanın amacı da özellikle 

ülkemizde ve dünyada televizyon yayınlarının yaşadığı teknolojik dönüşümü açıklamaktır. Bu 

çalışmanın kuramsal dayanağını iletişim araştırmalarında yaygın olarak kullanılan kullanımlar ve 

doyumlar yaklaşımı oluşturmaktadır. Sayısal televizyon teknolojilerinin daha çok izleyici odaklı 

olması ve izleyicinin ihtiyaçlarına yönelik doyumları karşılama iddiasında olması nedeniyle 

kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışmada literatür taraması ile birlikte 

kuramsal temel oluşturulup televizyon yayıncılığında yaşanan dönüşüm bütün yönleriyle 

açıklanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde çalışmanın kuramsal dayanağını oluşturan kul lanımlar 

ve doyumlar yaklaşımı değerlendirildi. İkinci bölümde ise Türkiye’deki sayısal televizyon yayıncılığı 

öncesi televizyon yayın iletim türleri açıklandı. Üçüncü bölümde ise ülkemizde sayısal televizyon 

yayıncılığının televizyon alanında getirdiği yenilikler açıklandı. Ayrıca bu bölümde, IP TV ve web TV 

arasındaki farklar belirtilerek bu sistemlerle birlikte izleyiciye sunulan yenilikler detaylandırıldı. 

     Anahtar Kelimeler: Televizyon, Sayısal Teknoloji, Yayıncılık 
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  HERKES İÇİN KÜLTÜREL ÜRETİM: TÜRKİYE'DE TİKTOK UYGULAMASI ÖRNEĞİ 

 

Özlem YILDIZ*  

 

ÖZET 

Nurdan Gürbilek taşranın kültürel yükselişini 1980'lere dayandırmaktadır; çünkü bu dönem 

taşranın, kendi kültürel kimliğinden vazgeçmeden kozmopolit yaşama ve piyasaya 

eklemlenebileceğini anladığı zamandır. İyi bir şekilde belgelendiği gibi, Türkiye'nin neoliberal 

politikaları benimsemesi ve tüketici toplumuna dönüşümü de 1980'lerde gerçekleşmiştir. Dünyada 

olduğu gibi Türkiye'de de yükselen Yuppie figürü, bu yeni toplumun tüketim ve statü beklen tilerini 

belirli bir kanala akıtmasına aracılık etmiş, tüketmek, toplum içinde yer almanın yeni yolu olarak 

ortaya çıkmıştır. Yeni neoliberal düzenin faydalarından nemalanan Yuppie figürü, paradoksal bir 

şekilde alt sınıfları sistemden yabancılaştırmak yerine onları sisteme katılmaya daha da istekli kıldı. 

Bu katılım ilk etapta yeni tüketim çevrelerine katılım olarak şekillendi. Bugün, daha önceden 

taşrada/çevrede yer alıyor şeklinde teorize edilen nüfus kesimlerinin daha merkezi bir konuma geçip 

geçmediği açık bir sorudur. Sosyal medyanın görünürlüğü fetişleştiren yeni teknolojik gelişmelerle el 

ele yükselişiyle birlikte, taşra şimdi neoliberal sisteme kültürel üretim yoluyla da katılıyor. Daha 

kesin olmak gerekirse, taşranın zaten 1980'lerden bu yana kültürel üretime katılıyor olmasına 

rağmen, günümüzde kültürel üretim alanlarına giriş engelini oluşturan önceki filtre mekanizmaları 

hemen hemen ortadan kalkmasıyla neredeyse herkes kültürel üretim yapabilir oldu. Bu makalenin 

konusu TikTok, içeriğinin belirli bir “poshlost” biçimi olarak tanımlanabileceği bir çevrimiçi video 

paylaşım uygulamasıdır. “Poshlost” kavramı Türkiye’deki tartışmalara Alev Alatlı’nın “paçozluk” 

çevirisi ile girmiştir. Bu çalışmada “poshlost” olarak kullanılan kavram banallik, sıradanlı k, basitlik ve 

zevksizlik anlamlarını içermektedir. Özellikle TikTok örneğinde ve genel olarak sosyal medyada, 

taşra, görünürlüğün kendi başına bir kıymet haline geldiği bir kamusal alan yaratmaktadır. Ancak 

TikTok Habermasçı anlamda söylemsel bir kamusal alanın inşasına hizmet etmek yerine; yurttaş 

katılımını ve politikayı “poshlost” ile ikame etmekte ve belli bir dikkat ekonomisinde değer kazanmak 

üzere mahremin teşhirini normalleştirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel üretim, TikTok, taşranın yükselişi, poshlost, kamusal alan 
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                                                                    CLIMATE CHANGE AND ETHICS 

 

Mehmet KOCAOĞLU* 

 

ABSTRACT 

There is a consensus that climate change is happening and causing adverse results. It is a com mon 

belief that the main factor creating climate change is related to human activities. It can be observed 

that climate change has been picking up speed each passing year.  There is an increase in 

environmental disasters such as flooding, earthquake, tsunami, and drought in the different regions 

of the World. The impacts of climate change are not limited to environmentaldisasters and climate 

change is also causing social and political problems like migration, the increasing number of 

refugees, war, and poverty as well.  Just as every human being has been contributing to climate 

change to some extent, every country has been contributing to it to various extents. Each country 

plays a role in the existence of climate change. There are several approaches regardi ng which 

strategy and principle that should be taken into consideration while dealing with climate change. 

While there is an approach that is based on the harm principle argues that each country is supposed 

to pay a fee at the rate of its contribution to climate change, another approach based on the 

adaptation principle defends that people should rethink their life style and primarily adapt an 

environment friendly lifestyle in order to stop climate change. There is no consensus on which of 

these approaches provides a better solution to fight climate change.   Both approaches have strong 

arguments. Therefore in this study the main arguments of these approaches mentioned above will be 

critically examined. Firstly the arguments of the approach based on the harm  principle regarding 

fighting climate change will be taken into consideration. Secondly the strengths and weaknesses of 

the approach based on the adaptation principle will be examined. Finally this study argues that a 

perspective that can reconcile both approaches based the harm principle and the adaptation 

principle in the sametheoretical framework is the best ground to deal with climate change. 

 

Keywords: Climate Change, Justice, Ethics 
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DIGITALIZATION: NEW SOCIABILITY 

 

           Özlem ALTUNSU SÖNMEZ*  

                              Ahmet YILMAZ**  

 
ABSTRACT 

Technological development has created a new atmosphere in this era where communication is 
provided globally and change is becoming instant. There are some exchange elements that are 

effective here. Perhaps the most important of these is the cultural influence that individuals are 

affected by without seeing. However, cultural factors formed by changing lifestyles and revealing the 

area of its own existence (social media applications, social networking tools, etc.) that have been 
formed around have become a position that affects and shapes change any more. In this context, the 

main purpose of the study is to reveal the extent of this impact and to describe what are the social 

factors and cultural formations that causesthis process. Internet technologies have gained 
importance and have become center in every area in the process of where globalization is 

accelerating and capitalism is rebuilt. One of them is the cultural area. In this process, the Internet, 

which replaces the mass media, has become the number one carrier of cultural forms, formations and 

values formed by globalization which has gained more weight in regulating and organizing the daily 
life.From this point of view, it can be said that Internet has been in a position to be addressed and 

researched in many areas of psychological, social, cultural and historical background rather than a 

specific economic and technological tool. Then, in this study, it is tried to investigate both what dig ital 
culture created by social media means in terms of youth and how this culture affects youth. In 

addition, it has been sought to answer the question of what factors also play a role in the digital 

culture have become more popular among young people in this research. The effect of digital culture 

on the daily life of young people as well as how digital culture affects the viewpoints of them about 
world, social experiences, humanity definitions and their own assets arealso examined in here. Social 

media dependency scaleis used and the results of the survey are analyzed by using SPSS 25.0 

program in this study. In addition, the data is evaluated by frequency distributions, cross tables and 
one-way analysis of variance (ANOVA). As a result of the research, according to the popularity of 

digital culture, young people used the most Instagram application, the unity and economic situation 

of family members are effective in using social media and students receiving different education had 

social media addiction in general are determined. Further, it has been found that young people who 
use Instagram see social media and digital culture as an effective power of socialization.  

 

Keywords: Digitalization, Sociability, Youth, Cultural Environment 
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TÜRKİYE’DE MERKEZİ VE YEREL DÜZEYDEKİ AKTÖRLERİN EVSİZLİK SORUNUNA İLİŞKİN 

İZLEDİKLERİ TEMEL  POLİTİKA VE STRATEJİLERE İLİŞKİN BİR ANALİZ 

 

Ferhat KOÇOĞLU* 

 

ÖZET 

Evsizlik (homelessness- roughsleeping) sorunu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de; merkezi 

yönetim ve yerel yönetim düzeyinde kamu idareleri açısından çözüm bekleyen ve sivil toplum 

kuruluşlarının inisiyatif aldığı önemli bir sosyal politika alanı olarak varlığını sürdürmektedir. Bu 

konuda gerek merkezi gerekse de yerel yönetimlerin hesapverebilir konumda olmaları yeni  yönetim 

anlayışının da gerekleri arasında yer almaktadır. Nitekim bu durum insani açıdan da kabullenilebilir 

bir nitelik taşımamaktadır. Soruna yönelik farkındalığın artırılmasının önemli araçlarından biri 

akademik çalışmalardır. Konuya ilişkin akademik çalışmaların artması; konunun öncelikli politikalar 

arasına girmesine katkı sağlayacaktır. Evsizlik konusuna ilişkin gerek merkezi yönetimler gerekse 

yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri birbirinden bağımsız politikalar izleyebildiği gibi 

birbirleriyle ortaklaşa politikalar geliştirme yönünde tercihte bulunmaktadır. Sorunun çözümüne 

ilişkin dünya genelindeki örnekler dikkate alındığında merkezi yönetimlerin; bazen yerel 

yönetimlere yasa yoluyla yeni görevler yüklediğini, bazen de birtakım yetkilerin ye rel yönetimler 

tarafından kullanılmasına olanak sağlayan desantralize edilmiş politikalara yöneldiğini görmekteyiz. 

Bu bağlamda çalışma özellikle merkez-yerel ilişkilerini göz önünde tutarak yetki ve sorumluluklara 

dayalı hukuksal bir değerlendirme yapacak, yasa kaynaklı sorunların varlığına ya da eksiklğine 

yönelik tespitlerde bulunacaktır. Değerlendirme ve önerilerin, ilgili kurumların konuyla ilgili 

kapasite geliştirme politikalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın temel 

vurgularından biri süreçte özellikle yerel yönetimlerin rolünün artırılmasına ilişkindir. Nitekim yeni 

kamu yönetimi anlayışı kamu hizmetlerinin söz konusu hizmetten yararlananlara en yakın birimler 

tarafından görülmesini öngören desantralizasyon politikalarını savunmaktadır . Bu bağlamda yerel 

yönetimlere yönelik öneriler bütüncül bir kamu yönetimi anlayışı süreciyle de uyum içinde olacaktır. 

Yine çalışma kapsamında vurgulanacak sivil toplumun etkinliği ortaklaşa yönetim bağlamında 

yönetişim politikalarıyla uyum içinde olacaktır. Çalışmanın temel amaçlarından biri; toplum içinde 

dezavantajlı konumda bulunan evsizlere yönelik farkındalığın artırılmasını sağlamaktır. Çalışma 

kapsamında bu amaca yönelik temel stratejilerden biri, dünya genelindeki iyi politika örneklerini 

politika transferi (benchmarking) kapsamında irdelemek, merkezi ve yerel yönetimlere ayrıca sivil 

toplum örgütlerine bu bağlamda önerilerde bulunmaktır. Evsizlik politikalarının dinamik bir politika 

süreci olduğunu burada vurgulamak gerekir. Nitekim dünya örnekleri de göz önüne alındığında ilgili 

devletlerin, konuya ilişkin temel stratejilerini ve politikalarını geçmişteki uygulama sonuçlarına 

bakarak sürekli revize ettiğini ve bu durumun uluslararası kurumların raporlarına yansıdığını 

görmekteyiz. Buradan hareketle çalışma ilk olarak evsizlere ilişkin bir takım kuramsal ve kavramsal 

tanımlamalara yer verdikten sonra kurumların rollerine, stratejilerine ve uygulama politikalarına 

odaklanarak evsizlere yönelik izlenen politikaların analizini gerçekleştirmeyi bu kapsamda etkinlik 

sağlayacak önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUM YARARINA PROGRAM UYGULAMASI: ÖĞRENCİ GÖRÜŞ 

VE TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA  

 

Mehmet Levent KOCAALAN*  

Bülent ARPAT**  

 

ÖZET 

Günümüzün en büyük sosyo-ekonomik sorunlarından biri olan işsizlikten en fazla etkilenen 

gruplardan biri gençlerdir. Son yıllarda, özellikle yükseköğretim mezunu gen ç nüfusta işsizlik artışı 

dramatik düzeylerdedir. Gençlerin çalışma hayatının pratiklerinden yoksun olmaları ve piyasa 

tarafından talep edilen niteliklerden uzak olmaları, bu sorunun başlıca nedenleri olarak kabul 

görmektedir. İşsizliğin azaltılması ve gençlerin mezuniyetleri sonrası işgücü piyasasına geçişlerinin 

kolaylaştırılması, aktif istihdam politikalarının (AİP) temel amaçlarından biridir. AİP içerisinde 

“Toplum Yararına Program-TYP” adı verilen ve kamu yararına ücretli çalışmayı kapsayan bir modül 

uygulanmaktadır. Bu modüle üniversite öğrencileri de eklenmiş ve tatil dönemlerinde ücretli ve 

sigortalı çalışma olanağı sağlanmıştır. Programın amacı öğrencilerin hem işgücü piyasasını 

tanımalarını hem de öğrenciliğine ilişkin giderlerini karşılayacak bir gelir elde etmelerine destek 

olmaktır. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin TYP’ye yönelik görüşlerini ve tercihlerini 

değerlendirmektir. Araştırmada temel demografik değişkenler ile bursluluk durumu, öğrencinin 

ailesinin gelir durumu, öğrencilik dışı çalışma durumu gibi sosyo-demografik değişkenlere göre de 

değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla öğrencilere 20 soruluk elektronik anket uygulanmıştır. 

Araştırma, kesitsel yapıda ve nicel desendedir. Araştırma bulgularında öğrencilerin %71,42’sinin 

ailesinin hane gelirinin, asgari ücret düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir çalışma ilişkisi 

içinde olmayan öğrencilerin %82,9’u program kapsamında çalışmayı tercih etmektedir. Hane halkı 

geliri asgari ücret düzeyinde olan öğrencilerin %85,18’i çalışmayı tercih etmekte iken, burslu 

öğrencilerde TYP’den %86,11 oranında faydalanma düşüncesindedir. Öğrencilerin %50,73’ü, TYP’nin 

mezuniyet sonrası iş bulmalarına katkı sağlayacağını düşünmektedir. Bu bulgulara göre TYP, hem 

çalışma alışkanlığı kazandırma hem de asgari ücret düzeyinde ücretlendirme özelliğiyle, üniversite 

öğrencilerinin işgücü piyasasına geçişini kolaylaştıracak nitelikte bir uygulama olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak öğrenci tercihlerinin büyük ölçüde TYP’den yararlanma şeklinde 

belirlenmesi, uygulamada, bu derece büyük bir talebin karşılanmasının güçlüğüne ilişkin tereddütleri 

ortaya çıkarmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Toplum Yararına Program, Üniversite Öğrencisi, İşgücü Piyasası 

 

                                                                 
*Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi, Honaz MYO, mlkocaalan@pau.edu.tr 
**Dr. Öğr. Üyesi,  Pamukkale Üniversitesi,  Honaz MYO, barpat@pau.edu.tr 

 

mailto:mlkocaalan@pau.edu.tr
mailto:barpat@pau.edu.tr


 

    91 

“POSTMODERNİZM SÜRECİNDE GÖÇ OLGUSUNA İLİŞKİN KÜLTÜR TARTIŞMALARI” 

 

Cansu IŞIK*  

 

ÖZET 

Yoğun bir ulusötesi sermaye ve işgücü akışı ağına bağlı olan dünya ekonomisi, iç ve dış göç akışı ile ve 

hareketlilikle işlemektedir. Bu esneklik ya da gerçek iş koşullarının kırılganlığı ise toplumsal 

istikrasızlığa, geçici vatandaşlığa ve kalıcı olmayan yerleşimlere yol açmaktadır. Küreselleşme, 

farklılıkların hareketliliği ve toplumsal kimliğin yersiz-yurtsuzlaşmasıyla ilgilidir. Kendilik ve ötekilik 

arasında kalan göçebe özne ve göçebe bilinç tasviri ile, ileri küresel toplumların “akış halinde” 

söylemleriyle de yüzleşilmektedir. Bu bağlamda, “Ortak kültür özelliklerinin halklar arasında 

işbirliğini ve tutarlılığı kolaylaştırırken kültürel farklılıkların ayrılıkları ve çatışmaları desteklemesinin 

sebebi ne olabilir?” Samuel P. Huntington’un Medeniyetler Çatışması (ve Dünya Düzeninin Yeniden 

Kurulması) adlı eserinde İfade ettiği bu sözce günümüzde göçmenlerin kültürel entegrasyonu 

konusunda “çokkültürlülük” ve “vatandaşlık/kimlik” tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Sosyal 

entegrasyonun boyutlarından biri olan ve sosyolojik, antropolojik ve psikolojik çalışmalarda ele 

alınan “kültürleşme”, özellikle son dönemde göç çalışmalarında entegrasyon bağlamında 

incelenmeye başlanmıştır. Göçmenlerin, yaşadıkları ülkenin kültürünün göstergelerini korudukları 

ve sonunda bu göstergelerin birbirine karışıp yeni göstergeler yaratıp çeşitlendiği yer yer çatıştığı 

gözlemlenmiştir. Bu çalışmada 1990’lardaki “yeni vatandaşlık” anlayışının etkilerinden biri de 

dışlama/dâhil etme eksenini problematize ederek, post-modern dönüşün temel saiklerinden 

“öteki”ne ve farklılığa karşı duyulan sorumluluğu değişen toplumsal sınıflar bağlamında resmin içine 

alarak irdeleyecektir. Tablo böyle olunca çokkültürlülük ile milliyetçilik arasındaki ilişki de 

irdelenmelidir. Popülist milliyetçi ve dünya genelinde yükselen yeni sağın varlığı söz konusu iken 

“göç” olgusu ortada bir “kriz” olarak durmaktadır.” 

“En ufacık bir farklılık bile kıyaslanmaya yol açıyor” sosyolog “Nilüfer GÖLE’nin sözcesiyle. “Öteki 

tarafından istila edilme korkusu, benliğini ve evini yitirme korkusu”. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, göç, kültür, kimlik. 

 

 

                                                                 
* Doktora Öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, cansusk@yahoo.com 

mailto:cansusk@yahoo.com


 

    92 

TÜKETİM TOPLUMUNDA SEMBOL VE ETKİLEŞİM: POŞET TAŞIMANIN  

SOSYOLOJİK ÇÖZÜMLEMESİ  

Melek MAMMADOVA*  

Sedat KARAL**  

 

 ÖZET 

İçinde yaşadığımız dünya, daha önceki dönemlerle kıyaslandığında, hiç olmadığı kadar tüketime 

endekslenmiş durumda. Büyüyen ve gelişen kentlerde, birey ışıltılı ve devasa vitrinler kaplı, eğlenceli 

ve hareketli müziklerle süslü mekânlarda alışveriş yaparken alışveriş yaptığı mağazanın, marketin, 

kitapçının vs. kendisine verdiği poşeti eline alır ve oradan uzaklaşır. Peki, her şeyin tüketildiği, imajın 

gündelik gerçekliği kuşattığı, marka giymenin bir ayrıcalık olarak lanse edildiği ve gündelik hayatın 

bir “benlik sunumu”na dönüştüğü günümüz toplumlarında elimize tutuşturulan poşet sadece bir 

“poşet” midir, yoksa bizim ekonomik, kültürel, sosyal, dini vs. anlam haritalarımızın dışa vurumu 

mudur? Bizler kamusal alanda karşılaştığımız kişilerin taşıdıkları poşetleri neden önemsiyoruz? 

Taşınılan poşetin üzerindeki isim, bizde poşeti taşıyan hakkında nasıl bir önyargı oluşturmaktadır? 

Taşıdığımız poşetin üzerinde yazan isim, bizim özgüvenimize,  yürüyüşümüze, oturuşumuza, 

duruşumuza nasıl etkiliyor? Poşetler aldığımız ürünü gizler mi, yoksa onu daha da ifşa eder? gibi 

sorular bu yazının içerisinde tartışılacak, poşet taşımak gibi “basit” ve “sıradan”mış gibi görünen bir 

eylemin sosyolojik çözümlemesine girişilecek ve poşet taşımanın belirli bir sosyal/toplumsal karşılığı 

olduğu üzerinde durulacaktır. Detaylı veri sağlamak adına çalışma da nitel yöntem kullanılmıştır, bu 

kapsamda yarı yapılandırılmış mülakat ve katılımcı gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar veri analizinden sonra içerik analizi ile sunulacaktır.  
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE YÖNELİK BİR GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASININ 

İÇERİĞİNE GENEL BAKIŞ: GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA REHBERİ  

 

Büşra SUBAŞI YURTÇU*  

Yeşim GÜLEÇ ASLAN*  

 

ÖZET 

Otizm spektrum Bozukluğu (OSB) tanılı bireyler yaşadıkları çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tıbbi 

kontrolleri için ailelerince sağlık kurumlarına düzenli olarak götürmektedirler. Sağlık kurumlarına 

gidildiği günlerde, OSB tanılı bireyin günlük rutininin bozulması gibi çeşitli nedenler bu bireylerin 

davranış sorunlarını tetikleyebilmektedir. Dolayısıyla, sağlık kurumlarında geçirilen süre, pek çok 

OSB tanılı birey ve ailesi için zor bir süreç haline gelebilmektedir. Ayrıca, sağlık çalışanlar ının OSB 

bilgilerindeki yetersizlikler ve bu süreçte aileye destek olacak kişi ya da kişilerin olmaması da bu 

sürecin zor geçmesindeki etmenlerdendir. 

OSB tanılı bireylere ve ailelerine, sağlıkla ilgili süreçlerinde destek olmak ve geleceğin sağlık çalışan ı 

adayları Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerine devam eden öğrencilerin OSB hakkında bilgi 

kazanmaları amaçlarıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesinde dokuz gönüllü öğrencinin katılımıyla 

Hastane Arkadaşım Olur musun? adlı bir Otizm Gönüllülük Programı (OG P) başlatılmıştır. Program 

sadece uygulama ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda bu program ile ilgili bir nitel araştırma 

yürütülmüştür. Bu sunumda, OGP’nın süreci ve çıktıları temelinde oluşturulan gönüllü çalışma 

rehberi sunulacaktır. Bu çalışma rehberi araştırmanın veri kaynaklarından (görüşme, gözlem, 

günlük) elde edilen bulgulara ve alanyazına dayalı olarak oluşturulmuştur. Sunumda, gönüllülerin 

seçimi, gönüllülük çalışmasının içeriği ve yürütülme aşamaları yer alacaktır. Gelecekteki uygulama ve 

araştırmalar bağlamında önerilere de yer verilecektir. Bu tür gönüllülük çalışmalarının belirli bir 

program çerçevesinde, belirli kriterlere uyularak hazırlanması ve yürütülmesi gerektiğinden, bu 

rehberin ileride gerçekleştirilecek gönüllülük çalışmalarına yol gösterici olması beklenmektedir.  
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OSMANLI VATANDAŞLIK EĞİTİMİ DERS KİTABI YENİ MALUMAT-I MEDENİYE ’DE  

YER ALAN DEĞERLER  

 

Melissa ÖZDEMİR*  

 

ÖZET 

Vatandaşlık bireyle devlet arasındaki hukuki bağdır. Topluma vatandaşlık bağı ile bağlı olan 

bireylerin iyi ve nitelikli olarak yetişmesi ve toplum hayatına katılması devletin en önemli 

vazifelerinden biridir. Devletler; siyasi ekonomik hukuki, sosyal ve ideolojik temellerine uygun bir 

toplumu oluşturmak için eğitimden yararlanmaktadır. Her devletin yetiştirmek istediği ideal 

vatandaş tipi farklılıklar göstermekle birlikte 19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde vatandaşlık idealini 

gerçekleştirmek adına eğitim kurumlarına ayrı bir önem verilmiş ve çocuklar devletin isted iği ideal 

vatandaş tipine uygun değerlerle donatılmak istenmiştir. Bu amaçla öğretim programlarına dâhil 

edilen Malumat-ı Medeniye dersiyle yurttaşların ortak bir Osmanlı kimliği etrafında birleştirilmesi 

hedeflenmiştir. Bu çalışmanın amacı; Meşrutiyet döneminde Osmanlı vatandaşlık eğitimi ders kitabı 

olarak okutulan Malumat-ı Medeniye’de hangi değerlere yer verildiğini incelemektir. Araştırmada 

nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırma verileri tümevarımsal 

analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Malumat-ı Medeniye’de; aile birliğine önem 

verme, vatanperverlik ve gayret-i vataniye (vatanseverlik) ,azim, adalet, hürriyet,(özgürlük), müsavat 

(eşitlik),uhuvvet (kardeşlik) gibi değerlerin yanı sıra çeşitli din i ve toplumsal değerlere de yer 

verildiği görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle Malumat-ı Medeniye’de yer alan değerlerin; bugün 

Türkiye’de ilköğretim programlarında çeşitli derslerde ve eğitim programlarında yer aldığı ve bu 

değerlerin geçmişten günümüze ulaştığı sonucuna ulaşılabilir. Özünde ders kitapları kapsamında 

değerlendirilebilecek olan bu çalışma, Malumat-ı Medeniye dersinde yer verilen değerleri ortaya 

koymanın yanı sıra uygulanan eğitim programı, dersin hedefleri ve tarihsel süreçte vatandaşlık 

eğitiminin geldiği noktaları da vurgulaması ve bir ders olarak müfredata 1908 yılında ilk kez dahil 

edilen Malumat-ı Medeniye dersine ve derse ait yazılan öğretim materyalinin özelliklerine dikkat 

çekmesi açısından da önem arz etmektedir.   
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YETİŞKİN EĞİTİMİNDE HALK KÜTÜPHANELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ 

 

            Rabia KURALAY*  

 

ÖZET 

Halk kütüphaneleri, bireylerin araştırma, okuma ve boş zaman değerlendirme ihtiyaçların ı 

karşılamakta; bilgiye erişim yollarını öğretmekte, bilgi üretimine dolayısıyla toplumsal kalkınmaya 

ve gelişmeye katkı sağlamaktadırlar. Bu amaçlar doğrultusunda hizmet verdikleri gruplar içinde 

yetişkinlerin önemli bir yer tutması, onların şekillendirilmesinde önemli bir rol üstlenmelerini de 

gerektirmektedir. Toplumun ayrılmaz bir parçası olan halk kütüphaneleri, toplumu oluşturan 

bireylerin yaşam boyu eğitimlerini destekleyen, boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olan, 

her türlü eğitim, kültür ve bilgi ihtiyaçlarını karşılanmasında önemli rol oynayan bilgi merkezleridir. 

Halk kütüphaneleri bilgi kaynaklarını ve sunduğu hizmetleri toplumun her kesimine ulaştırmak 

mecburiyetindedir. Yaşam boyu öğrenme resmi bir özellik taşısın ya da taşımasın iş i le ilgili bireysel 

veya toplumsal açıdan bilgi ve beceri geliştirme için yaşam boyu geliştirilen amaçlı ya da rastgele 

gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleridir. Yetişkin eğitimi ise bu genel başlık altında yer alan ve 

kapsamı oldukça gelişkin bir alanı tarif eder. Yetişkin eğitiminde bilgilenme ve bilgiyi arama durumu 

söz konusu olduğunda öne çıkan en önemli kurumlar, genelde kütüphaneler, özelde de halk 

kütüphaneleridir. Bu amaçlar doğrultusunda halk kütüphanelerinin içeriğinin şekillenmesi ancak 

yetişkinlerin onları belirli amaçlar doğrultusunda kullanması ile mümkündür. Bu çalışmada, “Yetişkin 

Eğitiminde Halk Kütüphanelerinin Yeri ve Önemi” meselesinin literatür taraması yapılarak, 

incelenmesinin yapılması amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmada, öncelikle her iki kavramın 

içinden geldiği kuramsal yaklaşımlar incelenmiş ardından aralarındaki ilişkisellik ortaya konarak, 

etkileşimli bir bağlam ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yetişkin eğitimi, Halk Kütüphaneleri, Yaşam Boyu Öğrenme 
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THE REPUBLIC’S PUTTING THE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE AND THE EDUCATION 

TOGETHER-CONTRIBUTION OF VILLAGE INSTITUTES TO THE TURKISH AGRICULTURE  

 

 

                                                                                                                                                                  Sevgi BAYAT* 

ABSTRACT 

The primary objective of Republican Period was to create a modern and educated Turkey in every 

aspect. Village Institutes are the continuation of the education project of Mustafa Kemal At aturk, who 

tried to bring to the Anatolian people, who could not handle the destruction and the poverty which 

was the result of the National Struggle in 1930s and the wars that brought the  county to such a bad 

situation. The county had a low level of education and economic weakness and needed to gain the 

level of modern civilizations. The Village Institutes were responsible for the socio-cultural 

development of the society. They were contemporary educational institutions that demonstrate the 

role of democratic, political, cultural and social change in society in terms of economic development. 

Since the main objective of these institutions was the development that started from the villages, 

firstly the villages and the villagers had to be developed. This development was the agricultural land 

improvement which was the only economic resource in that time.  This improvement enabled rural 

development with the principle of "doing by living, teaching by living" in institutes. They were the 

educational institutions that taught the students and the villagers cultivation, tractor driving, brick 

burning, growing trees, etc. according to the conditions in the villages.  Wherever they were, they 

revitalized the agricultural areas and cultivated educated villagers.  

 

  Key Words: Education, Village Institutes, Production, Agricultural Development 
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SOCIAL STUDIES CURRICULUM İN COMPARISON WİTH DIFFERENT ASPECTS 

 

              Melis AKAY*  

 

ABSTRACT  

This study has been carried out with the purpose of comparison social studies curriculum of 2005, 

2015, 2018 which National Education Ministry published. On this study, investigation of 

documentation has been used based on qualitative and descriptive approach. Here, 2005 social 

studies curriculum, 2015 social studies curriculum and 2018 social studies curriculum have been 

mutually investigated on the frame of general aims, acquisitions, values and skills. According to some 

results obtained on the study, needs of the society and the knowledge that is need to be renewed are 

taken into consideration, and the programs have been changed. 174 acquisitions in the 2005 social 

studies program and 122 acquisitions played a role in the 2015 social studies program. Although 136 

acquisitions were stated in the drafted 2017 program, 131 acquisitions were determined in the 

revised 2018 social studies curriculum, nine learning domains in the 2005 curriculum, in some 

learning domains of 2015 curriculum names have been changed and seven learning domains have 

been stated. While there are 20 values in 2005 curriculum, it is stated that it has been decreased to 

18 values in the 2018 curriculum.  Other than these values, while there are 15 basic skills in 2005 

curriculum, there are 27 skills in 2018 curriculum by emphasizing literacy concept. In general, the 

content of social studies in 2018 curriculum has been decreased when compared  to 2005 and 2015 

program. 

Keywords: social studies, curriculum, comparison 
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ADVERTISING IN TOURIST INDUSTRY IN KYRGYZSTAN  

 

Nurlan AKHMETOVA * 

Maiya MYRZABEKOVA ** 

 

 

ABSTRACT  

Kyrgyzstan is active in the world tourist market and has a different natural beauty and pristine 

nature. The article, the basic tools of advertisement distribution in tourism sector of Kyrgyzstan were 

analyzed and statistical data were given about tourism enterprises.The right ad tool must be selected 

when performing ads and promotions. The article shows that the effectiveness of the ad depends on 

the selection of the right ad tool. This article, as a result of advertising and publicity activities for 

tourism in Kyrgyzstan, it is aimed to reveal the positive change in the country's image with the 

arrival of tourists.Ads, which make a significant contribution to the promotion of products and 

services, allow the creation and development of the positive country image, but for this it is 

necessary to disregard large sums and budgets. The inadequacy of advertising, which is one of the 

most important problems of the tourism sector of Kyrgyzstan, makes the development of tourism 

difficult. In this regard, enterprises should follow policies such as having a common movement with 

the administration, supporting the publicity programs of the state and allocating enough finance 

from the budget. In our study, we hope that with the changes in communication, Kyrgyzstan will be 

more effective in advertising in tourism, to choose the right advertisements,  and most importantly to 

use the national resources properly. In particular, Kyrgyzstan should provide more resources for 

advertising activities on the internet; more effective advertising and promotional organizations are 

recommended. 

 

Keywords: tourism, advertisement, country image, lake Issyk-Kul, targeted advertisement, social 

networks, rest houses, holiday hotels, marketing 
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AN APPLICATION BASED ON THE THEORY OF CONSTRAINTS IN THE DECISION OF CAPACITY 

PLANNING AND OPTIMUM PRODUCT MIX 

Mevhibe AY TÜRKMEN* 

 

ABSTRACT 

Capacity is one of the most basic data of enterprises. The problem of appropriate capacity and 

product mix problem is one of the priority questions that need to be answered in this context. For the 

situations when existing management systems are insufficient, enterprises need management 

systems that address problems with different approaches. In this work, as the approach, theory of 

constraints perspective which enables the management of the productions process so as to keep the 

customer satisfaction and operating profitability at the highest level in order enterprises to continue 

their sustainability and comply with the changing conditions is used. Theory of Constraints can be 

described as a philosophy which is based on continuous change, it deals with the enterprise as a 

whole system about how to effectively manage a business and it focuses on the idea of congestion 

management which is repeated in this system.  Theory of Constraints, which is based on the 

assumptions of there is minimum one constraint in each system and the weakest link of the system 

determines the full performance of the system, has an important position with its different 

perspectives on traditional approaches. It advocates that on the axis of continuous development, 

solution of the existing constraint is not and ending and a different point can be the new constraint in 

a new situation. In this work, the use of solutions that theory of constraints proposes in the problems 

of capacity and product mix are going to be mentioned. In the study, an answer for problems of an 

enterprise which produces baked goods about its demand for capacity increase without making new 

investments and product mix is searched. Case study was preferred as the method in the study. 

Firstly, current status of the enterprise was determined with descriptive case study. Afterwards, with 

the help of the discovery case study, the capacity problem was solved according to the assumptions 

of the constraints theory by using current situation of the enterprise  as base. Bottleneck spots in 

production flow were specified by modelling the production flow of each product group of the 

enterprise. In the first modelling, cooking stage on the basis of the time spent and field problem in 

the process of forming on the basis of routing were defined as bottleneck. The bottleneck in the 

process of forming was improved by reducing the waiting times with the help of the production 

ranking plan change. When the basic specifications of the product are considered, it was decided  for 

the bottleneck in the process of cooking to continue in the context of time. In the product mix 

problem, two different product mixes were created based on the contribution share and then the 

contribution share according to the period in which the products remained in production. When the 

two alternatives of product mixes are compared, it was observed that the alternative of product mix 

which is based on production time is more advantageous. In this alternative, it is seen that there is an 

increase in the rate of meeting the business demands. While 82% of the total demand was met in the 

product mix formed according to the limited contribution, the rate of meeting the demand in the 

product mix based on the contributions per production period was 93%. In t his case, it is determined 

that there is an increase close to %15 in the profitability ratio of the enterprise. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SMS REKLAMCILIĞINI DEĞERLENDİRMELERİ 

 

 

Kumru UYAR*  

 

ÖZET  

Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunun hazırladığı rapora göre Mart 2018 sonu itibarı ile 

Türkiye’de toplam 78.943.799 mobil abone bulunmaktadır. Cep telefonu kullanımının bu kadar 

yaygınlaşması özellikle SMS (Kısa Mesaj Servisi) yoluyla  metin reklamları şeklinde mobil reklamcılığı 

işletmeler için önemli pazarlama uygulamalarından biri haline getirmiştir. İşletmeler SMS yolu ile 

tüketicilere doğrudan ve daha düşük maliyetle ulaşabilmektedir. Ayrıca konumlandırma 

teknolojilerinin gelişmesiyle tüketicilere konum bazlı reklamlar da gönderilebilmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin SMS reklamlarına yönelik tutum ve algılamalarının 

değerlendirilmesidir. Bu amaçla, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde okuyan lisans ve yüksek lisan s 

düzeyindeki 245 öğrenciye kolayda örnekleme yoluyla anket uygulanmıştır. Katılımcıların % 61’i 

bayan, % 39’u erkektir. Katılımcıların yaşları 17-34 arasında değişmektedir. Çalışmada anket 

formunda yer alan ölçekler Zabadi, Shura, Elsayed, (2012),  Xu, Oh ve Teo, (2009) ve Bauer vd. 

(2005) çalışmalarından uyarlanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. 

Kullanılan ölçeklerin Cronbach's Alpha değerleri 0,917-0,969 arasındadır. Bu sonuç ölçeklerin 

yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. SMS mesajlarına yönelik algılarını tespit etmek 

amacıyla SMS reklamları bilgilendirme, eğlendirme, güvenilirlik ve rahatsız etme boyutlarıyla 

incelenmiştir.  Değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla korelasyon (Pearson) an alizleri 

yapılmıştır. Bu analizler sonucunda tüketicilerin SMS reklamlarını bilgilendirici, eğlenceli ve 

güvenilir olarak algılamalarıyla bu reklamlara daha olumlu tutum geliştirdikleri ve satın alma 

niyetinin arttığı belirlenmiştir. Tüketicilerin SMS reklamlarını rahatsız edici bulmasıyla, SMS 

reklamlarına yönelik tutumları arasında negatif yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Çalışmada 

ayrıca, cinsiyet ve gelirden oluşan demografik özelliklerle SMS reklamlarının algılanması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuçlara göre işletmeler SMS reklamlarının 

bilgilendirme, eğlendirme ve güvenilirlik boyutlarına daha çok odaklanmalıdırlar. Araştırma, 

üniversite öğrencilerinin SMS reklamlarını algılayışlarının farklı bir örneklemde test edilmesi 

açısından önemlidir. 
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ULUSLARARASI TAHVİL PİYASASI EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

Asef YELGHİ*  

ÖZET 

Dünyada tahvil piyasası gelişimi hız kazanmakta olup devlet ve özel sektör tarafından uluslararası 

piyasadan fon sağlama yolu yaygın hale gelmiştir. Türkiye sermaye piyasasında devlet tarafından 

oldukça aktif bir şekilde bu piyasada rol oynarken özel sektör kredi ve hisse senedi gibi üçüncü 

alternatif finansal kaynağı olan tahvil ihracı yaygın ve aktif kullanılmamaktadır. Hükümet ekonomik 

istikrarsızlık nedeniyle kısa dönemde tasarrufları toplama amacıyla DİBS “Devlet İç Borçlanma 

Senetleri” faiz politikasında sunduğu yüksek faizi ile özel sektör tahvil piyasayı dışlama etkisi 

yaratmış olup 2006 yılına kadar sıfır ihracı ile gerçekleşmiştir. 2006 yılı sonrası devlet tarafından 

özel sektör tahvillerin gelişimi için yeni tedbirler alınmıştır. Tahvil piyasasının işleyiş mekanizması 

ulusal ve uluslararası iki boyuttan değerlendirebilir. Ulusal boyutta devlet sektörü ve özel sektör 

ulusal piyasadan borçlanması ile oluşan ulusal piyasadır. Uluslararası boyutta ise devlet sektörü ve 

özel sektörü ülke dışında borçlanması ile oluşan uluslararası piyasadır. Ancak ulusal piyasada ülke 

para birimi cinsinden tahvil ihracı sağlarken uluslararası piyasada bir veya birden fazla yabancı para 

birim cinsinden finansal sağlama imkânı bulunmaktadır. Uluslararası piyasada daha geniş yelpazede 

finansal sağlama olanağı hem yüksek hacimli fon ihtiyacı olanlara daha hızlı erişebilir hem de rekabet 

ortamı ile daha düşük maliyetli finansal kaynak sağlanabilir. Bunun doğrultusunda ülkedeki finansal 

kaynak ihtiyacı olan birimlerinin daha geniş piyasaya elverişli olması bu piyasanın  gelişimi ile ülke 

ekonomisine katkı sağlayabilir. Bu çalışmada Türkiye örneğinde uluslararası tahvil piyasasının ülke 

ekonomi üzerindeki etkisini incelenecektir. 
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OSMANLI PARA VAKIFLARI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI  

 

Hakan BİLGİÇ*  

ÖZET 

Osmanlı imparatorluğu 18’inci ve 19’uncu yüzyıllarda batılı çağdaşlarına nazaran Rönesans ve 

Reform hareketleri ile şekillenerek hızla gelişen, bilimsel gelişim ile eşgüdümlü modernleşme, 

neticesinde dünyayı sömüren ve sömürülen olarak ikiye ayıran sanayi devrimini 

gerçekleştirememiştir. Ancak imparatorlukların süratle parçalandığı böylesi bir dönemde dahi 

bünyesindeki farklı din, dil ve ırktan milletleri uzun süre gözetmiştir. Özellikle 1877 Osmanlı -Rus 

harbi ile hız kazanan, imparatorluğun yıkılmasına kadar süren Savaş döneminde, moratoryum ilan 

edilerek borçların idaresi Duyun-u Umumiye bırakılmıştır. Söz konusu bu koşullar tebaanın 

ekonomik ve sosyal hayatını derinden etkilemiştir. Osmanlı Para Vakıflarının önemi işte bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. İmparatorluğun güçlü olduğu 16-17’inci yüzyıllar arasında devlet kontrolündeki 

para vakıfların etkinliği daha geniş ve merkezi iken son dönem de devletin etkinliğinin azalması ile 

bu sınırlı ve bölgesel para vakıfları olarak kendisini göstermiştir. Sınırlı ve bölgesel düzeydeki para 

vakıflarının bir türünü de günümüz tarım kredi kooperatiflerinin benzerini vakıf senedindeki amacı 

“çiftçiye destek” olarak belirlenen para vakıfları teşkil ermektedir. Bu sayede savaş yıllarındaki 

yokluğa rağmen tebaa otonom meşru müdafaa anlayışı ile aç kalmamış,  dağılıp parçalanmaya karşı 

aktif direnç gösterebilmiştir. Bu vakıfların günümüze yansıması çalışmanın amacını teşkil 

etmektedir. Osmanlı Para Vakıfları ile ilgili yapılan son çalışmalar, katılım bankaları ve kredi 

kuruluşları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bölgesel 

bir kalkınma şirketi iken etkin bir dikey bütünleşme ile dünyada önemli bir yere sahip “Torku” 

markasını doğurmasındaki sırrı, ikincil veri kaynaklarını içeren güncel istatistiki bilgiler ışığında elde 

edilen bulgularla incelenmiştir. Sonuç olarak “Torku” markasının başarılı bir örnek oluştu rduğu 

görülmüştür. “Torku” markasının başarı öyküsü farklı bölgelerde farklı ürünlerin Osmanlı Para 

Vakıflarının gayesi ile modern sanayileşme girişimciliğinin sentezi sonucu nasıl örnek alınabileceği 

göstermesi açısından önemlidir. Bu çalışma gelecek çalışmalara kaynak oluşturması açısından 

liretatüre önemli bir katkı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Para Vakıfları, Tarım Kredi Kooperatifleri, Sanayileşme 
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GELENEKSEL TÜKETİCİ ALGISININ YIKILIŞI: ALIŞVERİŞÇİ ( SHOPPER ) KAVRAMININ 

MARKALAR ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİM ETKİSİ 

SinemSORGUÇ*  

ÖZET 

Değişen teknolojiler, insan hayatındaki ihtiyaç ve isteklerin de farklılaşmasına neden olmaktadır. 

Günümüz rekabet şartlarına uyum sağlamak ve bu şartlar altında başarılı olabilmek için üreticiler ve 

perakendeciler de yeni koşullara uyum sağlamalıdır.  Geleneksel anlamda tanımladığımız tüketici, 

teknolojik alanda yaşanan ilerlemeler neticesinde satın almak istediği ürüne gündelik yaşamını 

sürdürürken evinden, ofisinden hatta mobil araçlardan zahmetsizce ulaşabilmektedir. Bu durum 

tanımlanmış olan tüketici olgusunun rafa kalkmasına sebep olmuştur. Artık markaların (üretici ve 

perakendeci) önünde yepyeni bir tanım yer almaktadır: Alışverişçi (Shopper). Alışverişçiler istediği 

an, istediği mecradan, istediği ürüne erişebilen, kıyas yapabilen hatta diğer alışverişçilerin 

yorumlarını video paylaşım platformlarından izleyebilen modern çağın tüketicileridir. 

Alışverişçilerin belirgin özellikleri online mecralarda aktiftirler, teknolojik altyapıları satın alma 

faaliyetlerinde kullanırlar, farklı alışveriş kanalları kullanırlar, influencer paylaşımları takip ederler 

ve en önemlisi şikayetlerini dakikalar içerisinde milyonlarla paylaşabilirler. Bu sebeple yeni nesil 

tüketiciler olan alışverişçilerin sadakatini kazanmak markaların ve perakendecilerin kar elde 

edebilmek adına yapması gereken en önemli pazarlama adımı olmuştur. Geleneksel yöntemler 

tüketiciyi anlamak için bir araç olarak kullanılsa da, bugün markalar tüketicilerinin farklı mecralarda 

ve formlarda birer alışverişçi olarak nasıl bir tutum sergilediklerini anlamaya ve elde ettikleri bu 

bilgiler ile yeni stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu sebeple markalar tüm dijital mecralarda 

etkin olarak yer almalı, kişiselleştirilmiş pazarlama yöntemleri ve özel deneyimlerde n faydalanmalı, 

reklam ortaklıkları ve sponsorluk çalışmalarında başarılı olmalı en önemlisi alışverişçini mobil 

bağımlılığını markası lehine iyi bir şekilde yönetebilmelidir.Tüketicilerin yaşadığı bu değişimlere 

paralel olarak, markalar alışverişçiye ürünlerinin pazarlanması amacıyla ürünlerine doğru zamanda, 

doğru mecrada, doğru şekilde yer vermeye çalışmaktadır. Bu çalışmanın amacı alışverişçilerin 

sadakatini kazanmak için yapılan çalışmaların markalar üzerindeki değişim etkisini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Alışverişçi, Marka, Pazarlama 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ERCİYES 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ* 

 

Gürkan MORALI**  

Bengisu AKCAKAYA***  

Gülyeter CİHAN***  

 

ÖZET  

 

Kaygının, birey üzerinde fiziksel ve zihinsel anlamda olumsuz birçok etki yarattığı bilinen bir 

gerçektir. Yaşam koşulları, aldıkları eğitim ve sonrasında girecekleri KPSS göz önüne alındığında, 

öğretmen adaylarında kaygının farklı türlerinin ortaya çıkması muhtemeldir. Öğretmen adaylarının  

kaygı düzeylerinin incelenmesi üzerine farklı çalışmalar bulunmakla birlikte, yapılan literatür 

taraması sonucunda, Türkçe öğretmeni adaylarının mesleki kaygılarının ölçülmesine yönelik 

yapılmış doğrudan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı Erciyes Üniversitesi, 

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin 

çeşitli değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu araştırma, nicel 

araştırma yaklaşımı çerçevesinde tarama yöntemine göre tasarlanmıştır. Türkçe öğretmeni 

adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin cinsiyet, sınıf seviyesi, sosyo-ekonomik düzey ve not 

ortalaması değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin betimlenmesi ve genel görünümün 

belirlenmesi amaçlandığı için tarama yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 206 

Türkçe öğretmeni adayı oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından 

oluşturulan kişisel bilgi formu ve Cabı ve Yalçınalp (2013) tarafından geliştirilen 4 5 maddelik 

“Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, 2018 -2019 eğitim-

öğretim yılının güz döneminde Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim alan Türkçe 

öğretmeni adaylarından gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen 

veriler sonucunda Türkçe öğretmeni adaylarının, mesleki kaygı düzeylerinin cinsiyete ve sınıf 

seviyesine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Erkek adayların kaygı düzeylerinin kadın 

adaylara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 1. ve 4. sınıftaki adayların kaygı düzeylerinin 2. ve 3. 

sınıftaki adaylara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak GANO ve sosyoekonomik düzey 

değişkenlerinin mesleki kaygı düzeyi üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmü ştür. 

   

Anahtar Kelimeler: öğretmen adayı, Türkçe, kaygı, mesleki kaygı.  
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN UZAMSAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

                                                              Gülşah GÜRKAN*  

 

ÖZET 

İnsanlık tarihi boyunca gök cisimlerinin hareketleri daima insanların ilgisini çekmiş; inanç 

sisteminden dinsel ritüellere kadar yaşamın her anına etkide bulunan mitolojik bir görünüm 

kazanmıştır (Hawking ve Mlodinow, 2015). Zamanla bu durum insanoğlunun, evrenin yasalarını 

keşfetme adına bilimsel çalışmalara yönelmesini sağlamıştır. Uzay bilimlerindeki gelişmeler de bu 

durumu desteklemiş, astronomi ve astronomi kavramları fen bilimleri eğitimi içerisinde daha çok yer 

almaya başlamıştır. Fen bilimlerinin disiplinlerarası bir alanı olan astronomi, anlaşılması güç olan, üç 

boyutlu düşünme ve hayal gücünü kullanma gibi üst düzey beceriler gerektiren bir alandır. 

Astronomi gibi üç boyutlu düşünme becerisi gerektiren konularda öğrencilerin uzamsal becerilerinin 

belirlenmesi ve geliştirilmesi önemlidir. Bu nedenle çalışmada, ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin 

uzamsal becerilerinin cinsiyet ve sınıf düzeyi açısından araştırılması amaçlanmıştır. Uzamsal beceri 

kavramı genel olarak, bir cismi, şekli ya da görüntüyü zihinde canlandırabilme veya zih inde manipüle 

edebilme, ya da ilgili şeklin, cismin ya da görüntünün, başka bakış açısından nasıl göründüğünü 

zihinde canlandırabilme becerisi olarak tanımlanmaktadır (Kozhevnikov, Motes ve Hegarty, 2007; 

McGee, 1979; Olkun, 2003; Turgut, 2015a, 2015b). Çalışmada, nicel metodoloji kapsamında betimsel 

araştırma yöntemlerinden eğitim araştırmalarında mevcut durumu tespit etmek için kullanılan 

tarama (survey) yöntemi benimsenmiştir. Tarama yöntemleri içinden ise enlemsel tarama yöntemine 

başvurulmuştur. Bu yöntem ile araştırmacı bir durumu, özelliği ya da olguyu açıklayabilmek için 

kullanacağı ölçme aracını tek bir zaman aralığında bir kez uygular (Fraenkel & Wallen, 2006). 

Çalışmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin uzamsal yetenek düzeylerini ölçmek için  John 

Hopkins Üniversite’sine bağlı Yetenekli Gençler için oluşturulan Merkez (Center for Talented Youth) 

tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlaması Batdal Karaduman (2012) tarafından gerçekleştirilen 

“Uzamsal Test Bataryası” kullanılmıştır. Araştırmadan  elde edilen sonuca göre 5.ve 6. sınıf 

öğrencilerinin Uzamsal Test Bataryası’nın cisim döndürme ve görsel hafıza boyutlarındaki 

yeteneklerinin oldukça düşük seviyede olduğu ve 5. sınıf öğrencilerinin görsel hafıza seviyelerinin 6. 

sınıflara daha yüksek olduğu görülmüştür. Cisim döndürme boyutunda ise sınıf düzeyine göre 

farklılaşma görülmemiştir. Cinsiyet açısından erkek öğrencilerin cisim döndürme seviyelerinin kız 

öğrencilerden yüksek olduğu görülmüştür. Cisim döndürme boyutunda ise cinsiyet açısından bir  

farklılaşma görülmemiştir. Ayrıca testin geneliyle yapılan analizler sonucunda cinsiyet ve sınıf 

düzeyine göre farklılaşma olmadığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Uzamsal beceri düzeyi, ortaokul öğrencileri, fen eğitimi 
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TOPLUMSAL BİR OLGU OLAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ  

SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ 

 

Ayhan AKIŞ*  

Nezire DİKMENLİ** 

ÖZET 

Günümüzde sivil toplum kuruluşları yurttaşların ortak bakış, çıkar, duyarlılık, talep vb. gibi 

amaçlarla gönüllülük esasıyla bir araya gelerek, devletin  hukuki, idari, üretici ve kültürel 

organlarının dışındaki alanda meydana getirdikleri dernek, vakıf, sivil girişim, platform, ilişki ağı 

ve benzerinden oluşan yapılar ve etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Sivil toplum kuruluşları 

devletin ihtimam gösteremediği ya da hizmet vermesi gerekip de yeterince hizmet veremediği 

alanlarda insanların kendiliğinden bir birliktelikle hareket edip başta kendi üyelerine sonrada 

toplumun bu hizmete ihtiyaç duyan diğer üyelerine hizmet vermek adına oluşturulmuş gönüllü 

organizasyonlardır. Bu çalışmanın amacı ise sivil toplum kuruluşlarının oluşumunu, özeliklerini 

ana hatları ile inceleyip sivil toplum kuruluşlarının sosyal bilgiler müfredatındaki yerini, önemini 

ve sosyal bilgiler eğitim programındaki hedeflenen amaçların  sivil toplum kuruluşları ile 

bağdaşan noktalarını saptamaktır. Bu çalışmada doküman analizi kullanılmıştır. Araştırma 

incelenen kaynaklarla sınırlıdır. Sosyal bilgiler dersinin önemli amaçlarından: İnsanlığın bir 

parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir 

tanımı sivil toplum kuruluşlarındaki çevreye, canlılara ve dünyaya karşı duyarlı olmak tanımı ile 

bağdaşmaktadır. Sosyal bilgiler programında; sosyal katılım, gözlem, girişimcilik, problem çözme, 

iletişim, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve empati gibi öğrencilere kazandırılması 

hedeflenen birçok beceri sivil toplum kuruluşlarının toplumdan beklentilerine de hizmet 

etmektedir. Sosyal bilgiler programında doğrudan verilebilecek değerlerden; yardımse verlik, 

farklılıklara saygı, çalışkanlık, sorumluluk, kültürel çevre ve doğal mirasa duyarlılık, doğal çevreye 

hassasiyet konuları, genel olarak, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının eğitimle ilgili 

etkinliklerine de bakıldığında devletin eğitim politikaları ile örtüşmektedir. Aktif bir vatandaş 

yetiştirmeyi hedefleyen sosyal bilgiler programı da bu bağlamda sivil toplum kuruluşlarıyla 

paralellik göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Bilgiler Programı, Sosyal Bilgiler Becerileri 
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL İKLİMİ ALGISININ ÇEŞİTLİ  

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

 

Selim GÜNDOĞAN* 

ÖZET  

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okul iklimi algılarının çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesidir. Çalışma tarama yönteminde bir çalışmadır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen 

var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı olup; 

araştırmaya konu olan olay, birey, ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır (Karasar, 2013).  Çalışma uygun amaçsal örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 

örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 145 kız ve 182 erkek olmak üzere toplam 327 ortaokul 

öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada Çalık ve Kurt (2010) geliştiri len 3 alt boyutlu okul 

iklimi ölçeği ve katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 

hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin normal dağılım 

gösterdiği görülünce parametrik testlerden t testi ve ANOVA testi kullanılarak analizler yapılmıştır. 

Yapılan analizler sonucu cinsiyet değişkenine göre okul iklimi algısının başarı odaklılık ve güvenli 

öğrenme alt boyutlarında erkeklerin lehine anlamlı olarak farklılaştığı ancak destekleyici öğretmen 

davranışları alt boyutuna göre farklılaşmadığı sonucu elde edilmiştir. Okul türü değişkenine göre; 

güvenli öğrenme alt boyutunda normal ortaokuldakilere göre imam hatip ortaokulunda okuyan 

öğrencilerin lehine okul iklimi algısının anlamlı olarak farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Başarı 

algısı değişkenine göre; başarı odaklılık ve destekleyici öğretmen davranışları alt boyutlarında 

kendini okul dersinde başarısız görenlere göre kendini okul dersinde başarılı görenlerin lehine okul 

iklimi algısının anlamlı olarak farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Sınıf değişkenine göre 3 alt boyutta 

da okul iklimi algısının anlamlı olarak faklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Aile gelir durumu 

değişkenine göreyse 3 alt boyutta da okul iklimi algısının anlamlı olarak faklılaşmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ilgili literatüre göre tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Ortaokul Öğrencisi, Okul İklimi, ANOVA, t testi 
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SOSYAL BİLGİLER ÇEVRE EĞİTİMİNDE AFİŞ KULLANIMINA 

 ÖRNEK BİR UYGULAMA1 

 

Salim UYAR*  

Ufuk KARAKUŞ**  

 

ÖZET  

Bu çalışmada amaç sosyal bilgiler 7. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin çevreye yönelik algı ve 

düşüncelerinin belirlenmesinde afişlerden yararlanmaktır. Öğrencilere, yaşadıkları çevre hakkında 

düşüncelerini yansıtan afişler hazırlatılmıştır. Çalışma, Kocaeli-Dilovası’nda öğrenim gören ortaokul 

seviyesindeki öğrencilerin hazırlamış olduğu afişlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın yürütüldüğü 

bölgede hava kirliliğinin fazla olması öğrencilerin çalışmaya katılmalarında, ilgi göstermelerinde 

etkili olmuştur. Çalışmanın güvenirliği açısından katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. 

Nitel araştırma modellerinden durum çalışması kullanılmıştır. Desen olarak ‘bütüncül tek durum 

deseni’ kullanılmıştır.  Bulgulara görüşme formu yaklaşımı ile ulaşılmıştır. Görüşme 10 öğrenci ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma öncesinde öğrenciler çalışmanın amacı ve içeriği hakkında 

bilgilendirilmişlerdir. Katılımcılara yaptıkları afişler ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Sorular vasıtası ile 

katılımcıların, afiş ve çevre hakkındaki düşünceleri öğrenilmiştir. Çalışmanın verilerinden 

yararlanarak, betimsel içerik analizine uygun olarak, kodlama yoluyla temalara ulaşılmıştır. Temel 

amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla toplanan 

verilerin önce kavramlaştırılması, sonra ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde 

düzenlenmesi ve temaların saptanması gerekmektedir. Daha sonra bu temalar okuyucunun 

anlayacağı bir dille yorumlanmıştır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen 

verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek, bunları okuyucunun anlayacağı 

bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğrencilerin görüş ve algıları, 

canlılar için özellikle de insanlar için vazgeçilmez olan çevrenin kurtarılması, yaşatılmasına 

yöneliktir. Çalışmanın bulgularına göre çevre daha çok doğa ve toplum ilişkisi olarak tanımlanmıştır. 

Yaşanılan bölgedeki doğal ortam ve toplum arasındaki kopukluk, bu kopukluğun doğal ortama, 

topluma verdiği zararlar dile getirilmiştir. İnsanların ekonomik beklentilerini birinci sıraya koyması 

doğa ve toplum arasındaki kopukluğun birinci nedeni olarak göze çarpmaktadır. Araştırma 

tamamlandığında tüm sonuçlar paylaşılacaktır.  
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THE APPRAISAL OF WORKPLACE INCIVILITY IN TURKEY:  

A QUALITATIVE EXPLORATORY STUDY  

 

K. Duygu ERDAŞ*  

ABSTRACT  

 

Workplace incivility is a social construct with an ambiguous hence relatively subjective nature, its 

construal and consequences are likely to be affected from cultural values and norms (Miner & 

Smittick, 2016; Severance et al., 2013). In particular, workplace incivility may have very different 

connotations in honor cultures where one’s worth as a person is determined largely by the respect he 

or she garners from others (Leung & Cohen, 2011). In this study, I explore the construct of workplace 

incivility in Turkey, a culture characterized with honor collectivism and high power distance. The 

value of using of a qualitative approach for theory elaboration is well documented (Lee, Mitchell, & 

Sablinski, 1999; Strauss & Corbin, 1990). Therefore I conducted semi-structured interviews with 25 

employees to find out under what conditions incivility damages honor in the workplace and to 

evaluate the implications of visibility in the context of incivility (i.e. whether an incivility incident is 

witnessed by others at the workplace). Specifically, I sought to understand the effects of  audience 

status on the construal of workplace incivility and to find out the implications of instigator -target 

status differentials on reaction to incivility. The results indicate that presence of an audience or 

visibility of the incident is an important factor that determines the effect of incivility on honor and 

reputation in the workplace. This finding is line with the values of honor culture. Specifically, 

incivility threatens an individual’s identity or positive sense of self (Chen, Ferris, Kwan, Yan,  Zhou, & 

Hong, 2013). Beyond mere presence of audience, findings signal that audience status play a pivotal 

role, too. More specifically, concerns related to negative outcomes of workplace incivility exacerbated 

in the presence of subordinate audiences. The status of the witness affects both emotional and 

behavioral reactions to incivility. 

Keywords: workplace incivility, honor culture, qualitative study, power distance 
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HOW DIRECTIVE LEADERSHIP EFFECT PERFORMANCE OF EMPLOYEES? 

 THE MEDIATING ROLE OF JOB ENGAGEMENT 

 

 

Murat GÜLER *  

Metin OCAK **  

 

ABSTRACT  

The leadership styles of the managers have important effect on the expected high-performance 

behaviors of the employees. Leaders can increase the performance of the employees by identifying 

high-level targets for employees, directing them to these goals, providing information about how 

works should be done, and demonstrating how to achieve these goals. In that case, it is largely a 

matter of increasing the performance of employees through the activation of employees' cognitive 

processes with the exchange of information about work objectives and work processes. On the other 

hand, it is suggested that achieving high performance requires a certain amount of emotional 

investment of employees to their jobs. Accordingly, in this study, it was investigated the effect of 

directional leadership on performance and whether there is a mediation role of job engagement 

which is an emotional process on this relationship. The quantitative analysis of the data collecte d by 

the questionnaire method from 181 employees was performed to answering the research question. 

In the data collection phase, the 7-item directive leadership scale, 9-item job engagement scale, and 

4-item employee performance scale were used. The participants' age and gender information were 

collected as demographic data. These scales had been adapted to Turkish and the validity and 

reliability of the scales had been confirmed in previous researches. In the current study, reliability 

analyzes of the scales were performed and they were found to be statistically reliable. The skewness 

and kurtosis values of the variables were examined and it was concluded that the data were normally 

distributed. By performing correlation analysis the relationships between  variables were 

investigated. In the regression analysis, first, the age and gender of the participants were controlled. 

As a result of the mediation analysis, it has been observed that the directive leadership perception 

has a significant effect on the individual performance of the employees and a certain part of this 

effect occurs through the job engagement of the employees. Depending on these findings, it is 

suggested that directional leadership is an important leadership style in order to increase the 

performance of the employees. But its effect on performance may not only be related to activating the 

cognitive processes of the employees, but also directional leadership may increase employees’ job 

engagement, which is an emotional attitude, and through this emotional way it may increase 

performance of employees.  
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SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA YENİ BİR KAVRAM:  

 INFLUENCER (FENOMEN, ETKİLİ) PAZARLAMA 

 

Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ* 

 

ÖZET 

Teknolojinin gelişmesi, akıllı telefon ve tablet kullanımındaki artış, insanların her an internete 

girebiliyor oluşları sosyal medya kullanımını artırmaktadır. Tüketicilerin sürekli sosyal medyada 

olması onlara ulaşmak isteyen işletmeler için sosyal medyayı yeni bir iletişim mecrası haline 

getirmiştir. İnternetin ticarileşmesi sosyal medya pazarlaması konusunu gündeme getirmiştir. Sosyal 

ağlar aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetleri olarak tanımlanan sosyal medya pazarlaması 

kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir.  Son dönemde sosyal medyada popüler olan ve 

milyonlarca takipçisi olan sosyal medya ünlüleri de pazarlama strateji lerinde tüketici davranışlarını 

etkilemeye yönelik olarak kullanılmaya başlanmıştır.  Influencer (fenomen, etkili) pazarlama olarak 

anılan bu kavram internette çok sayıda takipçisi olan ünlülerin markalarla işbirlikleri yaparak kendi 

sosyal medya hesaplarında markaların ürün veya hizmetlerine ilişkin bilgiler vererek tanınmasına 

yönelik yapılan pazarlama çabaları olarak tanımlanmaktadır. Influencerlar sosyal medya 

hesaplarında, bloglarında ya da video paylaşım sitelerindeki hesaplarında takipçilerine faaliy etlerini 

ve çoğu zaman da günlük hayatlarını paylaşmaktadır. İşte bu paylaşımlar sırasında da kullandıkları 

ürün ve hizmetleri de göstermekte ve onlarla ilgili bilgi vermektedir. Bu sebeple bugün birçok marka 

bu kişilere ürünlerini göndermekte ve takipçileriyle bu ürünler hakkındaki düşüncelerini 

paylaşmalarını istemektedir. Birçok takipçisi olan ve yaptıklarıyla takipçilerini etkileyen 

influencerlar genelde moda, sağlık, diyet, spor, yemek ve anne - bebek- çocuk gibi konularla 

gündemdedi. Bu çalışmada influencer pazarlaması teorik olarak ele alınmıştır. Çalışmada önce sosyal 

medya pazarlaması kavramı açıklanmış, sosyal ağların özellikleri ve çeşitleri anlatılmış ve daha sonra 

influencer pazarlamanın tanımı, ortaya çıkma nedenleri, ilintili olduğu kavramlar, sosyal ağlardaki 

influencer pazarlama örnekleri ve daha önce bu konuda yapılan çalışmalar ele alınmıştır.  

Anahtar kelimeler: Sosyal medya pazarlaması, influencer pazarlama, blogger 
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KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE YEŞİL PAZARLAMANIN YERİ VE ÖNEMİ  

 

Mehnur BAŞTOPUZ* 

 

ÖZET 

Son yıllarda çevre ile alakalı dünyada yaşanan olaylara bakıldığında küresel ısınmanın etkileri 

doğaya ve insan yaşamına tesir etmeye başladı. Tüketicilerin çevre konusunda edindiği bilgiler 

tüketim davranışlarını etkilediği için üreticilerin de çevre dostu çalışmalar yapması zorunlu 

olmuştur. Gördüklerimiz, çevremizde olup biten olaylar, yaşadıklarımız, olaylara bakış açımız bir 

taraftan bizim kimliğimizi oluştururken diğer taraftan da etrafa karşı itibarımız oluşmaktadır. 

Çevremize karşı sağlamış olduğumuz itibar bizi biz yapan değerlerdir. Bizlerde yaşanan bu durum 

işletmelerde de meydana gelmektedir. İşletmenin hem iç müşterileri hem de dış müşterilerinin 

gözünde iyi veya kötü gibi tüm değerler kurumsal itibar kavramıyla açıklanma ktadır. Kurumların 

çevreci çalışmalar yapması, her kurum için amaç ve yöntem açısından farklılıklar göstermektedir. 

Kimi kurumlar çalışmalarını sosyal sorumluluk faaliyetleri altında yürütürken, kimi kurumlar da 

çevreci çalışmalarını temel felsefe olarak görmektedirler. Bu çalışma ile kurumların, sadece itibar 

kazanmak için mi çevreci çalışmalar yaptıkları yoksa gerçek anlamda doğaya verilen zararı minimum 

seviyeye indirmek için mi proje uyguladıkları sergilenmiştir. Vurgulanmak istenen düşünce 

kurumların itibar kazanmak için mi çevreci projeler organize ettiği sorgulanmaktadır. Çalışma, 

Konya’nın ilçesi Akşehir’de bulunan 3 yerel firma (Serkan Ziyanak Gofret, Anadolu Mobilya ve 

Metsan Kuyumculuk Tic.Ltd.Şti.) ile yüz yüze görüşme yöntemiyle örneklendirildi.  Yapılan çalışmada, 

işletmeler için giderek artan bir öneme sahip olan kurumsal itibar yönetiminin üzerinde yeşil 

pazarlamanın yeri ve öneminin incelenmesi amaçlanmıştır. İnceleme sonucuna göre işletmelerde 

çevre bilincinin yeni yeni yerleşmeye başladığı gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal itibar, Yeşil pazarlama, İtibar 
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İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİYLE MOTİVASYON VE İŞ TATMİNİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ: DİYARBAKIR İLİNDE BİR UYGULAMA  

 

  

Mesut BALIBEY*  

Uğur BAŞDAŞ**  

Semra KARAMAN***  

 

 

ÖZET 

Bu çalışmada; Diyarbakır ilindeki on beş maden işletmesinde çalışan personellerin mesleki 

motivasyonu ve iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişkiler personelin sosyo-demografik özellikleriyle 

birlikte değerlendirilmiştir. Öncelikle ankete katılan çalışanların demografik özellikleri (cinsiyet, yaş 

grupları, medeni durum, kadro pozisyonu ve maden sektöründe toplam çalışma süresi) 

değerlendirilmiştir. Ardından söz konusu personelin iş tatmin düzeyleri ile mesleki motivas yon 

düzeylerinin sosyo-demografik özellikler açısından anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği %5 

anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Benzer biçimde personelin iş tatmini ile mesleki motivasyon 

düzeyleri arasındaki korelasyon ilişkisi de değerlendirilmiştir. Araştırmada, çalışanlara kişisel yüz 

yüze anket yöntemiyle tek tek ulaşılarak anket doldurulmuştur. Crobach Alpha güvenilirlik analizi, 

frekans analizi ve normallik testleri uygulanmıştır. Çalışma bulguları; güvenilirlik analizi sonucunda 

olumlu sonuçlar elde edilen çalışmada iş tatmini düzeyleri ile mesleki motivasyon düzeyleri arasında 

pozitif yönlü orta düzeyde bir korelasyon ilişkisi söz konusu olduğunu göstermiştir. Sosyo-

demografik özellikler açısından iş tatmini ve mesleki motivasyon  (toplam ) düzeyleri yaş gruplarına 

göre anlamlı farklılıklar göstermiş, bu işletmelerde toplam çalışma süreleri iş tatmini üzerinde etkili 

olmuştur. Cinsiyetin mesleki motivasyon (dışsal) düzeyleri üzerinde etkisinin bulunduğu 

saptanmıştır. Son olarak mesleki motivasyonun (içsel-toplam) kadro pozisyonları açısından farklılık 

gösterdiği bulunmuştur. Bu çalışma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin 

çalışanlara, iş yeri sahiplerine ve araştırmacılara birer kaynak olacağı düşünülmektedir. Çalışm a 

literatür taraması, istatistiksel veri analizi, bulgular ve sonuç olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. 
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IMMIGRATION, CULTURE, SOCIAL SOLIDARITY 

Mehmet KOCAOĞLU* 

 

ABSTRACT 

People have been moving across borders and occasionally settling down in various countries since 

centuries. However, after national states were formed, the freedom of movement and the right to 

immigrate have become complicated problems. Today people live in outside of the state of which 

they were born for several reasons.  People would like to move into a foreign state due to civil war, 

environmental disasters, and adverse economic circumstances. Moreover, regardless of these 

adverse factors, the right to immigrate can be recognized in the scope of the freedom of movement. 

People would like to move into foreign states for several reasons such as making trade, finding a job, 

practicing their religion and having a better life. However, the idea of freely immigrating to foreign 

states is a controversial issue in political philosophy. Even though some thinkers recognize the 

freedom of movement, they argue against the idea of people having the right to immigrate to a 

foreign state.  For these thinkers, each state has a right to decide who has a right to live in the 

country. It is argued that the concern for protecting the culture and demographic feature of the 

country and social solidarity among citizens provides a strong ground for this right. Such a 

perspective gives priority to citizens over foreigners. In this study I will examine the arguments of 

the approach that argues to restrict the right to immigrate in order to preserve cultural and 

demographic structure, and social solidarity. Firstly, the impacts of immigrants on the cultural and 

demographic structure of the host country will be analyzed. Secondly, if the immigrants have a 

destructive impact on the level of social solidarity of the host country will b e taken into 

consideration. Finally, this study argues that a right to immigrate should be regarded as a human 

right. 

Keywords: Immigration, Ethics, Culture, Solidarity 
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GENÇLERDE SOSYAL MEDYA KULLANIM DÜZEYİ VE YALNIZLIK 

                                                                                                                       

     Meral ÖZTÜRK* 

 

ÖZET  

İletişimde yaşanan gelişmeler interneti, internette sosyal medyayı hayatın vazgeçilmez parçası haline 
getirmiştir. Sosyal medyanın ortaya çıkışı eski olmamasına karşın her gün yeni bir sosyal medya 
aracı yaşamımıza girmektedir (Bostancı, 2010). En çok bilinen ve kullanılan sosyal medya 
platformları Facebook, Skype, Google plus, Youtube, Instagram, Whatsapp, Twitter, Snapchat, 
Linkedin, Pinterest ve Facebook’tur (Bodur ve Korkmaz, 2017). Sosyal medya siteleri sayesinde 
zaman ve yer sınırlaması olmadan paylaşım ve diyaloglar yapılmaktadır. Bu yönüyle sosyal medyanın 
insanların sosyalleşmesine, kullanıcılar arasındaki sosyal bağların kuvvet lenmesine katkıda 
bulunduğu (Beck, 2004) iddia edilmektedir. Ancak bilinçsiz ve yanlış kullanım problemli davranış 
gelişimi, fiziksel ve mental sorunlar (Ceyhan ve Ceyhan, 2007),  gerçeklik duygusunun yitirilmesi, 
kimlik oluşumu ve ruhsal gelişimin olumsuz etkilenmesi yabancılaşma, içe kapanma ve yalnızlaşma 
gibi sorunlara da yol açmaktadır (Bacanlı, 2013).  Yukarıdaki görüşlerden yola çıkarak bu çalışma 
sosyal medya kullanımının yoğunluğunu ve yalnızlık düzeyi ile ilişkisinin olup olmadığını 
incelemektedir. Günümüzde tüm yaş grupları sosyal medyayı kullanmaktadır ancak 18 -29 yaş arası 
gençlerin sosyal medyada daha aktif olduğu bilinmektedir (Perrin, 2015). Bu nedenle çalışmanın 
gençlerle yürütülmesine karar verilmiştir. Sivas’ta gerçekleştirilen çalışma, kent merkezinde yaşayan 
18-29 yaş aralığındaki 270 gençle gerçekleştirilmiştir. Rastgele örnekleme tekniğinin kullanıldığı 
araştırmada sosyal medya anketi ile “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma facebook, 
twitter, instagram ve whatsapp sosyal medya hesapları ile sınırlandırılmıştır. Araştırmaya 173 kadın, 
97 erkek katılmıştır. Kullanıcıların %63,3’ü sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol 
etmektedir. Gençlerin %98,1’i whatsapp,  %85,9’u instagram, %74,8’i facebook, %47,4’ü twitter 
hesabına sahiptir. En sık kontrol edilen sosyal medya aracı whatsapp (%92,6)’tır. Ancak gençlerin 
yalnızca %2’sinin burada geçirdikleri süre 3 saati aşmaktadır. En çok vakit geçirilen sosyal medya 
aracı instagram’dır. Instagram’ı olanların %55,2’si sık sık hesaplarını kullandıklarını, %19,3’ü 4 saat 
ve üzerinde bu platformda kaldıklarını söylemektedir. İkinci olarak facebook uygulaması 
gelmektedir. Gençlerin %16’sı 4 saati aşkın facebook’ta zaman harcamaktadır. Yalnızlık düzeyi ile 
instagram ve facebook kullanma süresi arasında anlamlı ilişki vardır.  Instagram’da geçirilen süre ile 
yalnızlık arasında (r=-263), facebook’ta geçirilen zaman ile yalnızlık arasında (r=-153) negatif yönlü 
bir ilişki söz konusudur. Buna göre instagram ve facebook’ta geçirilen zaman artt ıkça yalnızlık düzeyi 
düşmektedir. Bulgu sosyal medya kullanımının sosyalleşmeyi artırdığı, yalnızlık duygusunu 
düşürdüğünü iddia edenlerin görüşlerini desteklemektedir.  
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BANKA ÇALIŞANLARININ ADİL DÜNYA İNANÇLARININ TERÖR (DEHŞET) YÖNETİMİ KURAMI 

ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ 

 

Meryem Berrin BULUT*  

 

ÖZET  

Ölüm, tüm canlı varlıklar için kaçınılmaz olan bir gerçektir. Canlı varlıklar arasında sadece insanlar 

ölümün kaçınılmazlığının bilincindedirler ve bu bilinçlilik durumu onların kaygı yaşamalarına neden 

olmaktadır. 1980’li yıllarda geliştirilen Terör (Dehşet) Yönetimi Kuramı’na göre ölümün belirginliği 

sonucunda ortaya çıkan kaygıyı tamponlamak için bireyler psikolojik olarak farklı şekillerde tepki 

verebilmektedirler. Bu araştırmada banka çalışanlarının adil dünya inançları Terör Yönetimi Kuramı 

çerçevesinde incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmaya kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan 101 (49 

kontrol grubu ve 52 deney grubu) banka çalışanı gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların 31’i kadın 

ve 66’sı erkeklerden oluşmakta olup 4 kişi cinsiyetini belirtmemiştir. Yaş ortalaması 32.82, standart 

sapma değeri 7.50 ve yaş aralığı 18-50’dir. Çalışmada veri toplama araçları olarak Pozitif ve Negatif 

Duygu Ölçeği (PANAS), Çok Boyutlu Ölüm Farkındalığı Ölçeği, Adil Dünya İnancı Ölçeği ve Kişisel 

Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri nicel analiz teknikleri yardımıyla çözümlenmiştir. 

Veriler SPSS 25 programı ile analiz edilmiştir. Kontrol ve deney grubu arasında i statistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olup olmadığını araştırmak amacıyla bağımsız gruplar için t -testi kullanılmıştır. 

Çalışmanın bulgularına göre, genel adil dünya inancı (Kontrol grubu için M= 3.26, ss= .78; Deney 

grubu için M= 2.87, ss= .67; t= 2.73, p < .05) ve toplam adil dünya inancında (Kontrol grubu için M= 

3.19, ss= .62; Deney grubu için M= 2.88, ss= .60; t= 2.61, p < .05 ) kontrol ve deney grubu arasında 

anlamlı bir farklılık tespit edilirken kişisel adil dünya inancı için kontrol ve deney gr ubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (p > .05). Çalışmanın bulguları Terör 

Yönetimi Kuramı alanyazını temelinde tartışılmış ve ileride bu alanda çalışma yapacak olan 

araştırmacılar için bazı önerilerde bulunulmuştur.   

  Anahtar Kelimeler: adil dünya, ölüm belirginliği, terör yönetimi, dehşet yönetimi, banka çalışanları  
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TÜRKİYE’DEKİ ULUS-ÖTESİ EVLİLİKLER VE YABANCI GELİNLERİN 

SOSYO-PSİKOLOJİK TAHLİLİ 

 

Deniz ÖZEN* 

 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Türkiye’deki ulus-ötesi evlilikler ve yabancı gelinlerin sosyo-psikolojik tahlili başlığı 

altında, İstanbul’da yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir erkekle evl i olan 22 yabancı 

uyruklu kadın ile nitel araştırma tekniği kullanılarak yapılmıştır. Gelinler, amaçlı örneklem tekniği 

olan kartopu (snowball) kullanılarak seçilmiştir. Araştırma bulgularına göre, yabancı uyruklu 

gelinlerin yaşları 24 ile 49 arasında değişmekte olup, %54’nü 30 -39 yaş grubundaki kadınlar 

oluşturmaktadır. Her birinin bir profesyonel meslek sahibi olduğu, ancak  %77’sinin iş gücüne 

katılım sağlamadığı tespit edilmiştir. Eşlerin sosyo-demografik verileri ile yabancı uyruklu gelinlerin 

verilerinin eş değer olduğu elde edilen bulgular arasındadır.  Yabancı uyruklu gelinlerin evlilikleri 

sonucunda Türkiye’ye yerleştikleri görülmektedir. Bu nedenle ikamet süreleri ve evlilik sürelerinin 

korelasyon içinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ortaya çıkan bir başka bulgu ise gelinlerden 

18’nin çocuk sahibi olduğu ve %50’sinin 1 çocuğu olduğu yönündedir.  Gelinlerin çocukları için isim 

tercihlerini Türkçe isimlerden yana kullandıkları, aynı zamanda bu isimlerin kendi dillerinde de 

kolay telaffuz edilmesine özen gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca çocuklarını yetiştirirken baskın olan 

kültürün Türk kültürü olması durumunda dahi, iki kültürün pozitif yönlerinden etkilenerek ve en az 

iki dil öğreterek yetiştirdikleri görülmektedir. Bireysel çabaları sonucu eşleri ile tanışan gelinlerin 

tamamının ulus-ötesi evliliğe yaklaşımlarının pozitif olduğu görülmüş, ailelerinin yaklaşımlarının ise 

farklılık arz ettiği ifade edilmiştir. Türkiye ile kültürel bağların daha yakın olduğu ülkeler arasında 

ailelerin bu tür evliliklere yaklaşımlarının daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Araştırma 

kapsamında dil, din, ırk, uyruk fark etmeksizin gelinlerin tamamının kültürel uyum problemi yaşadığı 

sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ulus-ötesi evlilik, Yabancı uyruklu gelin, Kültürlerarası iletişim, Kültürel uyum 
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NİĞDE’NİN TARİH VE KÜLTÜR KARINCALARI-2 PROJESİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN BİLİM 

GÜNLÜKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

 

Ahmet KILIÇ* 

 

ÖZET  

Bu çalışma TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında 2018 yılında desteklenen 

“Niğde’nin Tarih ve Kültür Karıncaları-2” projesine katılan ortaokul öğrencilerinin bilim 

günlüklerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Niğde ilindeki devlet 

ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin tarihi mekânlar ve kültürel eserlere karşı farkındalık 

düzeylerinin artırılması, koruma bilinci geliştirmesi, yaşadıkları çevredeki tarihi  yapıları daha iyi 

tanımaları, kentlerindeki tarihi mekânları yerinde görüp ve tarih-mekân ilişkisi kurmalarını 

sağlamaktır. Projenin hedef kitlesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında devlet okullarında eğitim gören 

ortaokul öğrencileridir. Öğrencilerin bu projeyle merak duygularını harekete geçirip yaşayarak 

öğrenmeleri, aktif olarak bireysel ve grup çalışmalarına katılmaları beklenmektedir. Etkinliklerde 

farklı öğrenme tür ve yöntemleri seçilerek, her bir öğrencinin öğrenme stiline uygun öğrenme 

ortamları hedeflenmektedir. Öğrencilere deney, gözlem, araştırma-inceleme, sözlü-yazılı eserler 

ortaya koyma, oyun, sözlü-yazılı iletişim, sanat, tasarım, bireysel ve grupla çalışma vb. becerilerle 

zengin öğrenme yaşantıları sunulmuştur. Farklı disiplinleri sentezleyerek projenin daha verimli, 

kalıcı ve sürdürülebilir olduğu görülmüştür. Proje etkinlikleri Sosyal Bilgiler dersi merkezde olmak 

üzere; Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik, Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Tasarım, Bilişim Teknolojileri 

derslerinin programları ve kazanımları doğrultusunda planlanmıştır. Proje kapsamında, öğrencilerin 

gün içerisinde yaptıkları bütün etkinlikleri (gezi, gözlem, deney, vb.) içeren bilim günlükleri 

hazırlamaları istenmiştir. Öğrenciler bilim günlüklerine etkinliklerin sonunda gün içe risinde neler 

yaşadıklarını ve bu yaşadıklarının kendilerinde ne gibi duygu ve düşünce uyandırdığını ifade etmişler 

ve bilim günlüklerini öğrenci ürün seçki dosyasında biriktirmişlerdir.  Projede öğrencilerin 

deneyimlerini, algılarını ve duygularını yazılı  olarak ifade ettikleri bilim günlükleri betimsel 

araştırma yoluyla incelenmiş; ortaya koydukları yazılı dokümanların nitel içerik analizi 

gerçekleştirilmiştir. Öğrenci günlüklerinden anlaşıldığı üzere, katılımcılarda sosyal bilimler 

konusunda önemli bir farkındalık oluşturduğu görülmektedir. Elde edilen veriler ışığında; 

öğrencilerin Niğde şehrinin tarihi ve kültürel eserlerine, coğrafi ve beşeri özelliklerine ilişkin bilgi 

düzeylerinin ve farkındalıklarının olumlu şekilde arttığı; gezerek, görerek, öğrenm ekten keyif 

aldıkları, bu sayede sanat, tarih, kültür, alanlarına yönelik olumlu bir bakış açısı geliştirdikleri, sahip 

oldukları tarihi eser ve kültür varlıklarını korumaları-kollamalarına yönelik olumlu tutum 

geliştirdikleri görülmüştür. Projeden elde edilen bulgular neticesinde, etkinliklerin öğrencilerde 

olumlu etkiler bıraktığı sonucuna ulaşılmıştır.                                                                         

Anahtar Kelimeler: bilim günlüğü, sosyal bilgiler, Niğde, tarih, kültür. 
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SURİYELİ MÜLTECİLERİN İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRMESİ  

 

Muhammet Emre SARAÇ*  

Kübra ÖZKAN DEMİR** 

Sertaç ŞİPKA*** 

ÖZET  

 

Suriye’de süregelen iç savaşın etkisiyle tarihte yaşanan en büyük kitlesel ve zorunlu göç 

akımlarından birine şahit olunmuştur. Mart 2011’de Suriye’de başlayan savaştan en çok etkilenen 

ülkelerden biri olan ve dünyada en çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’de 

yaşayan Suriyeli mültecilerin, her mülteci grubunda olduğu gibi süreç içerisinde ihtiyaçları 

farklılaşmıştır. Göç sürecinin başladığı zamanlarda güvenlik başta olmak üzere barınma ve beslenme 

gibi gereksinimler mültecilerin temel ihtiyaçlarını belirlerken süreç içerisinde hem bireysel hem de 

çevresel faktörlerin etkisiyle mültecilerin ihtiyaçları da farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın yanında 

sekiz yılı aşkın süredir birçok ihtiyaç kategorisinin varlığının da devamlılık gösterdiği belirtilebilir. 

Bu çalışma kapsamında Bursa ili örneğinden yola çıkılarak Suriyeli mültecilerin günümüzdeki 

ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçlarını belirleyen temel durumların değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda Temmuz-Aralık ayları arasında 860 Suriyeli mülteci (%47,2 erkek, 

%52,8 kadın)  ile yapılandırılmış soru formları aracılığıyla görüşmeler sağlanmıştır. Belirlenen 

ihtiyaçlar 7 temel kategoride ele alınmıştır. Eğitime erişim ihtiyacı (%3,7), sağlık mekanizmalarına 

erişim ihtiyacı (%15,7), hukuki danışmanlık alma ihtiyacı (%12,3), istihdam kanallarına erişim 

ihtiyacı (%3,6), kimlik hakkının tanınması ihtiyacı (%38,5), psikolojik destek (%6,6) ve sosyal destek 

(%19,5) ihtiyacı olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda belirlenen temel ihtiyaç kategorileri 

altında incelenen alanlar alt kategorilere ayrılmış ve ilişkili kategoriler belirlenerek aralarındaki 

ilişkinin şekline dikkat çekilmiştir. Çalışmanın bir diğer çıktısı ise süreç içerisinde değişen ve sabit 

kalan ihtiyaç kategorilerinin karşılaştırılmasıdır. Aynı zamanda bu çalışma Suriyeli mültecilerin 

Bursa şehrini yerleşmek için tercih etmelerine neden olan faktörlerin “itici-çekici faktörler” 

perspektifinden değerlendirilmesine ve bu faktörlerin Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları ile 

karşılaştırılmasına da imkân tanımaktadır. 
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COMPARISON OF FORMER (2011) AND NEW (2017) GEOGRAPHY TEACHING CURRICULUM  

 

                                                                                                                                                 Yavuz DEĞİRMENCİ* 

 

ABSTRACT  

The rapid changes in every field today have changed the individual profile and differentiated the 

expectations of the communities from the individuals. It is among the most important goals of the 

societies training individuals who will have the knowledge, skills, values, a ttitudes and abilities 

needed by the age and who can build the future. In realizing these goals, there is a great deal of 

responsibility for training and the programs that constitute an important element of this process are 

prominent in this field. The curriculum, which is defined by the Turkish Language Institute as a plan, 

syllabus or curriculum that includes courses and subjects that must be read in order to finish a school 

or specialize in a particular area, constitutes one of the most important element s of the process in the 

education system. Indeed, it is possible to say that the curriculum is a guide that includes the answers 

to the questions such as who and when, how and why should be taught about the lessons. Therefore, 

in order to better adapt to changing conditions and in line with the needs, geography course 

curriculum has been renewed again. In 2017, the draft program was prepared and in 2018 this 

program came into force. In this research, a new vision was made in 2005 and updated in later years 

It is aimed examine the geography lesson curriculum prepared in 2017 in terms of various fields such 

as learning area, gains, skills, values. One of the qualitative research approaches, documental analysis 

method was used in the study. According to the findings obtained in the study, a total of 5 learning 

areas were included in the curriculum in 2011, while in the program in 2017, a total of 4 learning 

areas were included. In 2011, the program included a total of 112 acquisition, and in 2017, 109 

acquisition were included in the program. While there are no major differences between the 

programs in terms of general objectives and geographical skills, the most remarkable difference was 

the values that came with the program in 2017 and various areas of competence. 

Keywords: Education and Training, Geography Education, Geography Teaching Curriculum 
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INVESTIGATIONOF HOMELAND PERCEPTIONS OF TEACHER CANDIDATES 

 

 

Yavuz DEĞİRMENCİ* 

 

 

ABSTRACT 

The homeland can be defined as a piece of land on which people  with common values are bound 

together by various of ties. The homeland is one of our most valuable legacies from past generations 

to us and from us to the new generations. In taking care of this precious heritage and transferring it 

to the future, our teachers, who are an important element of education, are of great responsibility for 

us, our family and our teachers. Because, the consciousness and love to the homeland start in the 

family and continue in the educational environment. In this context, when th e basic education and 

secondary education programs in our country are examined in terms of general aims and content, it 

is seen that there is a conscious effort to gain the values such as love of motherland, patriotism and 

patriotism to individuals in social studies curriculum and geography lesson curriculum. For this 

reason, homeland perceptions of prospective teachers who will raise future generations are 

important. Therefore, the aim of this research is to examine the perceptions of teacher candidates 

about the concept of homeland through metaphors. The study was carried out with 157 teacher 

candidates, 98 of whom were girls and 59 boys, studying in three different departments (Turkish, 

Social and Primary Teacher Training) in the fall semester of the 2017-2018 academic year. 

Phenomenology pattern which is one of the qualitative research methods is used in the study. The 

opinions and opinions of the working group on the concept examined were collected through a one -

sentence interview form. In the analysis of the data, content analysis technique was used. According 

to the findings obtained from the study, the Turkish Education teacher candidates for the concept of 

homeland 28, Classroom Teacher candidates 27 and Social Studies teacher candidates produced 28 

valid metaphors. In addition, the most preferred metaphors for prospective teachers' homeland 

perceptions have been metaphors such as mother, nest, family, home and land.   

Keywords: Homeland Perceptions, Metaphor, Teacher Candidates 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TÜKENMİŞLİKLERİNİN SOSYAL DESTEK VE ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Selim GÜNDOĞAN* 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeylerinin sosyal destek ve çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma tarama modelinde yürütülen bir çalışmadır. Tarama 

modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan 

araştırma yaklaşımı olup; araştırmaya konu olan olay, birey, ya da nesne kendi koşulları içinde ve 

olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2013). Çalışma amaçsal örneklem yöntemlerinden 

maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen 195 kız ve 153 erkek olmak üzere 

toplam 348 lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada verilerin topl anmasında okul 

tükenmişliği ölçeği, çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği ve katılımcıların demografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır.  

Çalışmada elde edilen verilerin normal dağılım gösterdiği sonucuna ulaşıldıktan sonra; t testi,  

ANOVA testi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılarak veriler analiz edilmiştir.  Regresyon 

analizi yapılmadan önceyse gerekli olan birtakım varsayımların olup olmadığına bakılmıştır. 

Regresyon analizi için ön koşul olan çoklu doğrusal bağıntı probleminin olmadığının tespiti için VIF 

ve tolerance değerlerine bakılmıştır. Çoklu doğrusal bağıntı probleminin olmadığının görülmesi 

üzerine regresyon analizi yapılmıştır.  Yapılan t testi analizi sonucu cinsiyet değişkenine göre okul 

tükenmişliğinin duygusal tükenme ve düşük kişisel başarı alt boyutlarında kızların lehine farklılaştığı 

bulunmuştur. Liseyi yatılı ya da gündüzlü okuma değişkenine göre 3 alt boyutta da okul 

tükenmişliğinin gündüzlü okuyan öğrencilerin lehine farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Sınıf 

değişkenine göreyse yapılan ANOVA analizi sonucu okul tükenmişliğinin 3 alt boyutta da farklılaştığı 

sonucu elde edilmiştir. Okul tükenmişliğiyle sosyal destek arasındaki ilişkiyi belirlemek içi n yapılan 

korelasyon sonucunda anlamlı ilişkiler bulunması üzerine yapılan regresyon analizi sonucunda; 

sosyal desteğin okul tükenmişliğinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde 

edilen bulgular ilgili alanyazına göre tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Lise Öğrencisi, Okul Tükenmişliği, Sosyal Destek 
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LİSELERDEKİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ HAKKINDAÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

( KANDIRA ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ) 

 

Dilek SARIKAYA* 

 

ÖZET 

 

Bu araştırmanın amacı liselerde Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal 

Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre kurulan ve kulüp rehber öğretmenleri liderliğinde faaliyetlerin 

düzenlendiği öğrenci kulüplerinin genel yapısı ve işleyişi hakkında öğrencilerin  görüşlerini 

belirlemektir. Ergenlik dönemi ortasına denk gelen lise yılları bireylerin kişisel ve sosyal gelişimleri 

açısından kritik yıllardır. Özellikle küçük ilçeler veya kırsal kesimlerde lise yıllarını geçiren gençler 

içinse okulların öğrenci kulüpleri sosyal gelişim açısından öğrencilerin beslenebilecekleri tek ortam 

olabilmektedir. Bu nedenle okulların öğrenci kulüpleri çalışmalarının verimli işlemesi önem 

taşımaktadır. Öğrencilerin konu hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesinin öğrenci kulüplerini daha 

işlevsel hale getirebileceği düşüncesinden hareketle bu araştırma yapılmıştır. Araştırmanın çalışma 

grubunu Kocaeli ili Kandıra ilçesinde bulunan Kandıra Anadolu Lisesi’ nde, 2017 -2018 eğitim 

öğretim yılında okumakta olan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken araştırmacı 

tarafından ulaşılabilirlik göz önüne alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı 

tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu soruları hazırlanırken Sakarya 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlilerinden Yardımcı Doçent Doktor Zeynep 

Demirtaş’ tan uzman görüşü ve yardımı alınmıştır. Araştırmanın amacı tüm okul öğrencilerine 

araştırmacı tarafından açıklanmış ve gönüllü olan öğrencilere görüşme formu uygulanmıştır. 

Araştırma nitel araştırma örneği olup veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Öğrencilerin 

sorulara verdikleri yanıtların benzer olanları belli başlıklar altında toplanarak frekans tabloları 

çıkarılmıştır. Bu araştırma sonucunda öğrencilerin okul  kulüplerinin genel işleyişi hakkında genel 

anlamda olumsuz görüş bildirdiği tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre görülmektedir ki 

öğrencilerin birçoğu kulüplerin ne tür etkinlikler düzenlediği hakkında bilgiye sahip değildir. Alınan 

öğrenci görüşleri incelendiğinde; kulüp çalışmalarının sadece kağıt üzerinde kaldığı, kulüp 

faaliyetlerinin genel olarak ciddiye alınmadığı, toplantıların düzenli yapılmadığı, yerinde bir görev 

dağılımı yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin önemli bir kısmı kulüp üyelerinin birbirleri 

ile iletişimde bulunmadığını, birbirlerini tanımadıklarını ifade etmiştir. Buna karşın aktif bir biçimde 

faaliyet gösteren kulüplerin çalışmalarına katılan öğrenciler; sosyal ve kişisel gelişimleri açısında 

oldukça olumlu kazanımlar edindikleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Araştırma sonucunda 

öğrencilerin kulüplerin daha verimli çalışması için farklı pek çok öneri sundukları da görülmektedir. 

Bu önerilerden en göze çarpanlar; kulüplerin daha fazla ve ilgi çekici etkinlikler düze nlemesi, 

toplantıların düzenli şekilde yapılması, kulüp çalışmaları için ayrı bir zaman dilimini olması, üyelerin 

birbirleri ile iletişim halinde olmalarıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci kulübü, lise öğrencisi, sosyal etkinlik, sosyal beceri. 
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19. YÜZYILDA OSMANLI TOPRAKLARINDA EĞİTİMCİ BİR MİSYONER: WİLSON AMOS 

FARNSWORTH’UN KAPADOKYA FAALİYETLERİ  

 

Ercan KAÇMAZ*  

Büşra FİGENKAPLAN** 

 

ÖZET 

19. yüzyıl ve 20 yüzyıl Osmanlı devletinin değişime açık olduğu bir dönemdir. Zikredilen dönemlerde 

hükümet devlet idaresinin yanında, sivil ve askeri okulları, ticaret odaları gibi sivil organizasyonları, 

tarikatlar ve nihayet hala dini eğitimin en iyi temsilcileri olan medreseleri kontrolü altına alıp, kendi 

zihniyeti ve ideolojisi doğrultusunda şekillendirmek sureti ile gücünü büyük bir oranda arttırmak 

istiyordu. Fakat hükümetin gerçekleştirmek istediği bu reformlar, savaş, siyasi istikrarsızlık ve 

ekonomik dalgalanmalar nedeniyle büyük ölçüde alt yapıdan yoksundu ve durum stabil değildi. 19. 

ve 20. yüzyılda Osmanlı devlet yapısı içerisinde hemen her gün yeni kanunlar çıkıyor, birine 

alışmadan öteki devreye sokuluyordu. Bir yıldan fazla görevde kalan eğitim bakanı nerdeyse yok 

gibiydi. Bu durum bile, dönemin ne kadar çalkantılı, dalgalı ve istikrarsız olduğunu gös termesi 

açışından oldukça çarpıcıdır. Sistem değişince kurumların değişmesi de kaçınılmazdı. Batıda, 

modernleşme, radikal sistem değişiklikleri olmadan gerçekleştiği için eski sistemin kurumları 

kolaylıkla ıslah edilebilmiştir.  Osmanlı’nın ise modernleşmesi geleneğe karşı başlamıştır. Bu durum 

Osmanlı topraklarını misyoner eğitimcilerin faaliyetlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri bir alan 

haline getirmiştir. Bunlardan birisi de Wilson Amos Farnsworth olmuştur. Farnsworth, Osmanlı 

devletinin bu durumunu fırsata çevirerek Amerikan Board aracılığı ile dünyanın bir ucundan diğer 

ucu olan Kapadokya bölgesine kadar faaliyetlerini gerçekleştirmek adına gelmiştir. Bu çalışma 

dönemin eğitim anlamında oluşan boşlukların yabancı misyonerler tarafından nasıl doldur ulmaya 

çalışıldığına dair bir tablo çizecektir.   

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, 19. Yüzyıl, Eğitim, Misyoner 
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TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK LİSE SONRASI YAŞAM İÇİN GEÇİŞ PLANLAMA 

SÜRECİ VE YURTDIŞIÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

 

Hasan H. TOPRAK* 

Erkan EFİLTİ** 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmada lise çağındaki engelli bireyleri lise sonrası yaşama hazırlayacak geçiş planlama 

sürecinin aşamaları ve geçiş planlamalarının engelli bireyleri gelecek yaşama hazırlamadaki kritik 

rolü üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Engelli bireylerde alışılmış ortamı terk edip yeni bir ortama 

geçiş ve o ortama uyum sağlamak hayli güçtür. Bu sebeple engelli lise öğrencisini belirli bir plan 

dâhilinde süreçten haberdar ederek geleceğe hazırlamak gerekmektedir. Ülkemizdeki çalışmalar 

mesleki yönlendirme ve eğitsel yönlendirme olarak 2 kategoride ele alınmıştır. Engelliler Hakkındaki 

Kanun ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında ülkemizdeki uygulamalar aktarılmaya 

çalışılmıştır. Bakanlıklar arası koordineli faaliyetler özellikle mesleki yönlendirme üzerinde 

öğrencilere olumlu çıktılar sunmaktadır. Süreç içerisindeki Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı 

geliştirme biriminin görevleri ve geçiş planlamadaki fonksiyonu tanımlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca 

İstanbul Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Engellilerde Mesleki Eğitim 

konulu çalışmadan da ortopedik engelliler, işitme engelliler, görme engelliler, hafif düzeyde zihinsel 

engelliler, orta-ağır düzeyde zihinsel engelliler ve otizmli bireylere yönelik açılabilecek  atölye 

başlıklarına yer verilmiştir. Geçiş planlama sürecinde çeşitli engele sahip lise öğrencileri için eğitim 

ve kariyer fırsatlarına değinilmiştir. Yurtdışı örnekleri olarak da Amerika’da uygulanan geçiş 

planlaması faaliyetlerine genel hatlarıyla yer verilmiş ve yasalar çerçevesinde sağlanan eğitim 

öğretim olanakları, devletin sunduğu fırsatlar, okul sonrasında edinilebilecek diploma seçenekleri, 

ikili veya eş zamanlı kayıt programlarına yönelik bilgiler sunulmuştur. İstihdam olanaklarında 

toplum temelli iş deneyimleri, stajlar, koçluk, çıraklık, ücretli istihdam ve kariyer yollarına çalışmada 

kısaca yer verilmiştir. Ayrıca Amerika örneğinde geçiş sürecindeki temel noktalar ve 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) ve Bireyselleştirilmiş İstihdam Planının birbiri ile 

entegrasyonuna vurgu yapılmıştır. İngiltere örneğinde ise öğrenciler için eğitim, sağlık ve bakım 

planlarına değinilmiş olup kişi merkezli planlama ve incelemeler vurgulanmıştır. Ayrıca İngiltere’de 

engelli lise öğrencilere yönelik 16 yaş sonrası çeşitli fırsatlar sunulmuştur. Belge tarama yönteminin 

kullanıldığı bu çalışmada ülkemizdeki mevcut uygulamalar incelenmiş ve yurtdışı örneklerine de yer 

verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geçiş planlaması, bireyselleştirilmiş eğitim planı  (BEP), istihdam 
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KAZAK TÜRKLERİNİN ATASÖZLERİNDE KİMLİK VE STEREOTİPLER 

 

Gökçe EMEÇ*  

 

ÖZET 

Kimlik, toplumsal bir varlık olan insanın kendini tanımlama ve ait olma ihtiyacından doğmuş bir 

kavramdır. Kimlik tanımlamalarında iki unsur ön plana çıkmaktadır. Bu unsurlardan biri “emik” 

(içeriden), diğeri ise “etik” (dışarıdan) tanımlamadır. Kimlik tanımlanırken, kime karşı tanımlandığı 

önem kazanmaktadır. Antropolog ClaudeLévi-Strauss, bu durumu “Ego versusautre” (Ötekilere karşı 

ben) ilkesiyle dile getirmektedir. Dil, kültür, inanç ve ortak geçmişle oluşturulan kimlik bilinci, 

temelinde “öteki”nin tanımıyla mümkündür. Öteki ile ilgili araştırmaların “imaj/ imge/ stereotip”le 

ilgili olduğunu vurgulamalıyız. İmgeler, kalıpyargılarımızın, bilinçaltımızın, inançlarımızın, kültürel 

değerlerimizin, korku ve sevgilerimizin bizlere kazandırdığı “öteki”ni algılama, tanımlama ve sunma 

şekli olarak tanımlanabilir. Bunun yanı sıra imgeler sadece bireysel anlamlandırma ve 

yorumlamalardan oluşmamakta; aksine daha çok kolektif bilincin oluşumuna katkı sağlamaktadır. 

Yani imgelerin yaratılmasında “toplumsal uzlaşma” söz konusudur. Bununla bağlantılı olarak da 

imgeler toplumu oluşturan bireylerin çoğunluğu tarafından kabul edildikçe varlığını sürdürmektedir. 

İmgelerin değişimi zor olmakla birlikte imkânsız değildir. İmgelerin altında önyargılar ve kalıp 

yargılar yatmaktadır. Önyargı ve kalıp yargıları da hazırlayan tarihi, sosyal, kültürel, dini ve 

ekonomik kökenler vardır. Bu yüzden kalıp yargıları tanımlamakta fayda görmekteyiz. Kalıpyargılar 

(stereotipler) ise, bir ulus ya da kültürün zihnimizde bıraktığı resmi ifade eder, belli bir grubun ya da 

üyelerinin özellikleri hakkında geliştirilen, yaşamı kolaylaştırıcı, değişime karşı dirençli inanç ve 

düşüncelerdir. Bunun yanı sıra bir grubun ya da ulusun kendi kimliğini oluşturmasında da önemli bir 

yere sahiptir. Bu çalışmada Kazak Türklerinin atasözlerindeki stereotipler tespit edilmiştir. Bu 

stereotipler; Ruslarla ilgili, Özbek Türkleriyle ilgili ve cinsiyetle ilgili stereotiplerdir. Çalışmamız 

sonucunda elde ettiğimiz stereotipler, Kazak Türklerinin dünyayı algılayış biçimi ve yaşayışlarıyla 

ilgili önemli veriler sunması bakımından oldukça önemlidir. 
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THE REPRESENTATION OF THE 24 JUNE ELECTIONS HELD IN THE OFFICAL 

NEWS AGENCY OF KYRGYZSTAN  

 

Hamza ÇAKIR* 

Adil AKTAŞ**  
 

ABSTRACT  

The institutions that gather local and world news are called news agencies. These agencies which can 

be classified as private and public, especially the public agencies are trying to posit ively reflex their 

countries’ political, social, cultural and economic policies and are also shaping the public opinion on 

their countries. The news agencies in underdeveloped and developing countries do not possess the 

facilities and opportunities to shape the real image of their countries whereas the agencies in the 

developed countries own powerful and vast networks to fulfill this mission and influence and feed 

other agencies with the news. Some of these agencies are Reuters in England, Associated Press and 

United Press in the USA, Agence France Press in France, Itar -Tass Agencies in Russia. In Turkey the 

Anadolu Agency, which was founded by the leadership of Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Nadi and 

Halide Edip on April 6 in 1920, is exchanging with local and world news. In Kyrgyzstan, which is 

considered as brother country of Turkey, the KABAR Agency has been publishing since 1937 as a 

national news agency. Through the history even though the two countries Kyrgyzstan and Turkey 

has been living in different geographies, they share common history, culture and language. The 

question of how much the interest of the two countries with such deeprooted relations is found in 

media is the main axis of this study. In this context, the KABAR News Agency which broadcast s in six 

languages and one of this languages is Turkish was chosen as an official news agency of Kyrgyzstan. 

Another possible factor in selecting this Agency was to reflect the official position of the point of view 

by Kyrgyzstan to Turkey. In this context, the election which was known as 24 June Elections which 

had foreseen the change in the Presidential and Parliamentary System of Government in the history 

of Turkish Republic which was published in KABAR were examined. The news in this case was 

assessed in 3 different time periods: the April 18th announcement of the early election decision, the 

24th of June the day of elections and the 9th of July, when the oath ceremony was held. The Turkish 

and Kyrgyz news published on the dates specified by the Agency, which broadcasts in 6 languages, 

was examined. So, the publication on the election period, which was closely followed by the whole 

media all over the world, in KABAR and afterwards interest of Kyrgyzstan in Turkey was also 

examined. As a result of the survey, the news about June 24th elections were generally taken as 

positive as the title and the content, and the comments were avoided. The web page has been seen as 

a successful and satisfying in terms of quality and design, with news writing format, news -photo 

relation and news language being weak. 

Keywords: Kyrgyzstan, Turkey, 24 june elections, Kabar News Agency 
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YETENEK YÖNETİMİ 

Fulya MISIRDALI YANGİL  

 

ÖZET 

Küreselleşme ve rekabet işletmeleri ellerindeki kaynakları daha verimli kullanma konusunda 

tetiklemektedir. Bu kaynaklardan en önemlisi ise, insan kaynağı olmaktadır. Bunun temel nedeni, 

günümüz iş dünyasında işletmeleri diğer işletmelerden ayırt edici özelliklerin oluşturulabilmesinin 

insan kaynağına bağlı olmasıdır. Bu bağlamda işletme alanyazınında işletmelerin verimliğini 

arttırarak onu diğer işletmelerden farklılaştıracak olan yeni yaklaşımlar gelişmektedir. Bu 

yaklaşımlardan biri de yetenek yönetimi yaklaşımı olmaktadır. Yetenek yönetimi, işletmelerin 

küreselleşme ve rekabetin yaratmış olduğu zorluklarla mücadele edip amaçlarına ulaşabilmesi için 

sahip olduğu insan kaynaklarının yetenekleriyle ihtiyaç duyacağı yetenekler arasındaki boşluğun 

kapanmasını sağlayan sistematik bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. Bu bağlamda yetenek 

yönetimi proaktif bir yaklaşım olarak değerlendirilmekte ve işletmelerin mevcut ve gelecekteki 

amaçlarına ulaşılmasını sağlayan bir dayanak noktası olarak ele alınmaktadır. Yetenek yönetimi 

sayesinde işletmeler hem en iyi çalışanları işletme bünyesine çekebilmekte hem de  onların sahip 

oldukları yetenekleri sürekli geliştirmelerini sağlayarak kendilerini güçlendirebilmektedirler. Bu 

çalışmayla uluslararası bir işletmenin yetenek yönetimine ilişkin uygulamalarının hangi düzeyde 

olduğunun tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Amaca yönelik olarak, işletmede insan kaynakları 

alanında görev yapan beş uzman çalışanla yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Elde edilen 

veriler araştırmacı tarafından irdelenerek işletmede insan kaynakları alanında çalışan katılımcıların 

yetenek yönetimine ilişkin bakış açıları ortaya konmuş ve işletmede yetenek yönetimine ilişkin 

uygulamalar belirlenmiştir. Buna göre, işletmede yetenek yönetimi adı altında çalışma yapılmadığı 

belirlenmiştir. Ancak işletmenin yetenek yönetimine yönelik alt yapı oluşturmaya başladığı tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  yetenek, yetenek yönetimi, insan kaynakları yönetimi, yarı yapılandırılmış 

görüşme 
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DİJİTAL ÇAĞIN YENİ HASTALIĞI: DİJİTAL İSTİFÇİLİK 

 

 

Mustafa İŞLİYEN  

ÖZET 

Dijitalleşme alanında yaşanan gelişmeler insan davranışları üzerinde büyük değişimlerin 

yaşanmasına yol açmış durumdadır. İnsan ve araç etkileşiminin sonucunda meydana gelen 

değişimler, kimi zaman olumlu anlamda bir tablo çizerken kimi zaman da olumsuz etkiler meydana 

getirmektedir. Eğitme, eğlendirme, bilgilendirme, arşivleme, iletişim kurma, alışveriş yapma gibi 

özellikleri, bu araçların olumlu yönleri olarak karşımıza çıkarken; bağımlılık, sosyal izolasyon, 

depresyon ve dikkat dağınıklığı gibi olumsuz etkiler insan ve araç etkileşimiyle me ydana gelen 

sonuçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde 

yaşanan dijitalleşme ile geçmişte kullandığımız birçok araç yavaş yavaş hayatımızdan 

uzaklaşmaktadır. Örneğin mektuplar, kitaplar, faturalar, fotoğraflar dijital olarak arşivlenmekte hatta 

alışverişin temeli olan para bile dijitalleşerek günlük hayattan çıkmaktadır. Öyle ki bazı hastalıklar 

bile dijital araçlara bağlı olarak yeniden şekillenmeye başlamaktadır. Bu çalışmada dijitalleşmeyle 

birlikte yaşanan yapısal dönüşümün psikolojik anlamda ne gibi etkilerinin olduğu araştırmaya değer 

görülmüştür. Bu anlamda çalışmaya konu edilen durum, son yıllarda bireylerin gerekli gereksiz 

birçok dijital veriyi saklama/biriktirme gereği duymasına bağlı olarak olu şan “Dijital İstifçilik” 

rahatsızlığıdır. Dispozofobi’nin dijital yönü olarak görülen dijital istifçilik e -postalar, fotoğraflar, 

dosyalar, kitaplar hatta internette karşılaşılan kimi içeriklerin ekran görüntüleri gibi her tür dijital 

verinin toplanması ve biriktirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu noktada çalışma kapsamında nitel bir 

araştırma yöntemi olan odak grup gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kademeli olarak ilerleme 

kaydedilmiş ve belli kıstaslar doğrultusunda eleme gerçekleştirilmiştir. Son aşamada 7 kişi ile tekrar 

bir odak grup görüşmesi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcılar, e-posta 

hesaplarında, cep telefonlarında, bilgisayarlarında ve harici hard disklerinde sayısız dijital verinin 

(postanın, fotoğrafın, kitabın vs.)  bulunduğunu ve içlerinde ne olduklarını hatırlayamadıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar bu verileri silmemelerinin gerekçesi olarak “bir gün lazım olur” 

düşüncesi, yer kaplamaması, hatıra niteliği taşıması, kanıt olarak kullanılabileceği gibi nedenl er ileri 

sürmüşlerdir.  

Anahtar kelimeler: Dijitalleşme, istifçilik, dijital istifçilik, psikolojik rahatsızlık 
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YENİ MEDYA VE TEMSİL: İNTERNET GAZETECİLİĞİNDE CİNSİYET KİMLİKLERİNİN SUNUMU  

 

Fatih SÖĞÜT*  

ÖZET 

İnternetin çok kısa süre içerisinde hayatımızın her alanına girdiği bir gerçektir. İnternetin 

yaygınlaşmasıyla birlikte online gazetecilik dediğimiz İnternet üzerinden haber yayımcılığı yapan 

gazetecilik türü ortaya çıkmış, gazete, televizyon ve radyo kuruluşları bu alanda da haber yayımcılığı 

yapmaya başlamışlardır. Bu çalışmada yeni bir kitle iletişim aracı olarak görülen internet gazeteciği 

ve temsil konu edilmiştir. Özellikle internet gazetelerinde cinsiyet kimliklerinin nasıl inşa edildiği 

sorusuna cevap aranmaktadır. Bu çalışma kapsamında, internet gazetelerinde cinsiyet kimliklerinin 

görünürlük seviyesini, hangi cinsiyetin ne ölçüde görünür kılındığını ve nasıl görüntülendiğini tespit 

etmek üzere bir içerik çözümlemesi yapılmıştır. Elde edilen araştırma bulgularına göre kadın 

kimliğinin internet gazetelerinde daha çok magazin malzemesi olarak kullanıldığı aynı zamanda bu 

eğilim sonucunda, internet gazetelerinde ağırlıklı olarak eğlence sektöründe yer alan 20-35 yaş arası 

kadınların görünür kılındığı tespit edilmiştir. Kadın fotoğraflarının kullanıldığı haberin konusu ve 

görüntülenen kadınların giyiniklik seviyeleri de dikkate alındığında, internet gazetelerinde 

kadınların ağırlıklı olarak "magazin nesnesi" ve "cinsel nesne" şeklinde temsil edildiğini söylemek 

mümkündür. İncelenen internet gazetelerinde ön plana çıkan erkeğin temsil özellikleri; modayı ve 

teknolojiyi takip eden, delikanlı, baba ve eş, sert, dayanıklı, güçlü erkek şeklindedir ve ataerkil 

düzendeki erkek egemenliği bu temsil özellikleriyle meşrulaştırılmıştır. Erkeğin temsil biçi mlerinden 

olan modayı ve teknolojiyi takip eden erkek kimliğinde erkeklerin de kadınlar kadar modern tüketim 

kültürünün parçası olması durumu öne çıkmaktadır. Erkeklerin de tüketime katılımıyla, geleneksel 

erkek olgusunun yanı sıra modern erkek olgusundan da söz edilmektedir. Söz konusu modern erkek 

için yaratılan ihtiyaçlar da tüketim kültürü için önem kazanmaya başlamıştır. İncelenen internet 

gazetelerinin haber içeriklerinde de erkeğin güzelleşme ve estetik kaygısı sık sık karşımıza çıkmıştır. 
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* Öğr. Gör. Dr., Kırklareli Üniversitesi, SBMYO, Radyo-Tv Programcılığı, fatih.sogut@klu.edu.tr 



 

    131 

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ÜNİTESİNDEKİ 

KAVRAM YANILGILARININ NEDENLERİ İLE BELİRLENMESİ 

 

Salih GÜLEN*  

 

ÖZET  

Eğitim öğretim sürecinde kavram eğitiminde en çok zorlanan derslerden biri fen bilimleridir. Fen 

bilimleri elde edilemeyen, ulaşılamayan, tehlike arz eden, yabancı dilden (Latince) gelen ve günlük 

hayatta yanlış kullanılan kavramların sayısının en fazla olduğu derslerden biridir. Kon u çeşitlenmesi 

ve öğretiminde zorlukların yaşanması da mevcuttur. Fen bilimleri dersi içerisinde kavranmasında ya 

da anlaşılmasında zorluk çekilen konulardan biride kuvvetin ölçülmesi ve sürtünmedir. Öğrencilerin 

kuvveti ve sürtünmeyi nasıl algıladıkları merak konusudur. Ayrıca öğrencilerin kuvvet ve 

sürtünmeye yönelik görüşleri çalışma için önem arz etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı beşinci 

sınıf öğrencilerinin kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ünitesindeki kavram yanılgılarının nedenleri ile 

belirlenmesidir. Nitel bir çalışma olarak yapılan bu araştırmada, tam yapılandırılmış görüşme formu 

ve yüz yüze görüşme teknikleri kullanılmıştır. Verilerin frekans (f) ve yüzde  (%) değerleri ile 

betimsel, tema, kategori, kodlarla içerik analizleri yapılmıştır. Çalışmada benzeşik örneklem grubu 

kullanılmıştır. Çalışma Doğu Anadolu Bölgesinde bir devlet okulunda 150 öğrenci ile yapılmıştır. Tam 

yapılandırılmış görüşme formu verilerinin analizi sonucunda; kuvvet itme -çekmedir, kuvvet 

termometre ile ölçülür, kuvvet güçtür, sürtünme kaymadır, sürtünme kuvveti suda ve karada yoktur, 

kar yağdığında kayma olayı sürtünmedir, arabanın teklerlerinin kayması ve arabanın hızlı gitmesi 

sürtünmenin zararlarıdır gibi yanılgıların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerle yapılan yüz 

yüze görüşme sonucunda; bireyin sahip olduğu gücün kuvvet olduğu düşünülmektedir. Kuvveti ölçen 

aracın tanındığı ama isim karışıklığı yaşandığı belirlenmiştir. Bunun dışında genel olarak öğrencilerin 

sürtünme kuvvetini kayma ya da dengede duramama olarak yanlış algıladıkları belirlenmiştir. Elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. 
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HELİKOPTER EBEVEYN TUTUMLARI VE ÇOCUKLARIN BOYUN EĞİCİLİK 

 ÖZELLİĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ 

 

Hasan YILMAZ* 

 

ÖZET  

Ebeveynlik stili, ebeveynlerin çocuk yetiştirmede kullandıkları standart stratejileri temsil eden 

psikolojik bir yapıdır. 1969 yılında; Psikoterapist Haim Ginott’un ortaya attığı bir kavram olan 

“Helikopter Ebeveyn” stili; çocukları için aşırı derecede endişe eden, kontrolcü, mükemmeliyetçi ve 

müdahaleci, çocuklarından yüksek başarı bekleyen, sürekli çocuklarının etrafında pervane olan 

ebeveyn tutumudur. Türkiyede bilimsel platformlarda henüz yeterince araştırılmayan bu tutumun 

çocukların psiko-sosyal gelişimleri üzerinde kalıcı olumsuz sonuçları olduğuna ilişkin yurt dışında 

yapılmış çok sayıda araştırma mevcuttur. Bu araştırmanın amacı; helikopter tutuma sahip anne ve 

babaların yetiştirdiği çocuklarının, yetişkin yaşamda boyun eğici bireyler olup olmadıklarını 

sınamaktır. Bu amaçla, çeşitli yaş, eğitim ve meslek gruplarındaki 550 bireye, Yılmaz (2018) 

tarafından geliştirilen Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği ve Gilbert ve arkadaşları (1991) 

tarafından geliştirilen Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde regresyon 

analizi, korelasyon, F testi ve t testi kullanılmıştır.  Araştırmanın sonunda, annelerin helikopter 

tutumu ile çocuklarının boyun eğiciliği arasında orta düzeyde pozitif ilişki saptanmış (r=.461), 

annenin helikopter tutuma sahip olmasının yetişkinlikteki boyun eğiciliği yüzde 20 oranında 

yordadığı gözlenmiştir. Babaların helikopter tutuma sahip olmaları ile yetiştirdikleri çocukların 

boyun eğiciliği arasında ise (r=.623) düzeyinde pozitif yönde ilişki saptanmış ve babaların helikopter 

tutumunun çocukların boyun eğiciliğini yüzde 38 oranında açıkladığı bulunmuştur. Araştırmada, 

Türkiyede son yıllarda arttığı gözlenen helikopter anne ve babalara yönelik öneriler gelişti rilmiştir.  
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİNİN ETKİLİ İLETİŞİMİ 

                      

                                         

   Fatma PINAR KUZU*  

 

 

ÖZET 

İlk kez M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllarda Aristo tarafından, “Bir hatibin, konuşmasıyla dinleyicilerini istediği 

biçimde etkileyebilme ve inandırıcı olma beceri ve sanatı” olarak tanımlanan iletişim becerisi, her 

insanda doğuştan var olan yeteneklerdendir. Cüceloğlu iletişimi, “İki birim arasında birbiriyle ilişkili 

mesaj alışverişidir.” diye açıklar. Eğitim, temelde bir iletişim etkinliğidir. İletişim, akademik 

becerilerin ve hedeflenen bilgilerin öğretilmesinde ve sınıf yönetiminde oldukça etkilidir. Kaynak, 

mesaj ve alıcı etrafında şekillenen, bir nevi “güç” olarak tanımlanan iletişim becerisi Türk dili ve 

edebiyatı öğretiminde de etkili bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkili bir iletişimin 

gerçekleşebilmesi öncelikle sanat, tarih, güncel gelişmeler, alan hâkimiyetine sahip kaynak 

konumunda olan öğretmenin konuyu etkili bir biçimde öğretebilmesine ve öğrencileri ile sağlıklı bir 

iletişim kurmasına bağlıdır. İletişim öğretimde tek başına yeterli bir güç değildir. Günümüzde 

“beynin etkili kullanımı” ile ilgili keşfedilen bilgiler; Sperry, Ornstein, Anokhin gibi akademisyenlerin 

zihinlerimizin yapı ve bağlantılar oluşturmadaki sınırsız gücü hakkındaki buluşları; planlama, karar 

verme, yargılama ve soyut düşünce oluşturma gibi yürütücü işlevlerin yeri olarak fark edil en, beynin 

ön tarafında yer alan “prefrontal lob” un ve dil ve bazı bellek işlevlerinden sorumlu olan “temporal 

loblar”ın dil öğretiminde gücünün ortaya çıkması Türk dili ve edebiyatının öğretimi konusunda da 

geleneksel öğretim yöntemlerinden kurtulup farklı yaklaşımlar kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı öğretmenlik mesleği için önemli olan iletişimde, Türk dili ve edebiyatı 

öğretmenin dikkat etmesi gereken hususları bir araya toplayıp bir bütün halinde sunmak, 

nörobiyolojik gelişmelerin ışığı doğrultusunda belirlenen etkin öğretim yöntemleriyle etkin iletişim 

gücünü birleştirip eğitim ve öğretimde bu gücün kullanılması gerektiğini vurgulamak ve etkili 

iletişim için çeşitli önerilerde bulunmaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: iletişim, dil edebiyat öğretimi, iletişim unsurları 
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2005, 2015, 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA VE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN 

YETERLİKLERİNDE ÖZEL EĞİTİM 

 

Hilmi SAVUR*  

 

ÖZET 

Demokratik toplumların temel koşullarından birisi de eğitimde fırsat eşitliğidir. Her birey kendisine 

özgü bedensel bir görünüme ve yapıya, farklı bilişsel özelliklere ve işlevlere sahiptir. Özel eğitim, 

ortalama öğrenci grubunda bedensel, bilişsel özellikleri bakımından önemli boyutlarda farklılaşan 

öğrencilere sunulan ve bireysel olarak planlanması hedeflenen bir eğitim modelidir. Araştırmada 

2006, 2015, 2018 Türkçe Eğitim Programları ve Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri’nde özel 

eğitimin yerinin ve öneminin tespit edilip açıklanması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan 

dokümanlar birinci elden kaynaklardır. 2006 programına bakıldığında ara disiplin alan 

kazanımlarında bir kazanım, programın uygulanmasında öğretmenin rolü başlığında bir ma dde özel 

eğitimle bağlantılıdır. 2018 programında sadece öğrenme öğretme yaklaşımı bölümünde özel eğitime 

yer verilmiştir. Bu bölümde özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için BEP hazırlanması ve süreç 

içerisinde yapılması gerekenler aktarılmıştır. Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri’nde “Dil 

Becerilerini Geliştirme” yeterlik alanında “7-Türkçe öğretiminde özel gereksinimli ve özel eğitime 

gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme” yeterliliğin performans 

göstergelerinde yer alan A1, A2, A3 düzeyleri özel eğitimle alakalıdır. 2015 programında ise özel 

eğitimle alakalı herhangi bir bulgu bulunamamıştır. Kaynaştırma programı ile akranlarıyla aynı 

sınıflarda yer alabilen özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin genel çerçevede akranlarına 

uygulanan öğretim programlarında daha çok yer alması gerekmektedir. Özellikle programlarda özel 

gereksinime ihtiyaç duyan öğrencinin BEP doğrultusunda değerlendirilmesi adına programların 

ölçme değerlendirme bölümlerinde herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Özel gereksinime ihtiyaç 

duyan öğrencilerin nasıl ve ne açıdan değerlendirilmeleri gerektiği programlarda daha detaylı bir 

şekilde açıklanması gerekmektedir.  
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“DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARININ” TANITIMINDA REKLAMIN ROLÜ 

 

Begayım MAKSUTOVA*  

 

ÖZET 

“Dünya Göçebe Oyunları” ilk kez 2014 yılında, Kırgızistan’da düzenlenen uluslararası bir 

organizasyondur. Organizasyona 583 olmak üzere toplam 19 ülke katılmıştır. Organizasyonun temel 

amacı, dünya göçebe halklarının milli spor oyunlarını canlandırmak ve bu oyunları uluslararası 

arenada tanıtmaktır. Bu amaçla, 3-8 Eylül 2016 tarihlerinde organizasyonun ikincisi düzenlenmiş ve 

bu organizasyon ilkinden çok daha geniş kapsamlı bir projeye dönüşmüştür.“Dünya Göçebe 

Oyunları” organizasyonunun amacına ulaşabilmesi, göçebe halklarının unutulmaya yüz tutmuş oyun 

ve sporlarını canlandırabilmesi adına çeşitli mecralarda reklam kampanyaları yürütülerek ulusal ve 

uluslararası alanda organizasyonun tanıtımı yapılmıştır. Bu tanıtımları konu edinen çalışma, bu 

süreçte reklamın rolünü araştırmaktadır. Araştırma kapsamında Dünya Göçebe Oyunları’na ilişkin 

yapılan reklamlar basılı reklamlar, görsel-işitsel reklamlar, açık hava reklamları ve internet 

reklamları olmak üzere dört kategoride incelenmiştir. İnceleme sonucunda en etkili tanıtım 

araçlarının internet reklamları olduğu görülmüştür. Özellikle Facebook, Instagram, Odnoklassniki, 

Twitter, ВKontakte, Google+ gibi sosyal medya ortamları, tanıtım sürecinde oldukça etkin bir rol 

oynamıştır. Ayrıca, organizasyonun resmi web sayfası ve bu sayfada yer alan banner reklamlar ile 

tanıtım filmleri de çalışma kapsamına dahil edilerek incelenmiştir. Özellikle tanıtım filmlerinin hedef 

kitleye gerekli bilgileri ulaştırma noktasında önemli bir işleve sahip olduğu görülmüştür. Bu amaçla 

“Official promo video of the World Nomad Games 2016”, “The Legend of the Great Nomads” ve 

“WelcometotheWorldNomadGames 2018” tanıtım videoları analiz edilmiştir. Bu videolarda Orta 

Asya halklarından biri olan Kırgız halklarının kültürel değerleri, sembolleri ve simgelerinin etkili bir 

şekilde kullanılarak ülke tanıtımında da katkı sağladığı görülmüştür. 
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DETERMINATION OF HOMOGENEOUS COUNTRY GROUPS ACCORDING TO BASIC  

INTERNATIONAL TRADE INDICATORS 

 

      

Ercan YAŞAR*  

ABSTRACT 

The purpose of the study is to draw a dynamic map of the 121 countries' foreign trade clusters and 

reveal the key determinants of the identified clusters. In the study, clustering analysis was applied to 

establish clusters based on a number of important trade variables to determine the performance of 

goods and market diversification in foreign trade. On the other hand, the study tried  to determine the 

temporal evolution of trade clusters. To this end, countries have been identified and classified using 

clustering analysis techniques and thus a map of countries with similar trade models, economic 

performance, trade intensity and diversification level has been created. To make the analysis 

dynamic, clustering analyses were performed at multiple points over time. The data set was 

considered as three periods for the 1990s and 2000s and 2015 and later. Thus, it was determined 

whether the obtained clusters were stable and whether the change in the trade model led to the 

formation of new clusters among the economies. In addition, whether the clusters obtained 

according to the level of development differed is evaluated according to the per capit a GDP variable. 

In order to identify clusters; variables such as Index of Export Market Penetration, Hirschman 

Herfindahl Market Concentration Index, Number of Export Partners, Number of Import Partners, 

Number of Products Exported, Number of Products Imported, GDP per capita (constant 2010US$) are 

used to reveal similarities in economic performance, trade structure and trade policy. In conclusion, 

(i) it is seen that the foreign trade of countries can be divided into different groups in terms of goods 

and market diversification (ii) countries can change over time according to the trade performance 

they show (iii) the 5th cluster which is the cluster with the best goods and market diversification 

involving the USA, and the inclusion of Germany and China in 2010, (iv) cluster memberships are 

stable over the years and that a country does not experience unusual jumps over the years 

(transition to upper or lower clusters) is an indicator of successful clustering analysis (v) when the 

clusters obtained from the analysis countries are compared with GDP per capita, it is observed that 

clusters with better goods and market diversification also had higher GDP per capita.  

 

Keywords: Cluster Analysis, Index of Export Market Penetration, Hirschman Herfindahl Market 

Concentration Index, Number of Export Partners, Number of Import Partners, Number of Products 

Exported, Number of Products Imported, GDP per capita (constant 2010US$) 
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İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ DEĞİŞKENLERİ VE ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER:  

 İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ 

 

 

Türker TOPALHAN* 

Mesut DURGUT**  

 

ÖZET 

Türkiye'de iş kazası sayıları Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında, ülkemizin ortalamalarının 

oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde iş kazaları ve güvenlik kültürünün ele 

alınması gereken en önemli konulardan biri olduğu değerlendirilmektedir. İ ş güvenliği,  işçilerin 

çalışma ortamında meydana gelecek tehlikelerin,  yok edilmesi veya azaltılması için  getirilen 

yükümlülüklerden oluşan teknik kuralların bütününü ifade eden,  iş kazalarının ve meslek 

hastalıklarının azaltılmasını konu alan bir bilim dalıdır (Akpınar, 2014). Güvenlik kültürü, bir 

organizasyonun sağlık ve güvenlik yeterliliği ve tarzı ile birey ve grup değerlerinin, tutumların, 

algıların, yetkinliklerin ve bağlılığı belirleyen davranış örüntülerinin bir ürünü olarak 

tanımlamaktadır (Health and Safety Executive, 1993).  Bu çalışmanın amacı çalışanların demografik 

değişkenlerinin güvenlik kültürü algılamaları ile ilişkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini 

inşaat sektöründe çalışan 208 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın modelini, bağımsız deği şken olarak 

alınan çalışanların demografik özelliklerinde yer alan yaş, medeni durum,  eğitim durumu, iş yeri 

çalışma süresi, iş tecrübe süresi, işyerindeki konumu, çalışma hayatında daha önce iş kazasına 

uğrama durumu, bu iş yerinde iş kazasına uğrama durumu, ramak kala iş kazasına uğrama durumu 

ve çalışılan firmalar oluşturmaktadır. Araştırma modelin de yer alan bağımlı değişken ise güvenlik 

kültürü değişkenini oluşturan yöneticilerin tutumları, yöneticilerin davranışları,  yönetimin bağlılığı, 

güvenlik önceliği, güvenlik iletişimi, güvenlik eğitimi, güvenlik farkındalığı, çalışanların katılımı, 

raporlama kültürü ve kadercilik değişkenleridir. Verilerin analizinde frekans dağılımı, aritmetik 

ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi, tek faktörlü varyans analizi ve pearson 

korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliği ve güvenilirliği SPSS 

25.0 ve AMOS 24.0 veri analiz programı ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ortaya çıkan sonuçlar 

doğrultusunda, çalışanların demografik değişkenlerinin güvenlik kültürü algılamalarında farklılığa 

yol açtığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar neticesinde, işletmelerin iş güvenliği kültürünü ele alırken 

çalışanların anahtar rol oynadığı gerçeğini görmesi gerekmektedir. 
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ÜRETİM İŞLETMELERİNİN YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 

2016 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO İLK 500 LİSTESİNDE YER ALAN GIDA MADDESİ ÜRETEN 

İŞLETMELERE YÖNELİK BİR UYGULAMA  

 

Halil AKMEŞE*  

    Sercan ARAS**  

    Ali ILGAZ***  

 

ÖZET  

İşletmelerin gün geçtikçe artan yönetimsel bilgi ihtiyaçları, etkin muhasebe sistemlerine olan 

ihtiyacın da doğmasına neden olmuştur. Diğer işletmelerle rekabet edilebilirlikte bir adım önde olma, 

sürdürülebilirliği sağlama, daha doğru ve stratejik kararlar almada muhasebe sistemleri ve verileri 

oldukça önemli hale gelmiştir. Üst yönetimin alacağı birtakım kararlar da onlara ışık tutacak bu 

veriler başarının sağlanabilmesinde mutlak rol oynamaktadır. Bu sebeple işletme yönetimleri için, 

stratejik hedefler oluşturmada ve bu hedeflere ulaşmada yönetim muhasebesi verileri ve teknikleri 

en önemli araçlardan biri halini almıştır. Bununla birlikte yönetim muhasebesi küreselleşme ile 

yaşanan değişimler nedeniyle de işletmeler açısından göz ardı edilemez bir olgu haline gelmiştir. 

Yönetim muhasebesinin iş stratejisinin geliştirilmesinde, geleceğe yönelik kararlar alınmasında ve bu 

kararların uygulanmasında çok önemli bir rol oynadığı mutlaktır. Çalışmada, öncelikle yönetim 

muhasebesi ve yönetim muhasebenin gelişim süreci ele alınmış, akabinde literatür taraması yapı lmış 

ve son bölümde araştırma bölümüne yer verilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, üretim 

işletmelerinin yönetim muhasebesi uygulamalarını değerlendirmektir.  Bu kapsamda araştırmanın 

ana kütlesini 2016 yılı verilerine göre İstanbul Sanayi Odası’nın her yı l belirlemiş olduğu Türkiye’nin 

en büyük 500 sanayi kuruluşu (İSO 500) listesine giren ve gıda maddesi üreten 40 şirket 

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem olarak seçilen işletmelerin yönetim muhasebesi teknikleri ve 

maliyet sistemleri uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Örneklem üzerinde uygulanan anket 

formu genel olarak 4 bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde, ankete katılan şirketlere ait 

bilgiler, ikinci bölümde maliyetleme sistemleri, üçüncü bölümde yönetim muhasebesinin işletme 

yönetimindeki rolü, dördüncü bölümde ise kullanılan yönetim muhasebesi tekniklerine ait sorulara 

yer verilmiştir. Bu çalışmanın, yönetim muhasebesinin geleceğine ilişkin yeni yaklaşımların 

oluşturulmasına ve raporlama tekniklerinin geliştirilmesine fayda sağlayacağı  düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Sistemleri. 
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ELEKTRONİK KÜLTÜR ORTAMINDA FOLKLORUN AKTARIMI: 

KELİME OYUNU ÖRNEĞİ 

 

Derya ERSÖZ*  

ÖZET 

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, özellikle de internetin icadıyla birlikte iletişim araçlarının 

hayatımızdaki yeri ve önemi hızla artmıştır. Eskiye oranla bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşmak isteyen 

modern çağ insanı, telefon, televizyon ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerin işlevlerini çeşitlendirerek 

onları hemen her alanda kullanılabilir bir ürün haline getirmiştir. Böylece folklorun, yani halk 

bilgisinin aktarım araçları da zenginleşmiştir. Bağlam olarak metnin ve sözlü kültür ortamının yanı 

sıra elektronik kültür ortamı olarak nitelendirilen çeşitli yayın organları da folklorun aktarımında 

önem kazanmaktadır. Film ve dizilerden telefon uygulamalarına, hatta bilgisayar oyunlarına kadar 

birçok araç, folklor için bir aktarım ortamı olabilmektedir. Bunlardan biri de televizyon programı 

kimliği ile “Kelime Oyunu” adlı bilgi yarışmasıdır. Ali İhsan Varol’un hazırlayıp sunduğu ve 2009 

yılından beri sırasıyla Kanal 1, Bloomberg Tv, Show Tv, Fox Tv ve Tv 2 olmak üzere çeşitli televizyon 

kanallarında yayın hayatına devam eden yarışmada bugüne kadar birçok folklor sorusu soru lmuş, 

böylece folklorun aktarımına önemli bir katkıda bulunulmuştur. Bu çalışmada, Kelime Oyunu adlı 

bilgi yarışmasında sorulan folklor soruları; âşıklık geleneği, anonim halk edebiyatı ve mitoloji olmak 

üzere üç farklı kategoride incelenerek folklor-elektronik kültür ortamı ilişkisine dikkat çekilmiştir. 

Ayrıca yarışmacıların sorulara verdiği cevapların doğruluk oranları; yaş, eğitim düzeyi, meslek grubu 

gibi sosyal kimlikleri de göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik kültür ortamı, folklor, yarışma, televizyon, Kelime Oyunu.   
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HALK HEKİMLİĞİ KAPSAMINDA OCAK KÜLTÜRÜ: KARAMAN ÖRNEĞİ 

                                                        Mine ARSLAN* 

ÖZET  

Türk halk hekimliği, son derece zengin bir içerikle günümüze kadar gelmiş tedavi yöntemlerini içerir. 

Bu yöntemlerde ilk çağlardaki dinî inançların etkisi yoğun olarak, göze çarpmaktadır. Türkler 

Müslüman olduktan sonra, bu yöntemler belli uyarlamalarla kullanılmaya devam edilmiş, halk 

hekimliği ve dinî inançlar birbiriyle içi içe geçmiştir. Türk halk hekimliğinin en önemli figürü, 

ocaklardır. Bütün Türk toplumlarında kutsallığına ve sağaltıcı gücüne inanılan ocaklar, tarihin her 

döneminde bir tedavi merkezi olarak işlev görmüştür. Anadolu coğrafyası,  ocaklar açısından son 

derece zengin bir birikime sahiptir. Bütün Anadolu şehirlerinde, halkın alternatif tedavi maksadıyla 

gittiği ocaklar mevcuttur.Bu çalışmada, geleneksel halk hekimliğinin tedavi yöntemlerinin kuşaklara 

aktarılması ve süregelen değişikliklerin kaydedilmesi amaçlanmıştır. Ocaklar ülkemizin her yerinde 

sayısını sayamayacağımız kadar çoktur. Bu yüzden tek bir ille sınırlı tutulmuştur. Alan araştırması 

öncesinde folklor alanında yapılan farklı çalışmalar incelenmiştir. Çalışmamızda ilk olar ak Karaman 

şehir merkezi daha sonra çevre kasaba ve köylerden derleme metodu ile saptanarak kaydedilmiştir. 

Bu kaydediş, belirlenen kategorilere uygun olarak sınıflandırıldı. Derleme sürecinde ses kayıt 

yöntemi, fotoğraflama tekniği kullanıldı. Karaman merkez olmak üzere çevre köylerinde de bulunan 

ocakların şifa dağıttığına inanıldığı ve halen aktif olan ocaklarında bulunduğu tespit edilmiştir.  

Bildiride, bu ocaklar geleneksel kültürümüzde kayıt altına alınmasının ve korunmasının önemine 

vurgulanmıştır. 

Anahtar Kavramlar: Halk Hekimliği, Tedavi, Karaman, Ocak 
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YENGELİK VE SAĞDIÇLIK GELENEĞİ: ERZURUM İLİ İSPİR VE PAZARYOLU İLÇELERİ ÖRNEĞİ  

 

Semra AKBIYIK*  

 

ÖZET  

Anadolu sahasında yaşayan Türklerin düğün törenlerinde görülen ve geçmişten günümüze kad ar 

birtakım değişimlere uğrayarak varlığını sürdürmekte olan damat ve gelin sağdıçlığı geleneği ile 

damat ve gelin tarafında yengelik geleneği, Erzurum iline bağlı İspir ilçesi ile Pazaryolu İlçesi 

örnekleminde incelenmiştir. Türk kültüründe yengelik ve sağdıçlık geleneklerinin evlilik 

törenlerindeki işlevi, göç ve şehirleşme oranının artmasıyla birlikte günümüzdeki modern evlilik 

törenlerinde yengelik ve sağdıçlık uygulamalarının varlığı, etkisi, değişimi ve evlilik törenlerindeki 

işlevi incelenerek geleneksel evlilik törenlerinde yengelik ve sağdıçlık geleneği uygulamaları ile 

modern evlilik törenlerinde sağdıçlık ve yengelik geleneklerinin varlığı, işlevi ile gelin ve damat 

aileleri için önemi ortaya konmuştur. Katılımlı gözlem ve katılımsız gözlem metotları kullanılarak 

İspir ve Pazaryolu ilçelerinde yaşayan, söz konusu ilçelerden Eskişehir, İstanbul, Bilecik gibi çeşitli 

bölgelere göç eden insanların yerleştikleri bölgelerde gerçekleştirdikleri evliliklerde sağdıçlık ve 

yengelik geleneğini yaşatma ve uygulama biçimleri derlenecek, geleneklerin sürekliliği ve işlevleri 

ortaya konmuştur. Bu bildiri Anadolu sahasında kız istemeden düğün gününe kadar her aşamada 

karşımıza çıkan kız tarafı yengelik ile oğlan tarafı yengelik uygulamaları ve düğün vakti geldiğin de 

damat sağdıcı ve gelin sağdıcı olarak Türk düğünlerinde olmazsa olmaz geleneksel iki uygulama 

görülmektedir. Gelenekte yaşamış ve günümüzde yaşamaya devam eden bu iki geleneği konu edinen 

bilimsel bir çalışma Türkiye sahasında henüz yapılmamıştır. Bu çalışma ile yengelik ve sağdıçlık 

geleneklerinin düğünlerdeki önemi incelenmiştir. 

 

Anahtar Kavramlar: Sağdıçlık, yengelik, düğün gelenekleri, İspir, Pazaryolu. 
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF RURAL YOUNGER POPULATION CHANGES IN CONTEXT OF 

CONSERVATION OF RURAL HERITAGE IN THE PROVINCE OF KAYSERI 

 

Seda ÇALIŞIR-HOVARDAOĞLU*  

Ozan HOVARDAOĞLU**  

 
ABSTRACT 

A great majority of studies concerning development and conservation of cultural heritage underline 

the importance and necessity of efforts to improve and encourage younger population for 
sustainable conservation of cultural heritage. UNESCO reports that the future of world heritage 

depends on the decisions and actions of younger population identified as the future decision makers. 

Conservation and development of cultural heritage also pave a way for new opportunities of 

creativity, innovativeness and much active role in economic development for younger people. The 
demographic structure changes of the rural areas, however, show that the rural population aging an d 

the continuous deprivation of the younger cohorts due both to the total fertility decline and the out -

migration tendencies of these cohorts seem to be the main challenges that sustainable cultural 
heritage conservation efforts face in rural areas. Owing to the fact, analyzing the changes in 

demographic structure and the relations between the younger population and sustainable 

conservation of cultural heritage in rural settlements and rural areas become one of the key variables 

in conservation strategies of rural cultural heritage. Following the contemporary direction of the 
literature, this study analyses the rural demographic structure changes in the Province of Kayseri 

depending on the rural population of the districts between 2000 and 2010. Main emphasi s 

underlines the possible results of the influences of younger population losses in rural areas on the 
sustainable conservation efforts and strategies of cultural heritage. 

 

Keywords: Rural heritage, rural demographic structure change, Kayseri 
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DİNİ MİMARİDE MODERN PLANLAMA: DERİNKUYU PARK CAMİSİ  

                                                                                                         Ayşe BUDAK*  

 

ÖZET 

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi, yer altı şehri ile ön plana çıkmakla birlikte, Derinkuyu’nun ilçe olması 

için gayretler sarf edip ilk belediye başkanı da seçilen, Cumhuriyet Devrinin önemli 
heykeltıraşlarından birisi olan Hakkı Atamulu’nun doğduğu yerdir. Sanatçının belediye başkanlığı 

sırasında Derinkuyu’da inşa edilmiş Park Camisi modern cami mimarisinin ilk örneklerindendir. 

Yapımına 1966’da başlanıp 1970 yılında tamamlanarak ibadete açılmış Park Camisi, sıra dışı plastik 

kalitesi ve sıra dışı görünümü ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Giriş cephe organizasyonun 
basitliğine karşılık bütün olarak inşa edilmiş minare cephenin plastik gücünü oldukça artırmaktadır. 

Caminin tasarımı bir mimara değil de bir heykeltıraşa ait olup, Hakkı Atamulu tarafından 

tasarlanmıştır. Cami, 13.50m. lik Türkiye’nin en büyük taş heykellerinden Atatü rk heykeli, kaykay 
parkı, anfi tiyatro ve yeşil alan ve bu alana yerleştirilen heykellerden oluşan bir park düzenlemesi 

içinde bulunmaktadır. Kompleks olarak düşünülebilecek bu alanda dış görünümüyle kamusal alan 

içinde ve kamusal bir meydan yaratma gayretinin parçası olan Derinkuyu Park Camisi, Cumhuriyet 

devri mimarlığının az sayılabilecek modern cami mimarisinin öncülerindendir. Bir heykeli andıran 
minaresi ile dikkat çeken caminin klasik olarak adlandırılabilecek mimari unsurları barındırışı 

dikkati çeker. Minare ve dış cephenin ve üst örtüyle birlikte üçgen planlı harimiyle modern bir 

görünüme sahiptir. İç mekân düzenlemelerinde ise özellikle minber ve mihrap tasarımında geleneğin 
devamlılığını sürdürdüğü tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada, bir birinin tekrarı klasik cami 

tasarımlarının ötesine 1960’larda çıkmayı başaran yapı, modern cami mimarisi içindeki konumu, 

gelenek ve yenilik arasındaki yeri ve içinde bulunduğu park ve bu parkta bulunan unsurlarla olan 

uyumlu düzenlemeler açısından ele alınmaktadır. Yapının mimarının heykeltıraş kimliği ve bunların 
caminin mimari plan kuruluşuna etkileri tartışılan diğer noktalardır.  
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OTEL LOBİLERİNİN İÇ MİMARİ TASARIM ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ: 

KOCAELİ OTELLERİ ÖRNEĞİ 

 Seçil BİLGİN* 

Deniz DEMİRARSLAN ** 

 

ÖZET   

Şehirler sahip oldukları coğrafî konum, iktisadî, iklim, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişimini 

sürdürmektedir. Turizm bir şehrin gelişmesine katkı sağlayan en önemli etmenlerden biridir. Turizm 

sektöründe talepleri karşılayan, kendini yenileyen ve geliştiren, aynı zamanda konaklama ihtiyacını 

karşılayan mekânlardan biri de otellerdir. Oteller yatma mekânları, lobi mekânları, sosyal mekânlar, 

servis mekânları, çekirdek vb. ana mekân gruplarından oluşmaktadır. Lobi mekânları, bir mekânın 

sahip olduğu statü, kimlik, durum, tüm fiziki, psikolojik, sosyolojik, ekonomik vb. unsurları gösteren 

ilk mekândır. Bazen bir kurumun kimliğini bazen de bir yapının tarihini algıladığımız ilk mahal olma 

özelliğini taşır. Tarihi 17. yüzyıla dek dayanan otel binalarının lobi alanları, mekânın duygusal 

çeperini oluşturur. Otel lobileri, tasarımcının algısal açıdan hissettirmek istediği kimliği ziyaretçilere 

yansıttığı ilk mekândır. Bu çalışmanın amacı, otel lobi mekânlarında dikkat edilmesi gereken tasarım 

özelliklerinin irdelenmesi ve yapılacak tasarım çalışmalarına yazılı bir kaynak oluşturmaktır. Çalışma 

kapsamında literatür taraması yapılmış olup Kocaeli ilindeki 52 adet otel içinden İzmit ve Başiskele 

ilçelerinde yer alan üç, dört ve beş yıldızlı oteller üzerinde gözleme dayalı araştırma yapılarak lobi 

mekânları incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: otel, algı, lobi tasarımı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
* İç Mimar, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat Dalı, secilkenber@gmail.com  
**Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, denizd@kocaeli.edu.tr  
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KAYSERİ’DE TARİHİ İPEK YOLU RUHUNU YAŞATAN KÜLTÜR PARKININ KURULMASI 

 

Mehmet Levent KOCAALAN* 

ÖZET 

Coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri doğu ile batı arasında bir köprü işlevi gören Anadolu, 

İpek Yolunu en önemli kavşak noktalarından biri olmuştur. Dünya turizminde ipek yolu UNESCO 

vasıtası ile tekrar gündeme gelerek, Dünya turizm Örgütü (UNWTO) tarafından güzergâh üzerinde 

yerleşim yerlerinin geliştirilmesi için teşvikler yapılmaktadır. Orta Çağ’da, İpek Yolları Çin’den 

başlayıp Orta Asya’da birden fazla güzergâhı izleyerek ve Anadolu’yu geçerek Trakya üzerinden 

Avrupa’ya uzanmıştır. Anadoluda bulunan 3 ana ipekyolu üzerinde bulunan orta ipekyolu üzerinde 

bulunan Erzurum, Malatya, Kayseri, Ankara, Bilecik, Bursa, İznik, İzmit, İstanbul güzergâhı, önemli 

bir ticaret yolu olarak kullanılmıştır. İpek yolu Türkiye’den geçerek, İran, Türkmenistan, Özbekistan, 

Kırgızistan üzerinden Çin’e uzanmaktadır. Bunun dışında değişik ipekyolu güzergâhları da 

bulunmaktadır. Bu bildiride; Kayseri’de bulunan bir park içerisinde, Türkiye’den Çin’e kadar olan 

tarihsel ipek yolu güzergâhı üzerinde bulunan ülkelerin kültürlerinin daha iyi anlaşılması için, 

“Kültür Parkı” oluşturulacaktır. Kayseri Merkez’de  kurulacak bu park projesinde, İran, Türkmenistan, 

Özbekistan, Kırgızistan ve Çin kültürlerinin tanıtımının yapılacağı alanlar oluşturulacak, her örnek 

yerleşim yeri, kendi ülkesinin ve şehrinin kültürünü tanımlayan konsept restaurantlar oluşturacaktır. 

Kayseri’de kurulması önerilen bu konseptte, ilgili ülkelerin en güzel ev veya tarihi bina modellerini 

tip proje olarak yapılacak, bu evlerde kendi yemeklerini, özel içeceklerini, folklorunu, geleneksel 

giysilerini ve misafirperverliklerini göstererek, diğer ülkelerde kendi ülkesinin kültürel tanıtımını 

yapacaktır. Ayrıca bu parkta, tarihsel İpekyolu hakkında tarihsel bilgilendirme yapılarak, gelen 

ziyaretçilerin o tarihte yaşamaları sağlanacaktır. Bu projenin diğer ülkelere yaygınlaştırılması ile 

birlikte, Türkiye adına Kayseri mutfağı temsil edilebilecek ve ülkeler arası iletişimin halklar bazında 

oluşturulması sağlanacaktır.  

Anahtar kelimeler: Kayseri, İpek Yolu, kültür, iletişim 
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TURİSTİK TÜKETİCİLERİN SOSYAL MEDYA ALGISI  

 

Arzu KILIÇLAR* 

Recep Bahadır KAYAPINAR**  

 

ÖZET 

İnternet teknolojisi ortaya çıktığı yıldan itibaren gelişmeye başlamış ve bu gelişme 1990 ve sonraki 

yıllarda büyük bir hız yakalamıştır. İnternet teknolojisi ile birlikte internet ortamında tasarlanan 

alanların çoğalması kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde artmasına yol açmıştır. Tasarlanan sanal 

ortamlardan en önemlisi sosyal medyadır, farklı işlevlerde ve özelliklerde birçok sosyal medya 

platformu bulunmaktadır. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri, en popüler 

sosyal medya platformları arasında yer almaktadır. Sosyal medya kanalıyla, insanlar hiç 

karşılaşmadıkları kişilerle arkadaşlıklar kurabiliyor, attıkları twitlerle dünyanın her yerinden 

milyonlarca kişiye aynı anda seslerini duyurabiliyor, üretim sürecine katılan tüketiciler doğuyor, 

işbirlikleri artıyor, herkes kendi gazetesinin yazarı olabiliyor, ünlü olmak kolaylaşıyor ve maliyetler 

düşüyor.  Turizm tüketicileri ise, bu sosyal paylaşım sitelerinde sanal topluluklar oluşturmakta, 

düşüncelerini, anılarını, resimlerini içerik halinde paylaşmaktadırlar. Sosyal medyanın gücü her 

geçen gün artmakta, kullanıcılar ise sosyalleşme kavramına yeni bir boyut kazandırmaktadırlar. 

İnsanlar bir yandan sosyalleşerek iletişim ağını genişletirken bir yandan da özellikle reklam ve 

pazarlama etkileri için büyük bir hedef haline gelmektedirler.  Sosyal medya pazarlaması, otel 

işletmelerinin önceden hiç olmadığı kadar hızlı ve oldukça düşük bir maliyetle turizm tüketicilerine 

ulaşmasını sağlamaktadır. Turizm sektöründe, insanlar çoğunlukla diğer insanların onlarla 

paylaştıkları tecrübelere güvenmektedirler. Seyahat eden bir kimse, iyi ya da kötü bir deneyim 

yaşadığı zaman bu deneyimi, ailesi ve arkadaşları ile paylaşmaktadır. Sosyal medyada ise bu 

deneyimler, sosyal medya platformlarının üyeleri tarafından birbirlerine aktarılmaktadır. Bu çalışma 

turistik tüketicilerinin sosyal medyadaki turistik ürünü algılamasını ve sosyal medyadaki otel 

işletmelerine karşı tutumlarını araştırmaktadır. Araştırmada, sosyal medyanın hem turizmde hem de 

diğer sosyal bilim dallarında, bireylerin tercihlerinin şekillenmesine ve pazarlama stratejiler inin 

belirlenmesine sağladığı katkı vurgulanmıştır.  

 Anahtar Kelimeler: İnternet, Sosyal Medya, Turizm Pazarlaması 
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**Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği A.B.D.  rcpbhdrkypnr@gmail.com  
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DİNİ İNANÇLARIN GASTRONOMİ DENEYİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

: KAPADOKYA ÖRNEĞİ  

 

 

Beyza UYANIK* 

Melek YAMAN**  

 

ÖZET 

İnanç sistemleri tarih boyunca dünya üzerindeki kültürlerin şekillenmesinde etkili olmuş, var 

oluşundan itibaren evreni sorgulayan insanoğlu çok farklı inanışları benimsemiş veya kendi inanç 

sistemini oluşturmuştur. İnançların dini boyutu haricinde kültürel ve sosyal boyutu da mevcuttur. Bu 

durumda inanç, diğer kültürel ögelerle ilişkilendirilmeye müsait bir kavramdır. Yaşantımızı oluşturan 

ögeler birbirinden bağımsız değildir ve farklı noktalarda kesişmektedir. Dinin sosyal hayata 

yansıması, insan davranışlarında kendine yer  edinmesiyle mümkün olmaktadır. İnancın soyut bir 

kavram olmaktan çıkıp nasıl somut bir pratiğe dönüştüğünü görebilmek için günlük hayata, hatta 

kimi zaman bir yemek masasına bakmak bile yeterli olabilmektedir. Kültürel aktarımlara tanık olan 

beslenme olgusu dini inançları da sofralarda ağırlamaktadır. Nasıl ki her inanış için dua etme şekli, 

ibadet şekli değişebiliyorsa; yemek yeme şekilleri, gıda tercihleri de değişebilmektedir. İnsanlar için 

esnek veya keskin çizgiler çizen din kavramı destinasyon seçimlerini de etkilemektedir. Her 

destinasyon kendine has özellikler taşımakta ve farklı bir kültürü barındırmaktadır. Bu durumda 

turist kendini farklı bir kültür ve yaşantı içinde bulmaktadır. Kültürün en önemli parçalarından birisi 

de şüphesiz turistin seyahati boyunca etkileşimde olduğu mutfak kültürüdür. Beslenmenin temel bir 

ihtiyaç olduğu düşünüldüğünde, gezmek arzusunun yanında daha elzem hale geldiği durumlardan söz 

etmek bile mümkündür. Bu noktada turistin deneyiminin sadece karın doyurmaktan ibaret olm ası 

veya bölgenin mutfak kültürünü tanıyarak gerçek bir gastronomi deneyimi yaşaması ciddi bir ayrım 

noktasıdır. Çalışmanın gerçekleştirildiği Kapadokya bölgesi önemli bir turizm merkezidir. Doğal 

güzelliklerin yanı sıra, inanç turizmi için de önemli tarihi yapıları coğrafyasında barındırmaktadır. 

Kapadokya bölgesi gerek inanç turizmi gerekse her coğrafyadan insana kucak açması sebebiyle, farklı 

inanç sistemlerinden turistleri ağırlamaktadır. Turistlerin dini inançlarının gastronomi 

deneyimlerine ve yöresel mutfağı tanımalarına etkisini araştırmak, çalışmanın temel amacını 

oluşturmaktadır. Çeşitli kaynaklar taranarak ve uzman görüşü alınarak hazırlanan veri toplama aracı 

araştırıcılar tarafından deneklere dağıtılıp eksiksiz doldurmaları sağlanmış, elde edile n veriler uygun 

istatistiksel programla değerlendirilmiştir. Bulgular üzerinden Kapadokya mutfak kültürünün 

turistlere tanıtımının daha verimli hale getirilebilmesi için öneriler sunulmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: inanç, gastronomi, Kapadokya, yöresel mutfak  
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JAPONCA İLE TÜRKÇEDE YAPI VE İŞLEV BAKIMINDAN YİNELEMELER  

 

   Zeynep GENÇER*  

 

ÖZET 

Birçok dünya dilinde varlığı bilinen yinelemeler, en genel tanımıyla aynı sözcüğün veya sözcüğü 

oluşturan ses ve biçimbirimlerden en az birinin tekrar edilmesiyle ortaya çıkmış ifade şekilleri olarak 

tanımlanmaktadır. Tekrarlama yoluyla ortaya çıkan yeni birim, bileşenlerine göre bütünsel ve parçalı 

olmak üzere iki başlık altında ele alınmaktadır. Yinelemeler kimi zaman sesbilim çalışmalarına konu 

olurken, kimi zaman da sözdizimi ile biçimbilgisinin konusu olarak ele alınmıştır. Son yıllardaki 

çalışmalarla birlikte, sözcüğün çekim kategorisi yanında, söz yapımında da işlek bir şekilde 

kullanıldığının altı çizilmeye başlanmış, yinelemelerin yapısal ve anlamsal boyutları üzerine yapılan 

çalışmalar araştırmacılar arasında tekrar popüler hale gelmiştir. Bu çalışmada amaç, tipolojik olarak 

Türkçe gibi sondan eklemeli diller arasında yer alan Japoncanın yineleme kategorisini tanıtarak 

çeşitli çalışmalarda belirtilenin aksine sadece bütünsel yinelemeye sahip olmadığını ortaya koymak, 

daha sonra Türkçedeki yinelemelerle yapısal ve anlamsal açıdan karşılaştırmasını yapmaktır. 

Yansıma sözcüklerle oluşturulmuş yinelemeler (onomatopoeics and mimetics) başka bir çalışmada 

ele alınmak üzere burada inceleme kapsamı dışında tutulmuş olup, yansıma olmayan sözcüklerden 

oluşturulmuş bütünsel ve parçalı yinelemeler, yapı ve işlev bakımından karşılaştırılmaya 

çalışılmıştır. İnceleme kısmında yinelemelerin anlam kuvvetlendirme ve çokluk işaretleme gibi 

evrensel işlevlerinin dışında, bu iki dilde ortaklaşan başka işlevlerin olup olmadığı tartışılmış, 

ortaklaştığı tespit edilen işlevlerde yapı bileşenleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma 

sonucunda; 

a. Bazı iddiaların aksine Japoncanın sadece bütünsel yinelemeye sahip olmadığı, parçalı 

yinelemeyi de etkin olarak kullanmakta olduğu,  

b. Japoncada yinelemelerin birleşik sözcükler kategorisinde ele alındığı ve bir söz yapım 

yöntemi olarak değerlendirildiği,  

c. Türkçede de Japoncada olduğu gibi yinelemelerle birleşik sözcük oluşturma yönteminin 

oldukça işlek kullanıldığı ancak bu yapıların yineleme kategorisinde değerlendirilmediği gibi 

bulgular elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: yineleme, ikileme, söz yapımı, jōgo, jūfukugo 
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2010-2018 YILLARI ARASINDA JAPON BASININDA KAPADOKYA İMAJI  

 

Melek KABA*  

ÖZET 

Türkiye’de turizm en önde gelen ekonomik sektörlerden biridir. Türkiye’ye uzun yıllardır gelen 

Japon turistler İstanbul ve Pamukkale’nin yanında Dünya Miraslarından olan Kapadokya’ya özel bir 

ilgi göstermişlerdir. Japon turistlerin yoğunluğu da Kapadokya için ekonomik yönü ile büyük bir 

potansiyel teşkil etmiştir. Diğer yandan turist olarak gelen Japonların bölgeye yerleşmesi ile 

Kapadokya, Türkiye ile Japonya arasında kültürler arası bir köprü görevini de üstlenerek Japon 

turistler ile özdeşleştirilmiş bir imaja da sahip olmuştur. Ancak son yıllarda Türkiye’ye ve özelde ise 

Kapadokya’ya gelen Japon turist sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır.  Kapadokya’da 

meydana gelen bazı olaylar ve ülkemizin yüz yüze geldiği terör olaylarının da bu düşüşteki bir diğer 

etken olduğu, Japonya ve Japon halkının güvenlik konusundaki hassasiyeti bağlamında önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda okur-yazar sayısının oldukça yüksek olduğu ve nüfusun yüzde %75’inin bir 

gazeteye abone olduğu Japonya için medya söylemlerinin, halkın Türkiye ve Kapadokya ile ilgili 

imajının şekillenmesinde büyük bir önem arz ettiği bir gerçektir. Bu çalışmada 2010-2018 yılları 

arasında Japon medyasının en büyük gazetelerinden olan  Asahi Gazetesi’nde yer alan Kapadokya ile 

ilgili yazılar ele alınarak, 8 yıllık süre zarfında Japon medyasındaki Türkiye ve Kapadokya imajının 

nasıl yer aldığı ortaya konulacaktır. Medya, propaganda ve imaj oluşturma üçgeni içerisinde Türkiye 

ve Kapadokya’nın nasıl bir şekilde tanımlandığı ele alınacaktır. Özellikle 6 milyonluk bir okuyucu 

kitlesine sahip olan Asahi Gazetesi’nde yer alan yazılar taranacak, sınıflandırılacak, metinlerin başlık 

ve içerikleri analiz edilecektir. Son aşamada ise metinlerin oluşturduğu Kapadokya imajının, 

kronolojik olarak nasıl bir gelişme ve değişme gösterdiği tespit edilerek araştırma sonlandırılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Japonlar ve Kapadokya, Japon Medyası ve Kapadokya, Japon Turistler 
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YAŞANMIŞ BİR OLAYIN ROMANDAN DİZİ SENARYOSUNA, JAPONCADAN TÜRKÇEYE VE JAPON 

KÜLTÜRÜNDEN TÜRK KÜLTÜRÜNE YOLCULUĞU: “ICHİ RİTTORU NO NAMİDA 一リットルの涙 

BİR LİTRE GÖZYAŞI”  

 

Gonca VAROĞLU*  

 

ÖZET 

 

1986 yılında Japonca olarak basılan「Ichi Rittoru no Namida一リットルの涙 (Bir litre Gözyaşı)」adlı 

roman, amansız bir hastalığa yakalanan Aya adındaki genç bir kızın gerçek yaşam hikâyesini 

anlatmaktadır. Aya’nın günlüğünden oluşan bu romanda, genç bir kızın ölümle sonuçlanan yaşam 

mücadelesi tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilmektedir. Bu romandan uyarlanan「Ichi Rittoru no 

Namida一リットルの涙」adlı dizi, 2005 yılında Japonya’da gösterime girmiştir. 2016 yılında ise, 

roman “Bin Damla Gözyaşı” adı ile Japonca aslından Türkçeye aktarılmıştır.  Daha sonra, 2018 yılında 

「Ichi Rittoru no Namida一リットルの涙」adlı dizi “Bir Litre Gözyaşı” adı altında Türk dizisi olarak 

uyarlanmıştır.  Bu çalışmanın amacı, günlük olarak yazılmaya başlanan gerçek bir hayat hikâyesinin, 

romandan dizi senaryosuna ve ardından Japon kültüründen Türk kültürüne aktarımı sırasında 

karakterler, olaylar ve kavramlarda görülen -belki de zorunlu- değişikliklerin izini sürmektir. Bu 

çalışmada, öncelikle roman göz önünde bulundurularak, esas karakter Aya başta olmak üzere bahsi 

geçen tüm karakterler ve ön plana çıkan olay ve kavramlar incelenmiştir. Bu incelenme sır asında 

romanın Japonca aslı ve Türkçe çevirisi göz önünde bulundurulmuştur. Sonrasında romanın diziye 

uyarlanması sırasında karakterlerde ve olaylarda herhangi bir farklılık olup olmadığı 

değerlendirilmiştir. Son olarak, Japonya’da yayınlanmış dizi ile şu anda Türkiye’de yayınlanmakta 

olan dizi arasında karşılaştırma yapılarak, bu iki dizi kültürel açıdan analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Ichi Rittoru no Namida, Bir Litre Gözyaşı, roman, dizi, karşılaştırma 
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JAPONCADAKİ “AD+GA/WO SURU” YAPILARI İLE KULLANILAN ADLAR VE BU YAPILARIN 

TÜRKÇEYE YANSIMALARI 

Ümmühan ÇİFTÇİ* 

ÖZET    

Japonca ile Türkçe arasında dilbilgisi bakımından yapısal özellikler çoğunlukla benzerlik gösterse de, 

bazı aykırı yapıların varlığına da sık sık rastlanmaktadır. Örneğin; Türkçed e tek bir fiille ifade 

edebildiğimiz tümceler, Japoncada başlı başına bir dilbilgisi yapısı olarak karşımıza çıkabilmektedir.  

“Ad+ga ilgeci+suru eylemi” şeklindeki yapı buna en uygun örneklerden biri olarak gösterilebilir.  

1）Tonari-no heya-kara henna oto-ga-suru.→ Tonari-no heya-kara henna oto-ga-kikoeru.  

隣の部屋から変な音がする。→隣の部屋から変な音が聞こえる。 

      “Yan odadan garip sesler geliyor. →Yan odadan garip sesler duyuluyor” 

 Örnek (1)’deki durumu bu iki farklı tümce ile Türkçeye aktarabiliriz. İki tümcenin de kullanımı 

mümkünken  “Ad + ga ilgeci + suru eylemi” ile oluşturulan tümcenin daha yaygın olarak günlük dilde 

kullanıldığı düşünülmektedir. 

Genel olarak bu yapı, beş duyunun yaptığı işi ifade etmek için kullanılır. Yani “Görme, işitme, 

koklama, dokunma ve tatma” duyularıyla yapılan eylemleri ifade 

eder.「声（koe）」「音（oto）」「味（aji）」「匂い（nioi）」「香り（kaori）」「めまい（m

emai）」gibi sözcükler bu yapı ile kullanılan başlıca adlardır. Beş duyu dışında yine bu yapıyla 

birlikte kullanılan sözcüklere 「感じ（kanji）」「気（ki）」「予感（yokan）」gibi hissi durum 

ifade ederken tercih edilen adlar da eklenebilir. 

 “Ad+wo ilgeci+suru eylemi” yapısı ise kişilerin özelliklerini ifade etmede kullanılan bir yapıdır. 

Örneğin; bu yapının kullanıldığı tümceleri「きれいな顔をしている（kirei-na kao-wo shite 

iru）（güzel bir yüzü var）」,「青い目をしている女の子（aoi me-wo shite iru onna-no 

ko）（mavi gözlü kız çocuğu）」 şeklinde Türkçeye aktarmak mümkündür. Ve bu yapı ile birlikte 

kullanılan adların da özellikle kişilerin dış görünüşünü ifade eden sözcükler olduğu görülmektedir. 

Fakat kişilerin özelliklerini ifade ederken kullanılan her adın, bu yapı ile uyumlu olduğunu 

söyleyemeyiz. “Uzun boylu adam” ifadesini oluştururken 「高い背をしている男」gibi bir ifade 

doğru değildir. Bu anlamı elde etmek için 「背が高い男（se-ga takai 

otoko）」veya「背の高い男（se-no takai otoko）」ifadeleri kullanılmalıdır. Bu çalışmada, 

yukarıda örnek gösterilen dilbilgisi yapılarının birlikte kullanımının mümkün olduğu adlar bir araya 

getirilerek, bu yapıların Türkçeye yansımaları hakkında araştırma yapılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: ga suru, wo suru, adlar, Japonca 

                                                                 
* Dr. Öğr. Üyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, ummuhanciftci@nevsehir.edu.tr  

mailto:ummuhanciftci@nevsehir.edu.tr


 

 

     152 

DERS KİTAPLARI ARACILIĞIYLA JAPONYA’DA SAVAŞ HAFIZASININ OLUŞUMU 

 

 

Filiz Yılmaz*  

 

ÖZET 

 

2. Dünya Savaşı’nda yenik düşerek Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki işgal kuvvetlerinin 

(General Headquarters) yönetimi altına giren Japonya’da, savaş sonrası pek çok alanda köklü 

değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerden en çarpıcı olanı da eğitim alanında yapılan reformlardır. 

2. Dünya Savaşı öncesi dönemde militarist öğelerin baskın olduğu Japonya’da, savaş sonrası 

dönemde demokratikleşme ön planda tutulmuş ve savaş bitimine kadar izlenen militarist politikadan 

vazgeçilerek barışçıl bir ülke olma yolunda adımlar atılmıştır. Amerika’nın önderliğinde, 

eğitimcilerden oluşan heyetler Japonya’ya gelerek, Japon eğitimciler ile iş birliği içinde eğiti m 

sistemini yeniden şekillendirmişlerdir. Bu noktada, demokratikleşmeyi hedefleyen yeni eğitim 

sistemi esas alınarak hazırlanan, eğitim alanının ana öğretim aracı olan ders kitaplarında “savaş” ve 

“barış” kavramlarının ne şekilde ele alındığı ve sistemde nereye yerleştirildiğini saptamak bu 

sistemin doğru bir şekilde anlaşılması açısından büyük önem taşımaktadır. Yine, yeni sistemin 

kurallarını belirlemek için hazırlanan öğretim programları da uzun bir hazırlık sürecinden geçerek 

sisteme uygun hale getirilmiş olup, ders kitaplarıyla birlikte ele alınması gereken bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda sıralanan öğeler, yine 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde çıkarılan 

yeni eğitim kanunu esas alınarak oluşturulmuş olup, eğitim kanunda savaşa yapılan atı fların 

incelenmesi de çalışmamızın bir diğer konusudur. Bu çalışmada 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Japonya’da kullanılan öğretim programları ile ders kitapları dönemlere ayrılarak incelenecektir. Yine 

bu çalışma, Türkiye’de yeterince ele alınmamış olan 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya’da eğitim 

alanında oluşturulmaya çalışılan “savaş” hafızasının oluşumunu ders kitapları ve öğretim 

programları aracılığıyla gözlemleyerek açıklamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, öğretim 

programlarında “savaş” ve “barışa” yapılan atıflar ile ders kitaplarında “savaş” ve “barış”ı konu alan 

eserler incelenerek 2. Dünya Savaş’ından sonra eğitim alanında “savaş” kavramına olan bakış 

açısındaki değişimin dönemlere göre aydınlatılması hedeflenmektedir. 

 

 Anahtar Kelimeler:  2. Dünya Savaşı, Japonya, eğitim sistemi, öğretim programı, ders kitabı 
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İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

 

Özgür DEMİRCİ SEYREK*  

 Ercümend ERSANLI**  

 

ÖZET 

Yalnızlık bireyin var olan ile olmasını istediği sosyal ilişkileri arasındaki  farklılığı algılaması 

sonucunda yaşanan ve hoş olmayan bir ruhsal durum olarak tanımlanabilir (Perlman ve Peplau). 

Yalnızlık birey için zaman ve mekân sınırı olmadan yaşanabilen bir duygu olmakla beraber var olan 

sosyal ilişkilerin kalitesi ve bu ilişkilerden bireyin edindiği doyum ile de yakından ilişkilidir 

(Özkürkçügil, 1998; Buluş, 1997). Her insanın eşit olarak sahip olduğu yirmi dört saati ne tür 

faaliyetlerle değerlendirdiği sosyal ilişkilerini ve onun kalitesini belirleyebilmektedir. Çağımızın en 

önemli teknolojik gelişmelerinden biri olan internet de bireyin günlük yaşamında her geçen gün daha 

fazla yer almaktadır. Birçok amaç için kullanılabilen internetin bazı bireylerin sosyal ilişkilerine 

etkisi farklı araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmada ise internet bağımlılığı ile yalnızlık arasındaki 

ilişki ve bu ilişkide sosyoekonomik düzey, cinsiyet, doğum sırası ve eğitime devam edilen lisans 

sınıfının etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya 117’i kadın 83’Ü erkek olmak üzere toplam 200kişi 

katılmış. Katılımcıların yaş aralığı 18-26’dır. Veri toplama amacıyla demografik formun yanı sıra, 

daha önce geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış olan İnternet Bağımlılığı Ölçeği, UCLA 

Yalnızlık Ölçeği ve Kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı 

korelasyon analizi ve MANOVA analizleri kullanılmıştır.  Örneklemin %35’inin internet bağımlılığı 

puanlarının yüksek olduğu, internet bağımlısı olarak tanımlanabileceği görülmektedir. Bağımlı 

olanların interneti daha uzun süre ve daha çok etkileşim amaçlı kullandıkları belirlenmiştir.  İnternet 

bağımlılığı ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca bu araştırma sonuçlarına 

göre yalnızlık ile internet bağımlılığı arasındaki ilişki cinsiyete, sosyoekonomik du ruma, sınıf 

düzeyine ve doğum sırasına göre de değişmemektedir. Bunun sebebi olarak internette sosyalleşen 

bireylerin kendilerini yalnız olarak algılamamaları gibi çeşitli nedenler yer alabilir. Literatürde 

birtakım çalışmaların bu araştırmanın bulgularını  destekler nitelikte olduğu görüldü. Literatür 

ışığında sonuçlar tartışılmış ve birtakım öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: sosyal ilişkiler, internet bağımlılığı, yalnızlık 
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ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞININ, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE TEMEL PSİKOLOJİK  

İHTİYAÇLARLA İLİŞKİSİ1 

 

Emre YILDIRIM*  

Şerife Gonca ZEREN**  

 

 

ÖZET 

Bilgisayar, akıllı telefonlar ve tabletlerle beraber internetin günlük hayatımızın vazgeçilmez bir 

parçası olmasıyla çocukların ve ergenlerin hatta yetişkinlerin dahi dijital oyunlarla çokça vakit 

geçirdiği ve çevrimiçi olarak dünyanın her yerinden başka oyuncularla aynı anda etkileşimli oyunlar 

oynayabildiği bir görülmektedir. Bu da oyunların sadece bir eğlence aracı olmaktan öte sosyal ve 

psikolojik boyutunun da ele alınması gerektiğini düşündürmektedir. Özellikle ergenlik dönemindeki 

bireylerin sosyal destek ve ilişki arayışları onları farklı gruplara ve etkinliklere 

yönlendirebilmektedir. Dijital oyunların ise bu dönemdeki bireylerin hayatında önemli bir yer ettiği 

görülmektedir. Davranışsal bir bağımlılığa dönüşebilen oyun oynamanın ilişkili olduğu kavramlar 

incelenmektedir. Bu araştırmanın amacı ise çeşitli lise türlerinde öğrenim gören ergenlerin çevrimiçi 

oyun bağımlılığı düzeylerinin ailesinden, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden gördükleri sosyal 

destek ve özerklik, yeterlilik, ilişki ihtiyacı olan temel psikolojik ihtiyaçları ile ilişkisinin 

incelenmesidir. Araştırmaya Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesine devam eden 262 

kız, 271 erkek, toplam 533 öğrenci katılmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Verilerin toplanmasında Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeği (ÇOBÖ), Temel Psikolojik 

İhtiyaçlar Ölçeği (TPİÖ) ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ-R) kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde Bağımsız Gruplar İçin t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) ve Pearson 

Korelasyon Analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, erkeklerin 

çevrimiçi oyun bağımlılıklarının kız öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu, Meslek 

Lisesi öğrencilerinin oyun bağımlılıklarının, Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. Çevrimiçi oyun bağımlılığı ile algılanan 

sosyal destek ve temel psikolojik ihtiyaçlar arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Oyun bağımlılığının, arkadaşlardan ve aileden algılanan sosyal destek ve ilişki ihtiyacı ile olan ilişkisi 

diğerlerinden daha yüksek bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı, Algılanan Sosyal Destek, Temel Psikolojik İhtiyaçlar. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK   İLİŞKİDE DUYGUSAL İSTİSMARLA  

 İLGİLİ DÜŞÜNCE VE DENEYİMLERİ 

 

Sümbül YALNIZCA YILDIRIM* 

Fulya CENKSEVEN ÖNDER** 

ÖZET 

Problem Durumu  

 Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) (2017)  romantik ilişkide şiddeti, “kişinin eski eşi (hukuki eşler de 

dâhil), sevgilisi, erkek ya da kız arkadaşı tarafından fiziksel, cinsel ya da duygusal anlamda ya da 

kandırılarak istismar edilmesi” olarak tanımlamaktadır. Romantik ilişkinin bir türü olan flört 

ilişkisinde yaşanan duygusal/psikolojik istismar, üniversite öğrencileri arasında yaşanan oldukça 

yaygındır (White ve Koss, 1991). Flört ilişkisinde duygusal istismar, partnerlerden birinin diğerini 

izole etmek, kontrol etmek ya da incitmek için fiziksel olmayan yollar kullanması olarak 

tanımlamaktadır (Tolman, 1989).  Bu konu ülkemizde sınırlı sayıda, betimsel çalışmaya konu 

olmuştur. Bu nedenle bu çalışma bağlamında flört ilişkisinde duygusal istismarla ilgili üniversite 

öğrencilerinin farkındalıkları ve deneyimleri ortaya koyulmuştur. 

Araştırmanın Amacı 

Üniversite öğrencilerinin flört ilişkisinde duygusal istismar ile ilgili duygu düşünce ve deneyimlerinin 

neler olduğunu belirlemektir.  

Yöntem 

 2018-2019 eğitim öğretim yılında bir devlet  üniversitesinin farklı bölümlerinin 2,3 ve 4. sınıflarında 

okuyan 5 erkek, 9 kadın olmak üzere toplam 14 üniversite öğrencisi ile yapılan araştırmada nitel 

araştırma yöntemlerinden olgubilim modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla 

katılımcılarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz 

yöntemine bağlı kalınarak; betimsel analiz için çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre verilerin 

işlenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması olm ak üzere dört aşamada analiz 

edilmiştir 

Bulgular 

Katılımcıların 4’ü duygusal istismarın ne olduğunu bilmediğini, 4’ü duygusal istismarla ilgili kısmen 

bilgisi olduğunu 6’sı ise flörtte duygusal istismarı bildiklerini ifade etmişlerdir.  Katılımcıların 7’si  

flört ilişkilerinde hem duygusal istismara maruz kaldığını hem de uyguladığını, 4’ü duygusal 

istismara maruz kaldığını, 2’si duygusal istismar uyguladığını ifade etmişlerdir. Bir katılımcının hiç 

sevgilisi olmadığından bu soruya yanıt vermemiştir . 

Anahtar Kelimeler: flört şiddeti, flörtte duygusal istismar, üniversite öğrencileri
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DEVELOPMENT AND VALIDITY OF LABORATORY MOTIVATION SCALE 

 

Ömer KÖSE* 

Çekdar AYTİMUR** 

ABSTRACT 

The development of the scale is based on self-determination theory. According to the self-

determination theory, two main types of motivation were pointed (intrinsic vs. extrinsic motivation). 

Extrinsic motivation may occur in different level of motivation. In the present research, external 

motivation was measured by external regulators (e.g., giving course credits or monetary incentives to 

the subjects to take part in the study). Additionally, one’s interest, boredom, and concentration level 

for a specific work are shaped by the level of intrinsic and extrinsic motivation. The aim of the 

present research was to develop and validate a motivation scale to be used in a laboratory condition 

to measure situational motivation. Laboratory Motivation Scale is intended to measure intrinsic 

motivation, concentration on the task, interest on the task, boredom, and external regulation during 

the experimental condition. To develop and validate Laboratory Motivation Scale, three studies were 

conducted in the laboratory settings. In the first study, Exploratory Factor Analysis was applied by 

using SPPS software. Since the content of items were relatively close to each other, Varimax Rotation 

was applied. 9 items were excluded out of 25. Then, Confirmatory Factor Analysis was conducted 

using AMOS programme in the second study. Only an item was excluded to strengthen the model. 3rd 

study was intended to measure the items in a true experiment condition. Results of the true 

experiment illustrated that the scale was applicable. Through 3 laboratory studies, it was found that 

Laboratory Motivation Scale was valid and this scale were able to measure the constructs of the 

motivation.  

Keywords: Motivation Scale, İntrinsic Motivation, Extrinsic Motivation 
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TRAVMAYA BAĞLI STRESİN UYKU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN CİNSİYETLERE GÖRE DAĞILIMI 

 

İpek SALMAN* 

 

ÖZET 

 

AMAÇ: Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), bireyin fizik bütünlüğünü tehdit eden, dehşet 

duygusu yaratan ve çaresiz bırakan, ister olağan ister olağan dışı olsun, bireyin başa çıkabileceği 

düzeyin üzerinde yaşanan travma sonucu gelişen ve süreğenleşme eğilimi gösteren bir ruhsal 

bozukluktur. Uyku bozukluğu, düşme ve uykuda kalma gibi sorunlar da dahil olmak üzere, travma 

sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşayan hastalar arasında en sık bildirilen semptomlardan biridir. 

Bu çalışmanın amacı travmaya bağlı stresin uyku üzerindeki etkisinin cinsiyetlere göre dağılımını 

incelemektir.  

YÖNTEM: ‘’trauma’’ , ‘’traumatic stress’’ ve ‘’insomnia’’ anahtar kelimeleri kullanılarak Pubmed veri 

tabanı taranmıştır. Araştırmamıza 6 makale dâhil edilmiştir.  

BULGULAR: Uyku bozukluğu özellikle TSSB'li kadınlarda belirgindir. Tanı ölçütleri arasında 

uykusuzluk ve tekrarlayan travma kâbusları ile birlikte aşırı uyarılma, yeniden deneyimleme ve 

kaçınma/hissizlik gibi diğer semptomlar yer alır. Yapılan bir çalışmada kadınların erkeklere göre 

uykuya başlama ve uykuyu sürdürmede daha başarısız olduğu gösterilmiştir. Ayrıca çalışma da 

farklı travmaların uykusuzluk derecelerini etkilediği gösterilmiştir. Travmatik bir olaya maruz 

kaldıktan sonra kadınlar,  travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon ve anksiyete 

bozuklukları da dahil olmak üzere, psikolojik bozuklukların belirtilerini gösterme açısından 

erkeklerden daha fazla risk altındadır. Bununla birlikte, sadece az sayıda psikolojik veya 

farmakolojik klinik çalışma, travmaya maruz kalan kadınlarda uyku semptomlarına odaklanmıştır.  

TARTIŞMA: Uykuların zihinsel ve bedensel sağlığın korunmasına katkıda bulunduğu giderek daha 

fazla fark edilmiştir. Bu nedenle, travma sonrası uyku bozukluklarının uygun şekilde tedavi 

edilmesi, sadece uyku güçlüğü ile ilişkili sıkıntıların giderilmesi için değil, aynı zamanda travmaya 

maruz kalan kişilerin sağlık ve yaşam kalitesini arttırmak için de önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: ”trauma’’, ‘’traumatic stress’’, ‘’insomnia’’ 

 

 

   

                                                                 
*Öğrenci, İzmir Ekonomi Üniversitesi, ipekslmnn@gmail.com 
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ZİHİN ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARIYLA 

İLETİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ 

 

M. Abdulbaki KARACA*  

Erkan EFİLTİ**  

 

ÖZET 

Ebeveynler çocuklarının yeteneklerini geliştirmek, sosyalleşmelerini sağlamak, işlevselliklerini 

sürdürdükleri organizasyonların taleplerini karşılamada yardımcı olmak, ailenin refahı için gerekli 

olan fiziksel ve ruhsal çevreyi oluşturarak çocuklarıyla sağlıklı iletişimi sağlamakta önemli rol 

oynamaktadır (Kut, 1994). Türkiye’de ebeveynlerin normal gelişim gösteren çocuklarla iletişimiyle 

ilgili araştırmalar yapılmış olmasına rağmen zihin engelli çocuğa sahip ailelerin normal gelişim 

gösteren çocuklarıyla iletişimiyle ilgili sınırlı araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu 

araştırmada zihin engelli çocuğu olan annelerin normal gelişim gösteren çocuklarıyla iletişimlerinin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Çünkü tarama modelleri öncesinde veya halen var olan bir durumu olduğu şekliyle 

betimler. İlişkisel tarama modelleri ise iki veya daha fazla değişken arasından değişim varlığını veya 

derecesinin anlaşılmasını amaçlamaktadır (Karasar, 2006). Araştırmaya 2018 -2019 öğretim yılında 

çocuğu zihin engelli olan ve normal gelişim gösteren çocuğa sahip olan 100 anne katılmı ştır.  

Araştırmada veriler Kahraman (2016) tarafından geliştirilen ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimi 

ölçeği (EÇİÖ) kullanılarak elde edilmiştir27 maddeden oluşan ölçek 5 alt boyut içermekte ve toplam 

varyansın .54,3’ünü açıklamaktadır. ‘‘1’’ Hiçbir zaman, ‘‘2’’ Sıklıkla, ‘‘3’’ Bazen, ‘‘4’’ Nadiren, ‘‘5’’ Her 

zaman şeklinde 5’li likert tipi içermektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 27, en yüksek puan 

ise 135 tir. Yüksek puanlar ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinin yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca Cronbach Alpha güvenirlik çalışması sonucunda problem çözme boyutu .762, 

paylaşıma açık olma boyutu .842, saygı kabul boyutu .768, duyarlılık boyutu .769, engelsiz dinleme 

boyutu ise  ,703 ve ölçeğin toplam geçerliği .865 olarak hesaplanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar 

doğrultusunda ölçeğin ebeveynlerin çocuklarıyla iletişiminin ölçülmesinde kullanılabileceği 

anlaşılmıştır. Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimi ölçeğinden (EÇİÖ) elde edilen verilerin analizi SPSS 

paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucu kongrede detaylı şekilde 

sunulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: İletişim, zihin engelli birey, aile 

                                                                 
* Arş. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi, akaracaegitim@gmail.com 
** Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, eefilti@konya.edu.tr 
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NEV’Î DİVANI’NDA TARİHÎ, DİNÎ, MİTOLOJİK VE EFSANEVÎ ŞAHSİYETLER VE BUNLARIN 

KULLANIMI ÜZERİNE 

 

                                      Sedanur DİNÇER ARSLAN*  

ÖZET 

Mitoloji, efsane ve tarih; Klasik şiirde işlenme biçiminden, şairin imgelem dünyasına ve üslubuna 

katkısından, şiire tesirinden dolayı önemli başvuru kaynakları arasında sayılırlar. Klasik şairler, 

bilhassa Fars kültür ve edebiyatını örnek aldıkları için şiirlerinde daha ziyade bu kültürün tarihî, 

mitolojik ve efsanevî kişi veya varlıklarını kullanmışlardır. Fakat Arap, Hint, Çin ve az da olsa Yunan 

kültürüne ait tarihî ve efsanevî kişi ya da varlıklara da şiirlerinde değinmişlerdir.  Böylelikle hem 

geleneği sürdürmüşler hem de şiirde orijinal ifadeler yakalamaya çabalamışlardır. İslamiyet başta 

olmak üzere farklı din ve inanışa dair her şey Klasik şiirin malzemesi olabilir. Dolayısıyla İslam 

inancını temsil eden peygamberler ve din âlimleri, mutasavvıflar çeşitli amaçlarla Klasik şiirde yâd 

edilirler. Şairlerin bu sayede amacı; tasavvuf inancını aksettirmek ya da sevgilinin güzellik 

unsurlarını ya da aşığın türlü hallerini daha iyi betimlemek, tecessüm ettirebilmektir. 

Bu çalışmada incelediğimiz Nev’î Divanı; dinî, tarihî, mitolojik ve efsanevî kişi ya da varlıklar 

bakımından oldukça zengin bir malzemeye haizdir. Bu malzemelerin şiirlerdeki nicel çokluğuna 

ilaveten şairin hayal dünyasından nasıl şekillenip kullanıldığı da önem  arz eder. Bu kişi ya da 

motifler; Nev’î’nin hayal dünyasını zenginleştirir ve şiirine yeni anlamsal, biçimsel açılımlar 

kazandırır. Nev’î’nin şairlik kabiliyetine dair ipuçları verdiği gibi Klasik Türk şiirinin kültürel 

zenginliğine dair bilgiler de sunar. Dolayısıyla her tür din ve kültürün sembolü varsayılan 

şahsiyetlerin Klasik edebiyatın zirve yaptığı bir dönemde meşhur bir şair, Nev’î, tarafından nasıl ve 

ne ölçüde kullanıldığını tespit etmek şairin sanatının ve o dönem edebiyatının daha iyi 

değerlendirilmesini sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, mitoloji, din-tasavvuf, divan, şahıslar 

 

 

                                                                 
* Uzman Dr, Kültür Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Birimi, sedanur_dincer@hotmail.com  
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TÜRKİSTANLI CEDİTÇİ ABDURRAUF FITRAT’IN TÜRKIYEDEKI EDEBİ FAALİYETİ  

 

Shohrukhbek OLİMOV* 

ÖZET 

XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında Türkistan (Orta Asya),  Buhara Emirliği, Hive Hanlığı ve 

doğrudan Çarlık Rusya’sına bağlı vassal ülkelerden ibaretti. Bu dönemde Türkistan siyasî, iktisadî ve 

sosyal hayatta herhangi bir gelişme söz konusu değildir. Buna karşılık bazı gençler eğitim, kültür, 

inanç ve günlük hayatta yenilik ve değişiklik arzusu ile kendilerini göstermişlerdir. Bunlara 

Cedidciler hareketi adı verilmiştir. Buharalı Abdurauf Abdurahim oğlu Fıtrat (Buhara 1886 – Taşkent 

1938) Cedidcilerin önderlerinden biri olmakla birlikte, XX.  yüzyılın büyük zekâ sahiplerindendi. Aynı 

zamanda, o bir şair, yazar, edebiyatçı, tarihçi, felsefeci ansiklopedik aydındı. Fıtrat’ın zamanının nadir 

şahsı olarak yetişmesinde, Türkiye’nin de büyük etkisi olmuştur.  Fıtrat, ilk eğitimini medresede 

aldıktan sonra, Türkiye’ye gelmiştir. 1909-1913 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde okuduğu tahmin 

ediliyor, ancak buna dair net bir belge yoktur. Fıtrat, Türkiye’de tahsil görmekle birlikte, önemli 

eserlerini Türkiye’de yazdı ve yayınladı. 1909 yılında “Münazara” (Hindistanlı bir Frenk ile Buharalı 

bir hocanın bazı meseleler hakkında, özellikle usul-i ceditle ilgili fikir alışverişi ağırlıklı) eseri 

İstanbul’da İslamiye matbaasında yayınlandı. 1911’de “Sayha” şiir kitabı, 1912’de “Seyyah Hindi” 

(Beyanat-ı Seyyah-i Hindi) basıldı.  Üstelik İstanbul’da yayınlanan İştirakiyun, Tarik-i Müslimin gibi 

birkaç gazete ve dergide makaleleri yayınladı. Bu eserleri sayesinde tanınmaya başlandı.  Sovyetler 

Birliği (SSCB) döneminde Pantürkist olarak yaftalanan Fıtrat’ın, hayatının bu dön emi üzerinde 

araştırma veya inceleme teşebbüslerinden uzak durulmuş, Fıtrat bu bakımdan imha edilmiştir. 

Makalede Fıtrat’ın Türkiye’de yayınlanan kitapları hakkında bilgi verilmekle beraber söz konusu 

kitapların ideolojik yönleri tahlil edilmiştir.    

Anahtar kelimeler: Türkistan, ceditçilik, Buhara Emirliği, reformculuk  

 

 

 

 

 

                                                                 
* Doktora öğrencisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, shohruxbekolim@rambler.ru  
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ŞÂİR PADİŞÂH MUHİBBÎ’NİN KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE SEVGİLİ ANLAYIŞI  

 

Şemsettin PINAR  

 

ÖZET 

Osmanlı Devleti sultânlarının, şehzâdelerinin, paşalarının, hâtunlarının geneli şiirle ilgilen miş ve 

birçoğu da dîvân tertip etmiştir. Sultânlar içerisinde yer alan, Osmanlı Devleti’nin onuncu pâdişâhı 

olan ve Batı’da “Muhteşem”, Doğu’da Kanûnî olarak anılan Sultân Süleyman, sultânlığı ve 

cengâverliğinin yanı sıra ince ruhlu şâirliğiyle de Muhibbî mahlasıyla Osmanlı Devleti’nin beşinci şâir 

pâdişâhı olarak ön safta yer almaktadır. Ömrünü devletine adamış, devletin bekâsı için kanunlar 

çıkarmış ve hayatının yarısını at üstünde, savaşlarla ve seferlerle geçirmiş olan Kanûnî Sultân 

Süleyman bunların yanı sıra şiire, sanata ve sanatçıya çok önem vermiştir ve bunlarla yakından 

ilgilenmekten geri kalmamıştır. Döneminde açtığı medreseler onun sanat ve kültür alanında yaptığı 

büyük hamlelerden birisi olmuştur. Yine kendi döneminde birçok şâiri himâyesi altın a alması bunun 

göstergesidir. Dîvân şiirinde, tam olarak XIV. asırdan başlayarak Klâsik bir nitelik kazanan muhtevâ 

ve biçim, Muhibbî’nin şiirlerinde de aynı geleneği sürdürürken bazen gelenek dışına çıktığı da 

görülür. Bu çalışmada her iki husustan da hassasiyetle söz edilecektir. Gelenek dışına çıkmasını da 

sevgiliyi, fethettiği yerlerden üstün tutmasıyla örneklendirebiliriz. Her şeyden evvel, klâsik Türk şiiri 

geleneğinde genel olarak, sultân, şâh, perî, melek, gül, gülistân, ay, güneş, âhû, kıble gibi s ıfatlarla 

nitelendirilen sevgili kimdir, nasıldır ve genel olarak şiirlerde nasıl işlenmiştir? Bu soruların 

cevapları dîvânı taranan şairlerin şiirlerinden örneklerle verilmeye çalışılacaktır. Daha sonra 

Muhibbî’nin, şiirlerinde sevgiliyi nasıl ele aldığı kendi dîvânından örneklerle gösterilmeye 

çalışılacaktır. Başta, Muhibbî’nin hacimli bir dîvânı daha sonra ise karşılaştırma yapmak maksadıyla 

diğer sultân şâirlerin dîvânlarından, Avnî (Fâtih Sultân Mehmed) Dîvânı, Selîmî (Yavuz Sultân Selîm) 

Dîvânı, Adlî (II. Bâyezîd) Dîvânı, Murâdî (III. Murâd) Dîvânı, Selîmî (II. Selîm) Dîvânçesi, Cem (Cem 

Sultân) Dîvânı, Harîmî (Şehzâde Korkut) Dîvânı taranmıştır. Bununla beraber bazı divan şairlerinin 

de divanı taranarak Muhibbî’nin sevgili anlayışı ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Şiiri, Muhibbî, Sevgili 

                                                                 
 Öğrenci, Nevşehir Hacı Bektâş Velî Üniversitesi, pinarsemsettin@gmail.com  
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EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI VE KÜLTÜREL SEMBOLLER 

 

Dilay NAKIŞ* 

 

 

ÖZET 

Kültür, tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, 

sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü 

gösteren araçların tümüdür. Bu bağlamda kültür çeşitli iletişim araçlarıyla aktarılır. Sembol veya 

simge ansiklopedi ve sözlüklerde, duyu organlarıyla anlaşılması imkânsız herhangi bir şeyi (doğal bir 

ilişki yoluyla) hatırlatan veya belirten her türlü somut şey yahut işaret; kendi dışında bir nesne, ilişki, 

değer veya önermenin yerini tutan im veya işaret; daha soyut bir şeyi anlatmaya yarayan daha somut 

şey ya da evrensel yasa, ilke, bilgi ve fikirleri açıklayan işaretler şeklinde tanımlanmaktadır. 

Eurovision Şarkı Yarışması medya iletişim aracıyla ülkelerin kendi kültürel unsurlarını aktarmaya 

fırsat sunan bir platformdur. Bu amaçla Eurovision Şarkı Yarışması’nın tarihsel sü reci incelendiğinde 

bu imkânı değerlendiren ülkelerin sayısının fazla olduğu görülmektedir. Özellikle ev sahipliği yapan 

ülkeler programın akışında bu imkânı çok çeşitli şekillerde sunarak ülkelerinin hem kültürel 

unsurlarını aktarmayı amaçlamış hem de bu yarışmayı araç olarak kullanarak kültür turizmini ve 

ekonomisini canlandırmayı sağlamıştır. Bu çalışmada öncelikle kültür, sembol kavramlarının tanımı 

yapılarak açıklanmıştır. Medya ve kültür bağlamında Eurovision Şarkı Yarışması farklı bir bakış 

açısıyla incelenerek tarihi süreç içerisinde yer alan ülkelerin kültürel sembol ile içerdikleri çağırışım 

ve anlamlarıyla ifade edilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Eurovision Şarkı Yarışması’na katılım sürecinden 

günümüze kadar her dönemi incelenmiş, çeşitli sınıflandırmalarla değerlendirilmiştir. Çalışmanın 

sonunda Eurovision Şarkı Yarışması’nın her toplumda kültürel miras hazinesinin aktarımını nasıl 

gerçekleştirdiğine ve kültür turizm, kültür ekonomisi ve endüstrisini nasıl etkilediği açıklanmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Eurovision Şarkı Yarışması, kültürel sembol, kültür turizmi, kültür endüstrisi, 

kültürel miras, kültür ekonomisi   

 

 

 

 

 

                                                                 
* Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi, dilaynakis.16@gmail.com  
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SAĞLIK HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE KAMU ÖZEL  

ORTAKLIĞI (KÖO) SÖZLEŞMELERİ 

 

Aynur HASOĞLU*  

ÖZET 

Son zamanlarda kamu hizmetlerinin görülmesi sırasında özel sektöründe faaliyete katılması ve hatta 

özel sektör tarafından bizzat yerine getirilmesi söz konusu olmaya başlanmıştır. Bu faaliyet geniş 

anlamda kamu özel sektör ortaklığı olarak ifade edilebilmektedir. Uygulamada Kamu Özel Sektör 

İşbirliği (KOSİ), Kamu Özel İşbirliği (KOİ), Kamu Özel Ortaklığı (KÖO), Kamu Özel Sektör Ortaklığı 

(KÖSO), Kamu Özel Ortaklığı Modeli (KÖOM) gibi farklı kavramlarda bu sistem isimlendirilmeye 

başlanmıştır. Kamu özel- ortaklığı en geniş haliyle, bir kamu tüzel kişisi ile bir özel hukuk kişisi 

arasında uzun süreliğine yapılan, ortaklığın özel hukuk kişisince bir kamu hizmetinin yürütülmesi 

için gerekli olan tesisin inşası, bakımı, onarımı ve hizmete elverişli halde bulundurulmasının 

üstlenildiği ve buna karşılık kamu tüzel kişi tarafından özel hukuk tüzel kişisine sözleşme süresince 

her yıl kira karşılığı olarak sözleşmede kararlaştırılan belli bir miktar paranın ödenmesinin taahhüt 

edildiği bir sözleşme olarak ifade edilebilir. Bu sistem kamu hizmetinin daha kısa sürede ve ucuz bir 

şekilde teminini sağlaması gibi olumlu etkileri yanında, uzun ihale süreçleri ve özel sektörün kamu 

hizmetinin gereği gibi sağlanamayacağı endişeleri gibi bir takım olumsuz etkileri bulunmaktadır. 

Sağlık hizmeti de hukuki mahiyeti itibariyle bir kamu hizmeti olup klasik anlamda idarenin yerine 

getirdiği kamu hizmetlerinden biridir. Devlet bazı durumlarda söz konusu sağlık hizmetini özel 

hukuk kişilerine de devredebilecektir. Kamu özel ortaklığı modeli ile sağlık kamu hizmetler inin 

yerine getirilmesi ise ülkemiz itibariyle şehir hastanelerinin faaliyete geçmesi ile uygulanmaya 

başlanmıştır. Söz konusu bu model kamu özel ortaklığı modellerinden yap kirala devret modeli 

kapsamında söz konusu olmaktadır. Sağlık kamu hizmetinin kamu- özel ortaklığı modeli ile 

sağlanmasının yasal dayanağını 21.02.2013 tarih ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş 

Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2014/6282 sayılı Uygulama 

Yönetmeliği oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler; Sağlık Hizmeti, Kamu Özel Ortaklığı Modeli, Şehir Hastaneleri 
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DRONLAR VE ULUSLARARASI HUKUK 

 

Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ*  

 

ÖZET  

Dünya çapında uluslararası barışı sağlamak ve korumak için yüzyıllardır devletler tarafından değişik 

teknolojiler kullanılıp, değişik sistemler kurulmuştur. Teknolojik gelişmeler bazen hukuki olarak 

yasak olmasa da, uluslararası platformda kullanımları kolayca suiistimal edilebilir. Dronlar örnek 

gösterildiğinde, eğer kötü amaçla kullanılırlarsa bir anda birçok insanı hedef alarak, onları 

katledebilir ve terörizmin bir parçası haline gelebilir. Bu nedenle teknolojik gelişmeler zaman zaman 

uluslararası hukuk normları ile çatışmakta ve  uluslararası hukuk normlarının da teknolojik 

gelişmelere ayak uydurması için güncellenmesi ya da yenilenmesi gerekmektedir. Devletlerin 

uluslararası alanda daha fazla hak kazanabilmesi için günümüz teknolojik koşullarında dronların 

kullanımı bir ihtiyaçtır, ancak tüm uluslararası hukuk normlarında gerekli görüldüğü takdirde 

kısıtlamalar olduğu gibi, dronların kullanım alanlarına göre uluslararası hukuk alanında bazı 

kurallara tabi olup sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Uluslararası güvenlik sistemle rinin 

oluşması ve kurulması için, ayrıca uluslararası insancıl hukuku, uluslararası silahlı çatışmalar hukuku 

ve uluslararası insan hakları hukukunun korunması için dronların ortak olarak uluslararası 

platformda statüye tabi olup, kullanım çerçevelerinin çizilmesi gerekmektedir. Silahlı çatışmalar 

hukuku, Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler tüzüğünün genel ilkeleri, geleneksek 

hukuk normları dronların kullanımını hukuka uygun koşullarda sağlamak için kapsamlı bir yasal 

düzenleme yapılmasına öncülük etmektedirler. Ancak dronlar için özel bir uluslararası metin 

oluşturulmadığı sürece dronların gelişen teknolojik koşulları takip edip kullanım alanlarının kesin 

olarak belirlenmesi ve yasal statüleri, çözümlenememiş bir soru olarak devam edecektir. 
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EŞİN BELİRLİ BİR TAŞINMAZI ÜZERİNDE TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASINA 

İLİŞKİN ŞERH İLE AİLENİN EKONOMİK VARLIĞININ KORUNMASI  

 

Zeynep Nur SUBAŞI*  

 

 

ÖZET  

Kanunlar toplum düzenini sağlamak için bir takım düzenleyici ve emredici hükümler ihdas ederek 

aile düzenini koruyucu önlemler almayı amaçlamaktadır. Türk Medeni Kanunu içerisinde ailenin 

birlik ve bütünlüğünü koruyucu hükümlere yer verilerek, toplumun en küçük yapı taşından itibaren 

tüm bireylerin ilişkileri düzenlenmiştir. Ailenin ekonomik olarak tehlikeye düşebileceği durumlarda, 

Türk Medeni Kanunu 199. maddede yapılan düzenlemeyle ailenin birliğinin korunması sağlanmaya 

çalışılmıştır. Kanun koyucu zayıf durumdaki eşi ve ekonomik zorluklardan zarar görebilecek 

çocukları güvence altına almayı amaçlamıştır. Ailenin ekonomik varlığının korunması veya eşlerden 

birinin aileye karşı mali sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde kanunun bu hükmü uygulama 

alanı bulur. Bu kapsamda ailede ekonomik bakımdan eşlerden birinin sahip olduğu malvarlığı 

değerlerinde, diğer eşin hâkimden istemi ve hâkimin kararıyla, bir malvarlığı üzerinde mülkiyet 

hakkına sahip olan eşin tasarruf yetkisi sınırlandırılabilir. Tasarruf yetkisi sınırlandırıldıktan sonra 

mülkiyet hakkı sahibi olan eş, mülkiyet hakkı olmayan eşinin rızası olmaksızın taşınmaz üzerinde tek 

başına tasarrufta bulunamayacaktır. Türk Medeni Kanunu 199. madde 3. fıkrasına göre belirlenen 

taşınmaz malvarlığı üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlandırılması kararı verilmesi halinde, bu kararın 

tapu siciline şerh edilmesi gerekir. Taşınır veya taşınmaz malvarlıklarına ilişkin olarak hâkimin 

gerekli göreceği diğer tedbirleri alabilmesi mümkündür. Ancak taşınmaz malvarlıklar ı üzerinde diğer 

tedbirlerin yanı sıra hâkim, re’sen şerh koyulmasını sağlamalıdır. Böylece şerhin aleniyet ilkesi 

sayesinde üçüncü kişilerin tasarruf yetkisinin sınırlanmasından haberdar olması mümkün olacaktır. 

Şerhin üçüncü kişileri etkileyen sonuçları bakımından öğretide farklı gerekçelere dayanan birden 

fazla görüş yer almaktadır. Çalışma kapsamında tasarruf yetkisinin sınırlanması hükmünün konusu, 

amacı, hukuki niteliği ve şartlarına ilişkin bilgi verildikten sonra, tasarruf yetkisinin sınırlanması 

şerhinin usulü, kararlaştırmaya yetkili makam ve şerhin koyulmasına ilişkin süreç açıklanacaktır. Son 

olarak eşin malvarlığı üzerindeki yetkisinin sınırlanması şerhinin hukuki sonuçları ve doktrindeki 

tartışmalara yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: ailenin ekonomik varlığı, evlilik birliğinden doğan mali yükümlülük,  tasarruf 
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ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATINDA MUHTAR MEHSUT VE ŞİİRLERİ  

 

Neşe HARBALİOĞLU* 

ÖZET 

XX. yüzyılın başlarında şekillenmeye başlayan ve Kültür Devrimi, açılma politikası gibi olayların 

etkisiyle çeşitli aşamalardan geçen çağdaş Uygur edebiyatında, XXI. yüzyıla kadar pek çok şair ve 

yazar yetişmiştir. Bu yüzyıllarda şiirleri ve düzyazı türündeki eserleriyle çağdaş Uygur edebiyatına 

katkıda bulunan şair ve yazarlardan biri de Muhtar Mehsut’tur. Muhtar Mehsut, Kona’da 1957 yılının 

Nisan ayında doğmuştur. 1983 yılında Şincan Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra bu 

Fakültenin Ahbarat Bölümünde öğretmen olarak çalışmıştır. 1997 yılından 2005 yılına kadar Özerk 

Bölge Millet Hükümetinde, 2005 yılından itibaren Özerk Bölge Radyo-Televizyon İdaresinde başkan 

yardımcısı olarak görev yapmıştır. Şincan Üniversitesinde profesör olarak, Şincan Ahbaratçıla r 

Cemiyetinde, Çin Uygur Klasik Edebiyatı ve Mukam İlim Cemiyetinde başkan yardımcısı olarak 

çalışmıştır. 1974 yılında edebiyat sahasına adım atmış olan Muhtar Mehsut, bu tarihten itibaren üç 

yüzden fazla şiir ve nesir, altmıştan fazla ilmî makale yayımlayarak çağdaş Uygur edebiyatına eserler 

kazandırmıştır. Mehsut’un Çinceye tercüme edilmiş şiirleri de bulunmaktadır. Şiirlerinde yalın ve 

anlaşılır bir dil kullanan Mehsut, söz sanatlarının gücünden de yararlanarak kendine özgü bir şiir 

dünyası yaratır. Mehsut sadece kendi şiirlerini kaleme almakla kalmaz, dünya edebiyatındaki 

şiirlerden tercümeler de yapar. Sembolizm, estetizm, sürrealizm, postmodernizm, realizm, 

romantizm akımlarını örnekleyen şiirleri Yeni Uygur Türkçesine tercüme ederek Uygurların bu 

şiirlere daha kolay ulaşmasını sağlar. Düzyazı türünde de eserler kaleme alan Mehsut, düzyazıyla şiiri 

birleştirerek mensur şiir türünde de eserler verir. Muhtar Mehsut, özgün biçimde yarattığı şiir 

dünyasında duygularını ve düşüncelerini alışılagelmiş kalıpların dışına çıkararak yazmasıyla çağdaş 

Uygur edebiyatında dikkati çekmektedir. 
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FAHREDDÎN-İ IRÂKÎ DİVANI’NDA PEYGAMBERLER 

 

Pelin Seval ÇAĞLAYAN ESEN  

ÖZET 

Din divan şiirini besleyen temel kaynaklardan biridir, edebiyata sınırsız kaynak oluşturan kavramlar 

ve unsurlar içerir, bu unsurların içerisinde yer alan peygamber kıssaları divan şiirinde söz edilmesi 

bakımından geniş bir alana sahiptir. İlâhî kanunların bütünü olarak tanımlanan dinin tebliğ edilmesi 

üzerine görevlendirilen peygamberler çeşitli özellikleri ve mucizeleri ile telmih ve teşbih yoluyla 

divan şiirinde yansımalar bulmuş, şairlerin dizelerinde yoğun olarak işlenmiş dinî unsurlardandır.  

Dîvân’ı dışında Uşşâknâme veLemaʻât adlı eserlere sahip, eserlerini tasavvufun etkisi altında, âşıkane 

ve arifane bir dille kaleme almış, VII/XIII. yy. Fars âlim ve sufî şairlerinden olan Fahreddîn -i Irâkî de 

başta Allah’ın resulü, âlemlerin rahmeti, peygamberlik mührü ile doğan Hz. Muhammed olmak üze re 

topraktan yaratılan, ilk insan Âdem; gemisiyle kurtuluş bulan, insanlığın ikinci atası Nûh; atıldığı 

ateşin kendisi için gül bahçesi ve latif bir pınara dönüştüğü İbrahim; Zebûr’u okurken herkesin susup 

onu dinlediği, güzel ve gür sesli Dâvud, babasız doğan, hastaları iyileştirip, ölüleri dirilten İsâ; Allah’ın 

hitabına mazhar olan, Hızır’ın yoldaşı Mûsâ; üzerinde ism-i aʻzam yazılı yüzüğüyle insanlara, 

hayvanlara, cinlere ve rüzgâra hükmeden Süleyman, kardeşleri tarafından kuyuya atılan, olağanüstü 

güzelliğe sahip, Mısır’ın azizi Yûsuf gibi peygamberin sahip olduğu özelliklere işaret ederek onların 

mucizevi hayatlarına şiirlerinde yer vermiştir. Çalışmada Nesrîn-i Muhteşem (Hezâî) tarafından 

Mecmûa-i Âsâr -i Fahreddîn-i Irâkî (Tahran 1372 hş.) ve Ekber Hânî-yi Cezenî tarafından Dîvân-i Irâkî 

(Tahran 1391 hş.) adıyla neşredilen kaside, gazel, terkibibent, terciibent, rubâî ve kıta nazım 

türlerinden oluşan iki divan esas alınarak toplam 4527 beyit incelenmiştir. Adı geçen peygamberlerin 

telmih ve teşbih yoluyla beyitlerde nasıl işlendiği, hangi özellik ve mucizeleriyle yer aldığı şairin 

divanından örnek beyitler getirilerek ele alınmıştır. Ayrıca bu peygamberlerin divanda kaç defa 

zikredildiği tespit edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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MEVLÂNÂ VE BİR GAZELİNİN İNCELEMESİ 

 

Esengül UZUNOĞLU SAYIN* 

ÖZET 

Mevlânâ İran edebiyatının en önemli âlim ve sûfî şairlerindendir. VII./XIII. yüzyılda Belh’te 

doğmuştur.İlk eğitimini Sultânü’l-ulemâ lakabıyla tanınan babası Bahâeddin Veled’den aldıktan sonra 

eğitimine Halep ve Şam’da devam etmiştir. Babasının ölümünden sonra babasının müritleri 

tarafından varis olarak görülmüş ve müderrislik yapmıştır. Babasının müridi Seyyid Burhâneddin 

Muhakkık-ı Tirmizî’ye dokuz yıl bağlanmış daha sonra Şems-i Tebrîzî ile karşılaşmıştır. Şems ile 

tanıştıktan sonra hayatı değişmiş, her şeyden elini çekerek kendini Şems ile sohbete adamıştır. 

Dîvân-i Kebîr (Dîvân-i Şems-i Tebrîzî), Mesnevî -yi Maʽnevî, Fîhi mâ fîh, Mecâlis-i Sebʻa, Mektûbât adlı 

eserleri kaleme alan şair eserlerinden de anlaşılacağı üzere yaratan ve yaratılanın birliğini yani 

vahdet-i vücûd kavramını benimsemiştir. Mevlânâ’ya göre mutlak birlik esastır; gerçek tevhit yani 

ikilikten kurtulma kişinin kendi benliğinden sıyrılması ile gerçekleşmektedir. Mevlânâ akıl yoluyla 

hareket eden filozof ve kelamcıları da eleştirmektedir. Ona göre gerçeğe götüren tek yol aşktır; aşk 

âlemin var olmasının sebebi, teslimiyet, sadakattir. Aşkı bütün benliğiyle yaşamış mutasavvıf 

şairlerden olan Mevlânâ, şiiri aşkı anlatmada araç olarak görmüş, maşuk olarak Şems’i tanımlamış, 

Şems’te Allah’ın tecellisini görmüştür. Çalışmada Mevlânâ’nın hayatı hakkında kısaca bilgi verildikten 

sonra Dîvân-i Kebîr adlı eserinden bir gazel Türkçeye çevrilip anlam, şekil ve yapı bakımından 

incelenmiştir. Mevlânâ’nın ele alınan bu âşıkane gazelinde Mevlânâ Şems’e seslenmiş onun lütfundan, 

cömertliğinden ve yol göstericiliğinden, Cem’in kadehi gibi dünya sırlarını gösteren gönlünden, 

kendisinin halk tarafından kınanmasına sebep olmasından, onun Allah’ın cemalinin tecellisi 

olduğundan bahsetmiş, Şems’in kendine ayna olduğunu söylemiştir. Ayrıca gazelde aşkla akıl ilişkisi 

üzerinde durarak aklın ve aşkın aynı yerde var olamayacağından, aşığın suskunluk şarabı i çtiğinden, 

kişinin benlikten hiçliğe ulaşmadıkça riyakâr bir sûfîden başkası olamayacağından bahsetmiştir.  
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KAZASKER ŞERİF MEHMED EFENDİ VE MANZÛME-İ HAYÂT-I 

HÂCI BEKTÂŞ VELÎ ADLI ESERİ 

 

                                                                                                       Bünyamin TAN*  

 

ÖZET 

Hacı Bektaş Veli, Türk tasavvuf geleneğinin önemli isimlerindendir. Dünyaya gelişi, hayatı ve 

mutasavvıf yönüyle ilgili pek çok rivayet ve menkıbe bulunmaktadır. Ölümünün ardından onun adına 

ithafen Bektaşilik tarikatı kurulmuştur. Bu tarikat ve öğretisi, Azerbaycan topraklarından Balkanlar’a 

kadar geniş bir coğrafyada etkili olmuştur. Bugün de bu geniş coğrafyada bu tarikata gönül verm iş bir 

kesim bulunmaktadır. Adının çevresinde oluşan pek çok menkıbe bulunmakta olup bu menkıbeler 

velayetname / vilayetname adı altında toplanmıştır. Bu velayetnamenin pek çok el yazma örneği 

bulunmaktadır. Hemen hepsi nesir şeklinde kaleme alınmış olup Ali Nihani’ye ait olan manzum bir 

örneği de bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda Ali Nihani’nin manzum velayetnamesinin tek 

olmadığı tespit edildi. Kazasker Şerif Mehmed Efendi’ye ait olan Manzûme-i Hayât-ı Hâcı Bektâş Velî 

adlı eser de manzum bir Hacı Bektâş Velî velayetnamesidir. Eser 481 beyit ihtiva etmekte olup yer 

yer nesir bölümler de içermektedir. Ali Nihani’nin eseriyle karşılaştırıldığında küçük bir hacme 

sahiptir. Hacı Bektaş Veli velayetnamelerini taradığımızda pek çok kerametle ve olayla 

karşılaşmaktayız. Söz konusu olan bu eser ise Hacı Bektaş’ın doğum hadisesi, ilim tahsil edişi ve 

Anadolu’ya gelişiyle ilgili olayları hikâye etmektedir. Tasavvuf kültürümüzün önemli isimlerinden 

biri olan Hacı Bektaş Veli ile ilgili bu mesnevi üzerine hazırlanan bu çalışma ile eserin Türkoloji 

dünyasına tanıtılması, eserin öneminin tespit edilmesi ve mesnevi edebiyatımızdaki yerinin tespiti 

amaçlanmıştır. 
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LANGUAGE IN CULTURAL CONCEPTUALIZATIONS 

 

Gulnara KARBOZOVA* 

Aksulu İBRAİMOVA**  

 

ABSTRACT 

According to Snell-Hornby, the connection between language and culture was first formulated by 

Wilhelm Von Humboldt. For this German philosopher, language was something dynamic. It was an 

activity rather than a static inventory of items as the product of activity. At the same time, language is 

an expression of culture and individuality of the speakers, who perceive the world through language.  

For a long time, scholars simply equated culture with language, assuming that language is one and 

the most visible and distinguishable aspect of culture. The tradition of contrastive linguistics, 

comparing selected linguistic aspects and their realization in different languages, coul d thus be taken 

as predetermined as a method for the comparison of cultures. Situations of intercultural contact from 

this perspective could primarily be seen as characterized by the fact that people of at least two 

different native languages meet. To start an interaction, at least one of them will then need to speak a 

foreign language, and some authors equate this multilingualism with multiculturalism: People 

speaking more than one language will also need to have some knowledge on more than one culture. 

Through ages, the echo of the past keeps in proverbs, sayings, phraseological units, metaphors, 

symbols of culture, etc. The key concepts of the cognitive linguistics are the concept of the 

information and its handling by the human mind, the concepts of the structures of the knowledge and 

their representation in consciousness of a man and in linguistic forms. If the cognitive linguistics, 

together with the cognitive psychology and the cognitive sociology respond the questions: how is the 

principle of the man consciousness formed, how does the man cognize the world, what information 

about the world becomes the knowledge, how are mental spaces created, then all attention in the 

cultural linguistics is devoted to the man in the culture and to his language, and he re it requires to 

answer a lot of questions, among them are the following ones: how does the man watch the world, 

what is the role of the metaphor, what is the role of the symbol in culture, what is the role of the 

phraseological units, which are kept in the language by the centuries, why are they so necessary for a 

man? The cultural linguistics studies the language as the phenomenon of the culture. It is a definite 

vision of the world through the prism of the national language, when the language appears as  an 

exponent of the particular national mentality. Cultural linguistics is associated with lexical and 

phraseological semantics. The toolkit helps to reveal the last lexical and phraseological means and 

methods of storage of cultural information. Knowledge on the structure of lexical and phraseological 

significance, features of words valence, social marked units become theoretical basis of cultural 

linguistics. George Lakoff and Mark Johnson have argued that cultural knowledge in the form of 

conventional images feeds into idioms based on metaphors. 
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KAŞ İLÇESİ YER ADLARI ÜZERİNE 

 

Aysun GÜNDÜZ ÖNAL*  

 

ÖZET 

Ad ve adlandırmanın tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar kendilerin i ve çevrelerini 

diğerlerinden farklı kılmak için adlandırma yolunu seçmişlerdir. Neden ve ne zaman verildiğini 

tahmin edemedikleri bu adları hep sorgulamışlar; bu adların verilişini benzetme ve halk etimolojisi 

yoluyla açıklamaya çalışmışlardır. Ad biliminin iki büyük kolundan biri olan yer adı bilimi de bu 

ilgiden nasibini almıştır zirâ ad bilimi çalışmalarının büyük bölümünü yer adı bilimi 

oluşturmaktadır.İnsanların ortak yaşam alanlarının birbirinden ayrılmasını sağlayan yer adları, 

tarihimiz ve bugünümüz arasında sosyal ve kültürel köprü kuran önemli değerlerimizden biridir. 

Toplumun ayrılmaz bir parçası olan ve nesilden nesile aktarılan yer adları, bölge insanının dünya 

görüşünü, kültürünü ve alışkanlıklarını yansıtır. Türk kültürüne, tarihine ve coğra fyasına ışık tutan 

pek çok malzeme yer adı çalışmalarından elde edilebilir. Şüphesizdir ki Türkler Anadolu’ya 

geldiklerinde burada yaşayan kadim medeniyetler vardı. Alanya (Korakesion), Antalya (Attalia) vb. 

örnekler bunu bize açıkça göstermektedir. Bu medeniyet ürünlerinin incelenmesi zengin bir dil 

malzemesinin ortaya çıkmasına zemin oluşturmuştur. Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasıyla 

birlikte, Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türklerin yerleştikleri bölgelere verdikleri adlar, sadece 

Orta Asya’dan getirdikleri adlarla sınırlı kalmamış, Anadolu’da karşılaşılan maddi ve manevi kültür 

unsurlarından da etkilenmiştir. Türkler, eski yerleşim yerlerinin adlarını bazen kendi dil özelliklerine 

göre değiştirmişler bazen de o yerleşim yerlerine yeni bir ad vererek kendilerine bir vatan 

yaratmışlardır. Tarihin ilk çağlarından beri büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Antalya’nın  

Kaş İlçesi yer adı çalışmalarında çok fazla incelenmemiştir. Bu eksikliğe bir nebze de olsa ışık tutmak 

için Kaş bölgesinin yerleşme adlarının veriliş eğilimlerini inceledik. Amacımız, bu bölgedeki yerleşme 

adlarının eski ve yeni şekillerini ortaya çıkararak bunları kayıt altına almak, gelecek nesillere 

aktarmak ve böylelikle ülke toponimisine katkı sağlamaktır. Çalışmamızın h azırlanması esnasında 

Luwi, Likya, Psidya vs. dönemini anlatan kaynaklardan, Osmanlı dönemi haritalarından ve çalışılmış 

tahrir kayıtlarından, İçişleri Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Köylerimiz kitaplarından, gezi -

gözlemden ve soruşturma metodundan yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Antalya, Kaş ilçesi, yer adları, yer adı bilimi 

                                                                 
*Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, aysun.onal@alanya.edu.tr 

mailto:aysun.onal@alanya.edu.tr


 

 

     172 

ARAPÇA'DAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE GEÇEN KELİMELERİN İNCELENMESİ 

 

 

Zainab KHALEEL*  

 

ÖZET  

Bu çalışmada Arapçadan Türkçe ‘ye geçmiş kelimeler incelenmiştir. Çalışmaya başlamadan önce  

araştırmaya bilgi sağlayacak sözlükleri belirledik. Çalışmamızda temelde dört sözlüğe yer verdik. Bu 

sözlükler: "Arapçadan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü”, "Mücemül-Elfazi'l Arabiyye Fi'l-Lugti't 

Türkiye’ye Sözlüğü”, "Dağarcık Türkçe-Arapça Sözlüğü" ve "Mücem El-Maany Sözlüğü". Eser 

üzerindeki çalışmamızda büyük ölçüde bu sözlüklerden faydalandık. Bu sözlükleri incelenmesi 

neticesinde bu zamana kadar bilmediğimiz ve tahmin edemediğimiz bilgilere ulaştık. Sözlükler 

üzerine çalışırken en çok dikkatimizi çeken husus Modern Türkiye Türkçesinde ve ağızlarında 

kullanılan kelimelerdir. Bize en çok enteresan gelen özelliği ise bazı kelimelerin Türkçedeki 

anlamlarıyla Arapçadaki anlamlarının birbirinden farklı şekilde kullanılmasıdır. Arap dilli insanlar 

Türkçe öğrenmeye başladıkları zaman en çok zorlandıkları şeylerden biri Türkçedeki Arapça 

kelimelerdir. Zorlanma sebepleri ise bu kelimelerin ya anlamında ya da kökünde birtakım 

değişimlerin ortaya çıkmış olmasıdır. Bazı kelimeleri Türkçe konuşan birinden duyduğumuzd a, 

bunun bir Arapça kelime olduğunu fark etmeyebiliriz, çünkü telaffuzda bazı kelimeler 

kalınlaştırırken bazılarının inceldiğini gözlemledik. Türklerin çoğunluğu bu sözcüklerin Arapça 

olduğunu bilmemekte, aksine bu sözcüklerin Türkçe kökenli olduğunu düşünmekteler.                      

Araştırmamızın amacı bu iki dili öğrenmek isteyenlere Arapça ve Türkçe arasındaki ufak gibi 

görünen fakat oldukça önemli farklılıkları birbirine karıştırmadan doğru bir şekilde öğrenmelerine 

kolaylık sağlayıp yardımcı olmaktır. Ayrıca bu konu ile ilgili Türk dilinde fazla bir araştırma 

bulunmadığı için çalışmamızın gelecekte benzer konular ile ilgilenen ve çalışmak isteyen 

akademisyenler için küçük de olsa yeni bir kaynak olacağını düşünüyoruz. 
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IRAK TÜRKMENLERİN KONUŞTUKLARI TÜRKÇE VE TARİHLERİ  

 

Mustafa SHAKİR*  

ÖZET 

Bin yıldan beri günümüze kadar Irak'ta varlıklarını, dillerini, kültürlerini, görenek ve geleneklerini ve 

kimliklerini koruyabilen Irak Türkmenleri, Irak'ın farklı bölgelerine yerleşerek bölgedeki diğer 

milletlere yaşamışlardır. Irak'taki Türkmenler çok eskiden Irak'a yerleşen Türk boylarındandırlar.  

Irak'a farklı dönemlerde gelen Türkmenler, Irak'ta hüküm süren yönetimlerin ve hükümdarların 

dikkatini çekmişlerdir. Irak Türkmenler, Orta Asya'dan batıya göç ederek kuzey ve orta Irak'ta 

yerleşmiş ve burayı kendilerine yurt etmişlerdir. Türkmenlerin Irak'a göçleri Türklerin daha 

Anadolu'ya göçlerinden daha eski bir tarihe dayanmaktadır. Bu durum da şunu gösteri yor ki 

Türkmenlerin Irak'a yerleşmeleri çok eski tarihlere dayanmaktadır. İlk Türkmen göçü Emeviler 

döneminde 674 M. Yılında gerçekleşmiştir. Bu göçler Abbasiler döneminde de devam ederek daha 

kalabalık bir kitle haline gelmiştir. Irak Türkmenlerinin yerleşim bölgeleri Telafer'den başlayarak 

Mendili'ye kadar uzanan birçok kasaba ve köyü kapsamaktadır. Irak'ta Türkmenlerinin konuştukları 

Türkçe, Türkçenin Doğu Oğuzca grubuna dâhil olmaktadır. Irak Türkmen Türkçesi, Şekil ve ses yapısı 

açısından Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi ile benzerlik göstermektedir. Konuşma dilinde 

Azerbaycan Türkçesinin nerdeyse aynısı konuşulmaktadır. Yazı dilinde ise Osmanlı döneminde de 

kullanılan Arap harflerine dayalı Türk alfabesini kullanmışlardır. Folklor metinleri dışı nda Türkiye 

Türkçesi alfabesini kullanırlar. Türkmenler Irak'a farklı dönemlerde göç edip yerleştikleri için 

bölgeden bölgeye Irak Türkmenlerinin konuştukları Türkçe farklılık göstermektedir. Irak 

Türkmenleri çok zengin bir edebiyata sahiptirler. Türkmen edebiyatçı ve yazarlar bütün baskı ve 

şiddete karşı gerek Arap harfli Türk alfabesi ile gerek de Latin alfabesi ile yüzlerce eser yazarak 

Türkoloji sahasına sunmuşlardır. Irak Türkmenleri deyince başta halk edebiyatı ürünü ve 

Türkmenlerin feryadı ve sesi olan horyatlar gelmektedir. Azerbaycan'da Bayatı ve Anadolu'da da 

Mani diye adlandırılan horyatlar, farklı konular içererek Türkmenlerin sesi olmuşlardır.  Bu 

çalışmada Irak Türkmenlerinin tarihlerine, köklerine, yerleşim yerlerine ve konuştukları Türkçeye 

değinerek bir literatür çalışması yapılacaktır.  
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8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MATEMATİK 

ÖZYETERLİLİK ALGILARININ MATEMATİK BAŞARISI İLE İLİŞKİSİ 

 

Mustafa GÜÇLÜ*  

Ömer Faruk ŞAHİN**  

Yalçın Dilekli***  

 

ÖZET 

Matematik dersi öğrencilerin öğrenmek zorunda oldukları ve çoğu öğrenci tarafından güç öğrenilen 

bir derstir. Matematik dersi öğrencilerin ön yargı ile yaklaştıkları bir ders olduğu için matematik 

öğretimi ayrı bir önem kazanmaktadır. İyi bir öğretim yapabilmek için birçok değişkenden 

bahsedilebilir. Öğretmen, öğrenci, sınıfın fiziki şartları ve program bu değişkenlerden bazılarını 

oluşturmaktadır. Son yıllarda eğitim alanında çokça çalışılan konulardan biri de ‘İnançlar 

Kavramı’dır. Bir kavram olarak epistemolojinin Türkçe karşılığı bilgi bilimidir. Birçok araştırmacı, 

bireylerin aldıkları kararlar üzerinde inançlarının etkili olduğu fikrini savunmaktadır.  Bir kavram 

olarak inanç; bireyin çevresinde karşılaştığı kişi, nesne, olay ya da olguları nasıl anlamlandırdığı, 

algıladığı ve bunlara karşı nasıl davrandığını belirleyen, birey tarafından şüphe duyulmaksızın doğru 

olduğu kabul edilen içsel varsayımlar ya da önermeler olarak ifade edilmektedir. Öğr enme ise 

genellikle kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır. Epistemoloji, inanç ve öğrenmenin 

yukarıdaki tanımlarından hareketle en genel manada epistemolojik inançlar bireylerin; bilginin ne 

olduğu hakkındaki fikri, öğrenme ve bilmenin nasıl meydana geldiği ile ilgili öznel inançlarıdır olarak 

tanımlamak mümkündür. Bu çalışmada 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları ve 

matematik öz yeterlik algılarının matematik başarısı ile ilişkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Nicel yaklaşımlarından ilişkisel tarama modeli ile yapılan bu araştırmaya 4 farklı ortaokulda okuyan 

400 öğrenci katılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin bilimsel 

epistemolojik inançları, matematik öz yeterlik algıları ve matematik başarıları arasında anlamlı 

düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Anne ve baba eğitim seviyelerine göre, öğrencilerin matematik 

başarıları, bilimsel epistemolojik inançları ve matematik öz yeterlik algıları farklılaşmaktadır. 

Öğrencilerin matematik başarısı cinsiyete göre farklılaşırken, matematik öz yeterlik algıları ve 

bilimsel epistemolojik inançlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin 

matematik öz yeterlik algıları ve bilimsel epistemolojik inançları, matematik başarılarının %31,2’sini 

yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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BOŞANMA GÖSTERGELERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİ 

 

Mustafa Kemal YÖNTEM*  

 

 

ÖZET  

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı’na (OECD) üye 33 ülkenin boşanma verileri incelendiğinde 

Türkiye’nin boşanma oranı artan 12 ülke arasında yer aldığı görülecektir.  Bu durum boşanma 

nedenleri ve önleyici çalışmalar konusunda bilimsel temelli politika ve uygulamaların geliştirilmesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmada Gottman çift terapisinde yer alan boşanma 

göstergelerinin cinsiyet,  evlilik türü (görücü, anlaşmalı), gelir düzeyi, eğitim düzeyi, çocuk sahibi 

olma, medeni durum ve evlilikte mutluluk değişkenleri ile ilişkisi incelenmiştir. Veri toplama 

sürecinde “Kişisel Bilgi Formu” ve Yöntem ve İlhan (2017, 2018) tarafından geliştirilen “Boşanma 

Göstergeleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma grubunu Türkiye’nin 51 ilinden 313 kadın (%62.06) ve 

187 (%37.04) erkek olmak üzere 500 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları 18 ile 81 

arasında değişmektedir. ( =35.54, Ss=8.49). Katılımcıların ailelerinin aylık gelirleri ise 500 TL ile 

50000 TL arasında değişmektedir ( =4296, Ss=3447.43). Katılımcıların 394’ü çocuk sah ibi iken 

(%78.80), 106’sı (%21.20) çocuk sahibi değildir. Katılımcıların 315’i severek/anlaşmalı (%63.30), 

185’i görücü usulü ile (%36.70) evlenmiştir. Katılımcıların 386’sı evli (%77.20) 114’ü boşanmıştır 

(%22.80). Evli katılımcıların 226’sı boşanmayı hiç düşünmediğini (%45.80), 133’ü nadiren 

düşündüğünü (%26.70), 35’i ise sık sık düşündüğünü (%7.00) ifade etmiştir. Araştırma sorularını 

yanıtlamak için tüm veri seti ile (n=500) araştırmanın demografik değişkenleriyle ilgili olarak t -testi 

ve ANOVA yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre boşanma göstergeleri cinsiyete göre anlamlı 

farklılık göstermezken medeni durum, evlilik türü, çocuk sahibi olma ve evlilikte mutluluk anlamlı 

farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara göre görücü usulü evlenenler anlaşarak  evlenenlerden; 

çocuk sahibi olanlar çocuk sahibi olmayanlardan ve mutsuz bir evlilik yaşayanlar mutlu bir evlilik 

yaşayanlardan daha çok boşanma göstergesi puanına sahiptir. Başka bir ifade ile daha fazla boşanma 

riski taşımaktadırlar. Elde edilen bu bulgular alanyazın kapsamında tartışılmış ve çeşitli öneriler 

ortaya konulmuştur.  
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK 

MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

 

Çağdaş CAZ*  

 

 

ÖZET  

Yükseköğretim kurumu olan üniversiteler, öğrencilerin almış oldukları eğitim neticesinde 

kendilerine sorumluluk yüklemekte ve akademik başarı olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Hem 

bireysel hem de toplumsal sorumluluk yüklenen öğrenciler için akademik başarı, beraberinde birçok 

değişkeni de etkilemektedir. Bu değişkenlerden biri olan akademik mükemmeliyetçilik, üniversite 

öğrencilerinin geleceklerine etki edebilmektir. Sağlam temellere atılmış bir eğitim sürecine maruz 

kalan öğrenciler, doğal olarak akademik mükemmeliyetçilik açısından başarılı bir kazanım elde etmiş 

olacaklardır. Bu düşünceden hareketle mevcut çalışmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin akademik mükemmeliyetçilik düzeyler inin 

belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya, Yozgat Bozok Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu’nda farklı sınıflarda öğrenim gören toplam 186 (61’i erkek, 125’i kadın) öğrenci katılım 

göstermiştir. Çalışmada veri toplama aracı olacak; Odacı, Kalkan ve Çikrıkci (2017) tarafından 

geliştirilen “Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeği” ile araştırmacı tarafından oluşturulan “kişisel bilgi 

formu” kullanılmıştır. Toplanan veriler öncelikle normallik testine tabi tutulmuş ve elde edilen 

sonuçların normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, istatistikî yöntem olarak betimsel 

değerler verilmiş, bağımsız gruplar için T testi ve tek yönlü varyans analizi ANOVA uygulanmıştır. 

Ayrıca, ANOVA’da çıkan anlamlılık için çoklu karşılaştırma testleri de gerçekleştirilmiştir. Bulgular, 

üniversite öğrencilerinin akademik mükemmeliyetçilik ölçeğinden aldıkları puan ortalamasının orta 

seviyede olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak; üniversite öğrencilerinin orta düzeyde akademik 

mükemmeliyetçiliğe sahip oldukları belirlenmiştir. Ölçeğin “kendinden şüphe” ve toplam puan 

ortalamasında kadın öğrenciler lehine manidar farklılığın çıktığı görülmüştür. Sınıf değişkeni 

incelendiğinde, ölçeğin “karşılaştırma” ve toplam puan ortalamasında farklı sınıflarda öğrenim g ören 

öğrenciler arasında istatistikî olarak anlamlı farklılıkların gözlendiği belirlenmiştir. Ayrıca, derslerde 

not tutan ile tutmayan öğrenciler arasında ve istedikleri/bekledikleri notu alan öğrenciler ile 

alamayan öğrenciler arasında da anlamlı farklılıkların çıktığı tespit edilmiştir. 
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ANNE BABA TUTUMLARININ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK 

BAŞARILARINA ETKİSİ  

Mustafa GÜÇLÜ*  

Ömer Faruk ŞAHİN**  

 

ÖZET 

Yapılan araştırmalar anne babaların çocuk yetiştirme tutumlarına yönelik olarak farklı 

sınıflandırmalar ortaya koymaktadır. Anne - baba ve çocuk arasındaki etkileşimi inceleyen bu 

araştırmalarda anne baba tutumları açısından dört boyut belirlenmiştir. Bu  boyutlar kontrol, 

bakım/destek, açık iletişim ve olgunluk beklentisi boyutları olarak ifade edilmektedir. Bu 

boyutlardan kontrol boyutu, ebeveynlerin koyduğu kurallara çocuklarının ne kadar uymak zorunda 

olduklarını gösterir. Açık iletişim boyutu; ebeveynlerin kararlarında çocuklarının fikirlerine verdiği 

önemi gösterir. Olgunluk beklentisi boyutunda; anne - babaların çocuklarını zihinsel (bilişsel), 

duygusal ve sosyal yönden başarıya ulaşmaları için ne derece destek verdiklerini gösterir. Bakım-

destek boyutunda ise; anne babaların çocukları ile olan ilişkilerinde hangi düzeyde sevgi dolu ve 

sevecen davrandıklarını gösterir. Çocuğun ileriki yaşamında göstereceği davranışların temelini aile 

içinde gözlemlediği davranışlar oluşturabilmektedir. Anne baba tutum larını benimseyen çocuk, 

onlarla benzeşen tutumlar sergilemeye başlar. Bu durum çocuğun yaşamının tümünde etkili olur. 

Ailenin çocuğa karşı sevgi ve disiplin olmak üzere iki temel tutum öğesi vardır: Kuramsal olarak en 

olumlu tutum, temel gereksinimleri yeterli düzeyde karşılayan ve bu iki temel öğeyi yeterli oranda 

içinde barındıran tutumdur. Çocuk yetiştirme tutumları her toplumda farklıdır, bu farklılık kültürden 

kültüre ve hatta aynı toplumun içinde yaşayan aileler arasında bile görülse de bu yetiştirme 

biçimlerinin ortak ve ağır basan taraflarını ele alarak onları gruplandırabiliriz. Anne baba 

tutumlarının etkili olduğu bu alanlardan birisi de öğrencilerin akademik başarıları ile ilgilidir. Bu 

araştırmanın amacı anne baba tutumlarının öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkilerini 

belirlemektir. Bu amaç çerçevesinde yerli ve yabancı literatür taranmış, amaca uygun bulunan 

makale, tez ve kitaplar betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde 

edilen bilgilere göre anne ve baba tutumlarının öğrencilerin akademik başarıları üzerinde etkili 

olduğu görülmüştür. Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda özellikle demokratik anne -baba 

tutumlarının öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.  
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A RELATIONAL STUDY BETWEEN DIGITAL CITIZENSHIP  

AND CYBER-BULLYING 

Seda Gökçe TURAN*  

ABSTRACT 

Objective: Associated with the development of Internet, social media become vital for individuals. 

Despite the importance of social media, it sometimes positive sometimes negative effects on 

individuals' lives. The most significant negative effect of social media is "cyber-bullying". Some 

researchers (Patchin & Hinduja, 2006; Deheu, Bolman & Völlink, 2008; Juvonen & Gross, 2008; 

Subrahmanyam & Greenfield, 2008; Ybarra vd., 2012) see cyber-bullying as a growing problem 

especially in terms of adolescence whereas some researchers (Langos, 2012; Ang & Goh, 2010) 

evaluate cyber-bullying as a reality of digital age. Cyber-bullying has effects such as emotional stress 

and afterwards withdrawal internet or social life (Laer, 2014; Li, 2006); However nature of cyber-

bullying includes psychological, emotional and social negative consequences (Patchin & Hindu ja; 

2006). Researchers advise digital citizenship as a solution for protect adolescences from negative 

effects of cyber-bullying. Base of this statement, present study aims to search effect of individuals' 

digital citizenship levels on engagement with cyber-bullying as victim or perpetrator.  

Method: 336 university students participate in the study and the research was conducted with 

survey method. Data gathered from university students analyzed by SPSS package program.  

Results: According to the results of the study, there is a positive relationship between cyber-

victimization and perpetrator of cyber-bullying. Also, there is negative relationship between being a 

perpetrator of cyber-bullying and digital citizenship. Namely, individuals who cyber bully towards 

others have low score on digital citizenship scale. However there is no relationship between cyber -

victimization and digital citizenship.   

Conclusions: The important consequence of the study is that, in order to reduce engagement of 

cyber-bullying and cyber-victimization digital citizenship and conscious internet usage is very 

important.  

Keywords: Cyber-Bullying, Digital Citizenship, Conscious Internet Usage   
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AN ASSESSMENT ON PERCEIVED SOCIAL SUPPORT OF MEN’S DİVORCE PROCESS  

 

Gamze AKSAN*  

Melike Miyase YENGİNAR** 

 

ABSTRACT 

The concept of family can be defined as the smallest building block of a society. Marital breakdown 

for a number of reasons is as usual as getting married. The divorce is considered undesirable and 

negative phenomenon by society due to its process and results. The rate of divorce has increased 

considerably today and it especially affects social change and the family institution. The 

psychological destruction resulted from a divorce affects the couples undoubtedly at different leve ls. 

In this context, it is clear that women and men experience the process with different meanings as the 

sides of divorce. When the relevant literature is researched, it is seen that especially after the divorce 

process of the men, how they experience the divorce, possible problems in this context and coping 

with these problems are less than similar studies on women. The aim of the study is to see how men 

can cope with the situation they are in after and during the divorce process and to see the capacity of 

men to improve again their quality of life to a normal level. For this purpose, taking into account the 

fact that the effects of the process of ending the family unity are problematic for both sexes, the study 

focuses on the sources of social support of the men in the divorce process. Men's divorce process and 

what they experienced after has not been examined sufficiently. In this context, in the process of 

coping with this situation the factors that men receive support or expect support were analyzed in 

depth. In the scope of the study, firstly theoretical dimension of the issue was discussed. Then, a 

quantitative study, which consists of the perceptions of 100 male participants, was conducted on the 

support that divorced men received from their social environment and the way they perceived this 

support. 

Keywords: Family, Divorce, Men, Social Support 
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SOSYOLOJİK AÇIDAN SAĞLIK VE KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA SAĞLIK –HASTALIK 

ALGISININ TOPLUMSAL REFERANSLARINI ANLAMAYA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA  

Hakkı KALAYCI*  

ÖZET 

İnsan olmak, sağlık ve hastalık ile ilgili olmak demektir. Hastalık olgusu ve hastalıklarla baş edebilme 

çabası bütün toplumların ortak özelliğidir. Ancak karşılaşılan sağlık riskleri, hastalık çeşitleri, 

hastalığın algılanışı ve bunlarla baş etme yolları, yani tedavi yöntemleri toplumdan topluma büyük 

oranda değişiklik göstermektedir. Sağlık ve hastalık, tıbbın dışında kültürel ve sosyal olarak da 

tanımlanmış kavramlardır. Neyin sağlıklı ve normal olduğu ve neyin hastalıklı ve patolojik olduğu 

toplumdan topluma ve değişik kültür havzalarında farklılık göstermektedir. Çünkü insan sadece 

biyolojik bedenden ibaret bir organizma olmayıp yaşadığı toplumun bir üyesi ve çok çeşitli 

aidiyetleriyle sosyal çevreyi şekillendiren ama aynı zamanda bu çevrenin de ürünü  olan bir 

toplumsal varlıktır. İnsan hayatı boyunca bu üyeliğin gereklerini ve konumunun rollerini yerine 

getirmek suretiyle toplumla uyumlu olarak yaşamaya çalışır. Yaşadığı toplumun üyesi olmak için 

çabalamak durumundadır insan. Bu üyeliğin topluma karşı  aidiyet hisseden bir birey haline gelmesi 

sürecine sosyalleşme denilmektedir. Yani sosyalleşme; kişinin kendi grubu ya da toplumunun 

değerlerini benimsemesi ve onlar gibi davranmasını öğrenmesi ve böylece ‘bireyi kişiye dönüştüren 

süreç’ olarak tanımlanmaktadır. İnsan başkalarının ürettiklerine muhtaç ve kendi ürettiği şeylere de 

başkaları muhtaç olan bir varlık olarak karmaşık ilişkiler ağında var olabilen kompleks bir yapıya 

sahiptir. O sadece evi, akrabaları ve yaşadığı toplum ile ilgili olmayıp, dünyanın diğer ucunda yaşayan 

başka toplumların fertleriyle de ilişki kuran, dertleriyle dertlenip, acılarıyla hüzünlenen bir varlıktır. 

İlgi ve ihtiyaçları dünyanın her tarafına yayılmış olan insanı sadece beden ve biyolojiden ibaret 

görmek onu sosyal bağlamından koparmak ve bir nevi indirgemektir. Bu anlamda insan hem yerel 

toplumsal yapının bir ürünü, hem de evrensel olarak diğer toplumların kültür ve yapılarıyla ilişki ve 

bağları olan bir varlıktır. En basitinden en gelişmişine kadar bütün toplumlarda farklı  formlarda var 

olan bir kurum da sağlık yapılanmasıdır. Her toplumda farklılaşan halkın sağlık ve hastalıklara karşı 

geliştirmiş oldukları tutum, inanç ve yaklaşımların çeşitlilik göstermesi, bu toplumsal yapı 

farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Çünkü toplumların sağlık ve hastalık algısı yaşadıkları kendi 

kültürel, dini tutum ve toplumsal yapılarıyla yakından ilgilidir. Bu kavramlar, her toplumun kültür ve 

sosyalleşme süreçlerinin farklılığı nedeniyle farklı örüntülere sahiptirler.  Bireylerin, grupların ve 

toplumların sağlık ve hastalık anlayışlarını belirleyen pek çok sosyal faktör bulunmaktadır. Kişilerin 

karşılaştıkları sağlık problemleri, hastalık riskleri ve ölümlülük oranları doğrudan ya da dolaylı 

olarak pek çok sosyal faktörden etkilenmektedir. Sağlık ve hastalık olguları çok yönlü kavramlar 

olduğu gibi onlara etki eden faktörler de çok yönlü olup birbirinden bağımsız değildir. Sosyal bilim 

bakış açısıyla bu etkenlerin her biri tek başına sağlık ve hastalık olgusunu açıklamakta yetersiz 

kalabilmektedir. Bu nedenle toplum içinde hastalıkların tanımlanmasında ve algılanışında çok çeşitli 

toplumsal faktörler rol oynamaktadır. Bu anlamda toplumsal değişme bu toplumsal ve kültürel 

temaslar sonucunda meydana gelen bir süreçtir. Sağlık ve hastalık olgusu, toplumlar arasında 

farklılık arz ettiği gibi, tarihsel süreç içerisinde de değişen sağlık ve hastalık anlayışları olduğu 

görülmektedir. Dünün toplumu ile bugünün toplumu birbirinden farklı olduğu gibi yarının toplumu 

da bugünün toplumundan farklı olacaktır.  
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İNSANIN SANAL DÜNYALARDA KENDİNİ ARAYIŞI  

 

Cansu KOCAMAZ  

ÖZET 

İnsanlığın sanal dünya yaratmasının tarihi için başlangıç, teknolojinin insan yaşamına girmesiyle 

işaretlenmemelidir.  Hali hazırda, zaten hep süregelen bir varoluşu vardı. İnsan zihni, imgelemler üretip 

var olmayan, yaşamayan, hissedilmeyen olayları, duyguları bir çırpıda yaşayıp tekrar gerçek dünyaya 

dönülmesini sağlar. Hem de bunu en yüksek teknolojiden bile daha hızlı gerçekleştirir. Mitler, bu 

tasarlanan sanallığın aktarılmasında başı çekerken, gerçekmiş gibi kabul gören ve toplumları bu yönde 

kültürel, sosyal ve dinsel etkileyebilme, kitleleri harekete geçirme etkisini bugün büyük çapta bilgisayar, 

cep telefonu, çeşitli oyunlar gibi teknoloji ürünlerine bıraktı. Mitlerle başlayıp, bugüne kadar gelen sanal 

dünya, insanı huzur ve mutluluğa ulaştırması gerekirken neden beklentileri vermemiştir? Bu denli 

müthiş bir yaratılmışlık, neden kendi sanallığı ile yetinmez de bir başkasının yarattığı sanallığa ihtiyaç 

duyar? Alternatif sanal evren yaratmada, insanın kendi varoluşunu başkasıyla test ederek bulmaya 

çalışması, becerilerini, başkalarının becerileriyle karşılaştırarak keşfetmesine olanak sağlar. Sanal 

dünyayı yaratan yine bir insan zihnidir. Yani yansıtılan dünya, insanın iç dünyasından taşan, hayal 

gücünden üretilirken, nasıl olur da kendi yarattığımız sanallıkta, kötü varlıklar yaratıp, şiddet, yıkım 

üzerine kurulu bir düzen kurarız hiç düşündünüz mü?  Sadece  bununla da kalmayıp, hazır ulaşılabilen 

bilgi yığını içerisinde, insan kendini pasifleştirip, düşünmeyi bırakıp iyi-kötü ayrımı yapmadan kendisini 

o evrende bulur. Yaratıcılık, insanın aklını ve becerilerini doğru şekilde işleyip geliştirmesi ile 

gerçekleşebilirken, sanal dünyanın tembelliğine maruz kalan pek çok insan, pasif yaşama alışmış, 

üretmeyen ve sadece tüketen olma yolunda ilerlerken, bir nesil belki de böyle bir pasifliğin içine 

doğuyor. Varoluşun bilinmezliği içerisinde sürüklenen insan, insan t arafından var edilen başka bir 

boyuttaki varoluş serüveninin başkahramanı olmaktadır. Ancak insan, başlangıçtan bu güne, kendi 

yarattığı sanal dünyaların sadece kahramanı değil, kurbanı da olmuştur. Bu nedenle, giderek kendi 

varoluşsal sorunlarının büyüdüğünü ve varoluşunu her seferinde gerçekleştirmek ihtiyacı duymuştur. 

İşte bu tam da hangi türden olursa olsun, sanal dünya ya da dünyalarda varoluşsal travmayı görünür hale 

getirmiştir. İnsan sanal dünyalarda sürekli kendini ve kendi varoluşunu aramayı sürd ürmektedir. 
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ÇOCUK SEVME DÜZEYİNİN BÖLÜM, CİNSİYET VE DOĞUM SIRASI  

DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Ercümend ERSANLI* 

 Özgür DEMİRCİ SEYREK**  

 

ÖZET  

Sevgi insanları birbirine yaklaştıran olumlu ve iyi duyguların tümü olarak tanımlanabilir. Özellikle 

çocuk sevgisi karşılıksız sevginin en kabullenilmiş örneğidir (Mete, 2005). Çocuk sevgisi hem sosyal 

birlik için harç görevi görmekte hem de türün devamı için insanoğlunun yeryüzündeki kalıcılığını 

beslemektedir. Çocuk sevgisi üzerine birçok araştırmaya rastlanmakla beraber bunların daha çok 

çocuk sevgisinde cinsiyet değişkeninin rolü ve öğretmenlik mesleğindeki örneklemler üzerine 

yoğunlaştığı söylenebilir. Bu araştırmada daha önceki çalışmalardan farklı olarak çocuk sevgisinin 

aday sağlık çalışanlarında, doğum sırası gibi farklı bir değişkenler de dâhil edilerek incelenmesinin 

önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma, genel tarama modelinde olup, nicel araştırma tekniğiyle 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinden toplam 150 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmanın amacı Tıp Fakültesi 

öğrencileri ile Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çocuk sevme düzeylerini incelemektir. 

Çalışma Barnett Çocuk Sevme Ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Barnett Çocuk Sevme Ölçeği 14 

maddeden oluşan, 7'li likert tipi bir öz değerlendirme ölçeğidir. Bu şekilde ölçekten alınacak puan en 

az 14, en çok 98'dir. Ölçekten alınan puan yükseldikçe çocuk sevme düzeyi de artmaktadır. Verilerin 

parametrik testlerin gereklerini sağlayıp sağlamadığı sınanmasından sonra, araştırma verilerinin 

analizinde bağımsız değişkenler için t testi ve One Way Anova kullanılmıştır. Sonuç olarak; bu 

çalışmada çocuk sevme düzeyi ile cinsiyet, bölüm ve doğum sırası (kardeş sırası) değişkenleri 

arasındaki ilişki incelenmiş ve aralarında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Örneklemdeki katılımcı 

sayısının az olması bu araştırmanın sınırlılıkları arasındadır. Sonuçlar alan yazını ışığınd a 

tartışılmıştır. 
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 DİSİPLİNLER ARASI BİR ÇALIŞMA OLARAK KÜLTÜR VE KÜLTÜRLEŞME 

  

Levent KIYLIOĞLU* 

 

 

ÖZET 

Kültürel çalışmalar sosyal psikoloji içerisinde önemli bir araştırma konusu olduğu gibi antropoloji, 

siyaset bilimi, sosyoloji ve tarih gibi diğer disiplinlerin de ilgi alanı olmaya devam etmektedir. 

Genellikle kültür bilgi, inanç, sanat, ahlak, gelenekler ve toplumun bir parçası olarak kişinin edindiği 

tüm yetenekleri ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir yapı olarak tanımlanır.  Tüm modern 

toplumlar ise kültürel olarak çoğuldur. Çoğulcu toplumlarda yapılan psikolojik araştırma ve 

uygulamalarda ise göçmenlerin kültürleşme süreçleri önemli bir yer tutmaktadır. Farklı kültürlerden 

bir grup insan, birinci elden süregelen bir temas haline girdiğinde gruplardan birinin ya da her 

ikisinin özgün kültür örüntülerinde meydana gelen değişim olgusu şeklinde tanımlanmış olan 

kültürleşme süreçleri son yıllarda psikolojinin üzerinde yoğunlaştığı temel konulardan birisi haline 

gelmiştir. Yerel halkın sayıca daha fazla olması nedeniyle, kültürleşme sürecinin azınlıkta kalan 

göçmenler üzerinde daha etkili olması beklenmektedir. Bunun yanında, başarılı kültürleşme 

stratejilerinin göçmenin eğitim düzeyi, dil, din, cinsiyet, göç edilen ülkede kalış süresi, sosyal kimlik, 

algılanan sosyal ve kültürel mesafe, algılanan ayrımcılık gibi değişkenlerle ilişkili olduğu 

belirlenmiştir. Göçmen birey her iki kültür ile kendini tanımlayabiliyorsa en başarılı uyumun 

gerçekleştiği iddia edilmiş (bütünleşme), hiçbir kültür ve kimlik ile kendini tanımlayamıyor ise de en 

başarısız uyumun (marjinalleşme) gerçekleştiği tespit edilmiştir. Göçmenlerin yalnızca kendi etnik 

kimlikleri ile kendilerini tanımlamasına ayrışma, göç ettiği ülkenin kültürü ile tanımlamasına ise 

asimilasyon adı verilmiştir. Bu çalışmanın amacı göçmenlerle yapılan akademik ve uygulamalı 

çalışmalarda temel oluşturan kültürleşme stratejilerinin siyaset, tarih, antropoloji ve sosyoloji gibi 

diğer disiplinlerle bağlantılı olarak açıklamaktır. 
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PSİKOTERAPİ SÜRECİNDE DANIŞANLARIN YANSITICI EKİP YÖNTEMİNE İLİŞKİN YAŞANTILARI  

 

Sümbül YALNIZCA YILDIRIM* 

Ayça SARAÇ**  

Erdinç ÇAĞLAYAN***  

ÖZET 

Problem Durumu  

Yansıtıcı ekip yöntemi, psikoterapi sürecine terapist haricinde bir ya da daha fazla terapistin dahil 

olması ve bu kişilerin danışan/aile ve terapist arasında geçen diyalog ile ilgili konuşması şekline 

uygulanır (Schlippe & Schweitzer, 2015). Modern bilim anlayışının postmodern bilim anlayışına 

evrilmesi, psikolojik danışma kuramlarında da değişime neden olmuştur. Uzman, her şeyi bilen, 

yönlendiren psikolojik danışman rolü, postmodern bakış açısıyla birlikte yerini, danışanın özgün 

anlatımındaki yapıların dengesini bozan, danışma sürecinde yeni öğrenme ortamları yaratabilen 

katılımcı-gözlemci psikolojik danışman rolüne bırakmıştır (Kogan ve Gale, 1997).  Postmodernist 

psikolojik danışmanlar, Anderson ve Goolishian (1988) ‘ın tabiri ile, adeta b ir “söyleşi ustası” olarak 

görev yapmaktadırlar. Bu durum, hem danışman hem de danışana yardımcı olmak adına yeni 

tekniklerin geliştirilmesini de beraberinde getirmiştir. Yansıtıcı ekip uygulaması da bu tekniklerden 

bir tanesidir. Yurtiçi alan yazın incelendiğinde böylesi bir spesifik tekniğin psikoterapi sürecindeki 

etkiliğini değerlendiren bir başka çalışmaya rastlanmamıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, psikoterapi sürecinde, yansıtıcı ekip yöntemi ile çalışılan danışanların yansıtıcı 

ekip yöntemi ve bu yöntemin etkililiğine yönelik yaşantılarını incelemektir.  

Yöntem 

Araştırmada kapsamında 7 katılımcı ile nitel araştırma yöntemlerinden olan yarı yapılandırılmış 

görüşme yapılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yön temi 

kullanılmıştır. Görüşme yapılan katılımcıların hali hazırda psikolojik danışma yardımı almaları ve 

psikolojik danışma sürecinde yansıtıcı ekip yöntemi ile çalışmaya gönüllü olmaları ölçüt alınmıştır. 

Araştırma grubu ile yapılan görüşme sırasında ses kaydı alınmış, daha sonra ses kaydı yazıya 

geçirilerek verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Bulgular 

Araştırma kapsamında yapılan içerik analizi sonrasında elde edilen temalar arasında danışanların 

uygulamaya yönelik duygu ve düşünceleri, yansıtıcı takımdan duydukları en önemli cümleler, 

uygulamanın olumlu ve olumsuz yanları, uygulamanın dikkat çeken yönleri gibi konu başlıkları yer 

almaktadır. 
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THE BROKEN WINDOWS THEORY AND ITS APPLICABILITY IN HEALTH MANAGEMENT 

 

Hülya DİĞER*  

ABSTRACT 

The concept of security in health institutions is a comprehensive subject covering patients and staff. 

Ensuring the safety of patients and staff plays an important role in the efficien t delivery of health 

services. Many elements from the first moment of health services to the last moment can be negative 

in this process. Systemic or personal problems, overwork, infections, wrong treatment or medication 

and medical errors are some of these. Therefore, with the dissemination of the concept of patient 

safety in health institutions, a reliable environment will be created in terms of both patient and staff. 

In health care institutions, due to the fact that the subject matter is human life, ser vice delivery is 

treated more sensitively. Any deficiencies, inadequacies or errors can result in death. Therefore, the 

management process is carried out with the idea of zero tolerance in health institutions which have 

many sub-units within the body of cleaning and management. The idea of zero tolerance is the basis 

of the theory of broken glass that emerges as a result of an experimental research. According to the 

theory, no errors, flaws or offenses should be applied to the force of sanction without considering the 

size. One-time recognition also results in the breakage of other windows. In addition, the theory 

implies that the implementation of sanctioning power in the event of any undesired situation will 

prevent the errors that may occur in the process. This will contribute to the patient, staff and 

healthcare institutions and will have a positive impact on service provision. The aim of this study is 

to examine the feasibility of the theory of broken glass in terms of its applicability in the field of 

health management and to evaluate it from various perspectives. 

Keywords: The broken Windows Theory, Health Management, Health Services, Health Institutions 
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RUMİNATİF DÜŞÜNCE BİÇİMİ VE ÜSTBİLİŞSEL MODEL AÇISINDAN DEPRESYONUN 

İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DERLEME  

Rojin YAZAR* 

 

ÖZET 

Üstbiliş, öğrenme süreci boyunca kullanılan ve bilişsel süreçlerin aktif olarak bireylerin kontrolü 

dâhilinde işlediği yüksek mertebe bir düşünme sistemidir. Bilişsel faaliyetlerin izlenmesi, 

düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrolünü içeren üstbiliş kavramı bilişsel süreçler hakkında 

edinilen bilgiler anlamına gelir. Kısaca zihnin içeriğinde var olan düşünce içeriğinden farklı olarak 

''Düşünce Süreçleri Üzerine Düşünme'' şeklinde tanımlanan üstbilişsel yaklaşım, zihnin işlev ve 

olaylarının bir amaç doğrultusunda yönlendirilmesini sağlar. Bu sistemde meydana gelen sapmalar 

çeşitli psikopatolojilerin gelişmesine neden olur ve olayların değerlendirilmesini etkileyerek 

bireylerde işlevsel olmayan şekilde bir düşünme tarzı gelişmesine yol açar. Bu tarzda bir düşünce 

sistemine sahip olan bireylerin verdikleri tepkiler yaşantılarını depresif düzeyde algılayışlarını 

etkiler; duygu ve düşüncelerinin olumsuz şekilde algılanması, sürmesi ve tekrarlanmasına sebep olur. 

Depresif belirtilerin ortaya çıkma sürecinden ziyade, devam etmesi ve klinik tabloda seyretmesini 

açıklayan depresyonun üstbilişsel modeline göre; olumsuz yaşantı karşısında bireyler bunun anlamı 

ve sebebine dair devamlı olarak düşünecek olmanın yaşadıkları olumsuzluğu gidere ceğine dair 

olumlu inanışa sahip olurlar. Olumsuz durum, yaşantı veya duyguyu tekrarlı olarak düşünme şeklinde 

tanımlanan Ruminatif düşünme biçiminin depresif durumu ortadan kaldıracağını yönelik "Olumlu 

İnanışlar" devreye girer. Ruminasyon, üstbilişsel bir başa çıkma mekanizması olarak kullanılmaya 

başlar. Fakat ruminatif düşünme biçimi tekrarlı bir döngü şeklinde ilerlediği için amaçlanan olumlu 

etkiyi ortaya çıkarmaz ve ruminasyonlar günden güne artarak ilerler. Bu durum da kişide 

ruminasyonların kontrol edilmesi imkânsız bir durum olduğuna ilişkin "Olumsuz Üstbilişsel 

İnançların" gelişmesine neden olur. Ortaya çıkan ruminatif düşünme biçimi ve olumsuz üstbilişsel 

inançlar depresif durumun ilerlemesine, kişinin hayatında yıkıcı kişilerarası ve sosyal ilişkilere sebep 

olarak depresif belirtilerin klinik boyuta dönüşmesine yol açar. Bu çalışmada, ruminatif düşünce 

biçimi ile üstbilişsel model açısından depresyonun incelenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar 

derlenecektir.  
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EŞE YABANCILAŞMA ÖLÇEĞİ (EYÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 

Ahmet AKIN* 

Betül MORALI**  

 

ÖZET 

Sağlıklı toplumların oluşumunda; sağlıklı ailelerin varlığı oldukça önemli ve kıymetli bir yer tutar. 

Evliliklerde sağlıklı bir aile yaşamının öncelikli koşullarından biri eşler arasındaki uyumlu ve dengeli 

ilişkidir. Eşlerin birbiri ile kurduğu sıcak ve samimi iletişim şekli evliliğin, sonucunda da, ailenin huzurlu 

ve mutlu olmasına sebep olur. Günümüz ailelerinde görülen sorunların önemli bir kısmını eşlerin 

yabancılaşması sonucunda evliliklerin hasar alması oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı aile içi 

ilişkilerde eşlerin birbirine yabancılaşmasının geçerliliğini ve güvenilirliğini test etmektir.  Araştırma 337 

birey üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle evli bireylerin evliliğe yönelik 

tutumlarla ilişkili literatür incelenmiş ve sonuçta 18 maddelik anket oluşturulmuştur 18 maddelik 

denemelik ölçek formu; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, psikolojik  danışma ve rehberlik 

alanlarında çalışan 25 kişiden oluşan bir yüksek lisans öğrenci grubuyla gramer, anlaşılabilirlik ve eşe 

yabancılaşmayı ölçüp ölçmediği noktalarında incelenmiş ve sonuçta 18 maddelik uygulama formu 

oluşturulmuştur. Ardından nihai uygulama formu geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması amacıyla 

çalışma uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam 

varyansın %59,4’sını açıklayan, öz-değeri 11 olan tek boyutlu ve 18 maddeden oluşan bir ölçme aracı 

elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı. 964 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör 

yükleri. 35 ile .87 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı. 95 olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları. 33 ile .84 arasında 

sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Eşe Yabancılaşma Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

göstermektedir. 
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ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI YA DA ÇOCUK GELİN 

Çağrı KAN* 

ÖZET 

Aile, insanlığın başlangıcı ile var olmuş ve toplumun devam etmesinde de önemli görevler üstlenmiş 1 

toplumun en temel yapı taşı olan bir birim ve aynı zamanda devletin koruma altına aldığı bir hukuki 

yapıdır. Öyle ki hayata ve vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar aile bireylerine üstsoy, altsoy, eş ve 

kardeşe karşı işlendiğinde bir ağırlatıcı sebep sayılmaktadır. Bu fiiller hamile bir kadına, çocuğa ve hatta 

kendini savunamayacak durumda olan bir kimseye karşı işlendiğinde de bir ağırlatıcı sebep sayılmıştır. 

Suç, daima bir ihlal fiilidir. Ceza hukuku özünde suçun hukuki konusu olan bu değeri ihlal karşısında 

korur. Bu nedenle özellikle Aydınlanma Çağı ile başlayan suçun hukuki konusu düşüncesini, insan hakları 

akımlarından da soyutlamak mümkün değildir. Bu bağlamda “aile” ve “çocuk” sadece fiilden etkilenen 

süje değil, “bir değer olarak korunan” yapılardır. Aileyi tanımlayan pek çok tanım bulunmakla birlikte, bu 

tanımların ortak noktası onu biyolojik işlevi ve hukuki olarak da soy bağı açısından betimleyen 

tanımlardır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi m. 12’de aile, bir kimsenin özel yaşam alanının korunması 

ve kişilik hakları çerçevesinde değerlendirilmiş ve herkesin bu yöndeki saldırılara karşı yasa ile korunma 

hakkı olduğu vurgulanmıştır. Yine, m. 16’da evlenmek ve aile kurmanın bir hak olarak, yetişkin her erkek 

ve kadına yönelik ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın korunması gerektiği ifade edilmektedir. 

İHEB. m. 16 f. 2’de ise evlilik aktinin ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleri ile gerçekleşebileceği 

vurgulanmıştır. Bu yönde yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 12’de aile kurma hakkı bir hak olarak 

evlenme yaşına gelme ile ilişkilendirilerek tanımlanmıştır. 1959 tarihli BMÇHB m.9 çocukların ki şilik 

gelişimi bakımından anne ve babalarının sorumluluğunda ve maddesel ve ruhsal yönden duyarlı bir 

ortamda yetişmesi gerektiğini belirterek çocuğun korunması görevini devlete yüklemiştir.  Ancak çocuk 

“evlilikleri” bu yapıya yabancı ve şuç fiilini beraberinde taşıyan ve BMÇHB m. 19’da düzenlenmiş olan 

çocuk üzerindeki şiddetin çeşitli türlerinin doğrudan görüldüğü anormal yapılardır. 
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KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN KAPSAMI VE TÜRK ANAYASA HUKUKUNDAKİ DEĞERİ 

 

M.Fatih ÇINAR* 

ÖZET 

Bilinen tarih savaşlar, katliamlar, kölelik uygulamaları, zalim yönetimler yani insanlığın çektiği büyük 

acılar ile doludur. Modern zamanlara yaklaşıldığında insan hak ve özgürlüklerinin demokr asi idealiyle 

birlikte yükselmeye başladığı görülmektedir. Egemenliğin ve yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin 

monarkın elinde bir daha tekelci şekilde toplanmaması için yazılı ve fiili hukuki güvencelere bağlanması 

anayasal demokrasi konseptini ortaya çıkarmıştır. Anayasal demokrasilerde devlet yaklaşımı, yasama, 

yürütme ve yargı kuvvetlerini ayrıştırmıştır. Kuvvetlerin her biri diğeri karşısında özerk yapıda olmak 

zorundadır. Buradaki özerklik kavramını, ayrı bir hukuki düzenlemeye bağlı olarak kendi ke ndini 

yönetme yetkisi muhtariyet, otonom olma şeklinde tanımlamak mümkündür. Kuvvetler ayrılığı devlet 

fonksiyonları arasında hem yatay ve hem de dikey güç dağılımı yapılmak suretiyle gerçekleştirilebilir. 

Yasama ve yürütme fonksiyonlarının yetki alanları kesin çizgilerle ayrıştırıldığında, yatay bir kuvvetler 

ayrılığından söz edilebilirken; yürütmenin kendi içinde görev ve yetki bölüştürmesi yapılmak suretiyle 

dikey bir kuvvetler ayrılığı sağlanabilmektedir. Anayasa tartışmaları Türkiye’de hep var olagelmi ştir. 

21’inci yüzyıl ile başlayan süreç bu tartışmalara daha da hız verdi. 1982 Anayasası’nın kabulünden sonra 

20 yılda 8 dar kapsamlı değişiklik yapılmış olmasına karşın, 2003 yılından sonra cumhurbaşkanının halk 

tarafından seçilmesi, Başbakanlık kurumunun kaldırılması başta olmak üzere 13 yılda 13 geniş kapsamlı 

değişikliğin yapıldığına tanık olmaktayız. 2017 yılı başlarında yapılan referandum ile “Cumhurbaşkanlığı 

Hükûmet Sistemi” olarak adlandırılabilecek tamamen yeni bir sisteme geçildiğini görmekteyiz . Her 

anayasa değişikliğinde, demokrasi idealinden ve kuvvetler ayrılığı ilkesinden uzaklaşıldığı eleştirileri 

yükselirken, aynı oranda bu hedeflere yaklaşıldığını savunan görüşlere de rastlanmaktadır. Kuvvetler 

ayrılığı ilkesi demokratik yönden gelişmiş devletlerde tartışma konusu olma vasfını büyük ölçüde 

yitirmiştir. Bu çalışmamızda kuvvetler ayrılığı ilkesi konusundaki görüşlere değinilecek ve günümüzde 

gelişmiş olarak kabul edilen beş devletin (ABD, Almanya, Fransa, Rusya ve İngiltere’nin) anayasal 

uygulamalarındaki mevcudiyeti incelenecektir. Evrensel olarak kuvvetler ayrılığı ilkesinin konum ve 

değeri ortaya koyulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Anayasasındaki düzenleniş biçimi ve Anayasa 

Mahkemesinin yeni tarihli bir kararında kuvvetler ayrılığı ilkesine ilişkin getirdiği yorum ele alınacaktır. 

Bu bildiri ile kuvvetler ayrılığı ilkesinin kapsamı ile Türk anayasal sistemi açısından bulunduğu konum 

karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve anayasal yönden daha açık bir düzenleme gerekliliği bağlamında 

öneri getirilmeye çalışılacaktır. 
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İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ARTIRIM USULÜYLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ  

 

 

Zeynep Nur SUBAŞI*  

 

ÖZET  

Teknoloji ve iletişim araçlarının akıl almaz bir biçimde gelişmesi hayatımızın her alanında olduğu 

gibi, hukuk alanında da önemli etkilere yol açmıştır. İnternet aracılığıyla yapılan çok sayıda hukuki 

işlemin sadece bir türü olan internet aracılığı ile satım sözleşmesi, yeni hukuki düzenlemelere olan  

ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Sözleşme ilişkisinin kurulması esnasında araç olarak internetin 

kullanılıyor olması, hukuki bir anlaşmazlık olduğu noktalarda satış sözleşmelerinden farklı şekilde 

ele alınmasını gerektirmektedir. Sözleşmenin alıcı tarafını koruyan hükümlerin daha ayrıntılı olarak 

düzenlendiği Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler 

Yönetmeliği, internet aracılığı ile yapılan satım sözleşmelerine de yansıyan hükümlerin genişlemesini 

sağlamıştır. Son yapılan düzenlemeler ile internet aracılığı ile yapılan satım sözleşmeleri hukuki 

nitelik olarak mesafeli sözleşmeler içerisine girmiştir. İnternet aracılığı ile yapılan satım sözleşmeleri 

esas olarak elektronik sözleşmeler ve satım sözleşmeleri kavramlarına dayanmaktadır. Elektronik 

sözleşmeler internet aracılığı ile kurulmakta, borçlar hukukunun temel taşlarından olan sözleşme 

ilişkisinin temel aldığı tarafların birbirine uygun ve karşılıklı irade beyanlarıyla doğmaktadır. Satış 

sözleşmesinin bir türü olan açık artırma usulüyle satışın internet üzerinden yapılması ile geleneksel 

şekilde yapılan açık artırma usulüyle satış sözleşmesinden farklı olduğu noktalar bulunmaktadır. 

Özellikle internet aracılığı ile yapılan sözleşmelerden doğan sorunlarda, elektronik posta ar acılığıyla, 

web sayfaları aracılığıyla ve elektronik veri değişimi şeklinde kurulan sözleşme ilişkisinin hazırlar 

arasında veya hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşme ilişkisi olması önemli noktalardır.  

Çalışma kapsamında öncelikle internet aracılığıyla yapılan satış sözleşmelerinin hukuki niteliği, 

unsurları, türleri ve hükümleri incelenecek, daha sonra internet aracılığıyla yapılan açık artırma 

usulüyle satışlar ele alınacaktır. İnternette yapılan açık artırma usulüyle satışlar ile geleneksel açık 

artırma usulüyle satışlar arasındaki farklar ortaya konulmaya çalışılarak, uygulamadaki sorunlar 

aktarılacaktır. 
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7143 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMAR BARIŞI DÜZENLEMESİ VE İMAR KİRLİLİĞİNE 

NEDEN OLMA SUÇUNA ETKİSİ 

 

                                                             Suzan ASLAN* 

ÖZET 

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun üçüncü kısım-ikinci bölüm 

altında yer alan ‘çevreye karşı suçlar’ içerisinde düzenlenmiştir. Diğer çevreye karşı suçlarda olduğu 

gibi bu suçla korunması amaçlanan hukuki değeri de çevrenin korunması oluşturmaktadır. Ancak 

dönem dönem çıkartılan imar afları yahut imar  planlarının değiştirilmesi ile ruhsata aykırı yapısı 

bulunan maliklerin bu durumdan dolaylı bir şekilde yararlanması suçun ihdas edilmesi ile korunan 

hukuki yararı bertaraf etmektedir. Tebliğde 7143 sayılı kanunla getirilen ‘İmar Barışı’ 

düzenlemesinin Türk Ceza Kanunu m. 184’e olan etkileri tartışılmaya çalışılacaktır. Getirilen İmar 

Barışı esasında imar kirliliğine neden olma suçu kapsamına giren fiilleri doğrudan etkilememektedir. 

Zira sadece yıkım kararlarını ve idari para cezalarını kaldırmaktadır. Yapı maliklerinin yapı kayıt 

bedelini ödemesi ve sonucunda da yapı kayıt belgesi alması Türk Ceza Kanunu madde 184 açısından 

doğrudan bir etki doğurmamaktadır. İmar Kanunu geçici madde 16’da düzenlendiği üzere alınan yapı 

kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüme kadar etkili olan bir belgedir. Yani 

getirilen ‘İmar Barışı’ düzenlemesi ruhsata aykırı yapıları kendiliğinden ruhsata uygun hale getiren 

bir düzenleme değildir. Ruhsata aykırı olan yapının ruhsata aykırılığı devam etmekte ve ya pıyı 

ruhsata uygun hale getirme sorumluluğu yapı malikinin üzerinde kalmaya devam etmektedir. 

Yapısını ruhsata uygun hale getiren yapı maliki TCK m. 184/1’de düzenlenen, “yapı ruhsatiyesi  

alınmadan ya da ruhsata aykırı olarak bina yapma veya yaptırma” fiilinde geçen binasını da ruhsata 

uygun hale getirmiş olacaktır. Zira yapı kavramı bina kavramını kapsayıcı niteliktedir. TCK m.184’ün 

özellikle birinci fıkrasını ilgilendiren ‘İmar Barışı’ düzenlemesi TCK bağlamında cezalandırmayı 

etkileyen bir düzenleme değildir, fakat dolaylı yoldan yapısını ruhsata uygun hale getiren yapı 

maliklerini TCK 184/5’te geçen “kişinin ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı 

binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde...” etkin pişmanlıktan yararlanmaya 

teşvik eden bir düzenlemedir. Bununla birlikte malikin yapı kayıt belgesi alması ise belirli bir tarihe 

(kentsel dönüşüme) kadar, suç dolayısıyla takibat yapılmasını engelleyici niteliktedir. 
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YOKSULLUK NAFAKASININ KOŞULLARI 

 

Oğuz ERSÖZ*  

 

ÖZET  

Evlenme ile bir kadın ve bir erkek arasında aile kurma iradesi açıklanmaktadır. Bu irade, eşler 

arasında evlilik birliğini yaratmaktadır. Bu birlik, eşleri birbirlerine karşı çeşitli yükümlülükler altına 

sokmaktadır. Gerçekten de evlilik birliği devam ettikçe eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle 

sağlamak, çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermek, birlikte yaşamak, 

birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar (TMK m.185). Ne var ki evlenmenin 

kendisinden beklenen amaçları yerine getirme olanağı kalmamışsa boşanma ile ortadan kaldırılması 

gündeme gelmektedir. Boşanma ile evlilik birliği ve bu birlik nedeniyle üstlenilen yükümlülükler ilke 

olarak ortadan kalkmaktadır. Ancak boşanma sebebiyle eşlerden biri yoksulluğa düşecekse bu eşi 

kaderine terk etmenin hakkaniyete uygun olmayacağını düşünen kanun koyucu, 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu’nda yoksulluk nafakası kurumuna yer vermiştir. Boşanma sebebiyle yoksulluğa 

düşecek olan ve kusuru diğer eşe nazaran daha fazla olmayan eş, diğerinden mali gücü nispetinde 

süresiz olarak nafaka isteminde bulunabilir (TMK m.175). Yoksulluk nafakası ile evlilik boşanma ile 

sona ermesine karşın, evlenmeden kaynaklı eşler arasında birbirine destek ve yardımcı olma 

yükümlülüğü maddi açıdan halen varlığını muhafaza etmektedir. Üstelik bu nafaka, yükümlüsünü 

ömür boyu bağlayabilmektedir. Bahsettiğimiz bu özellikleri sebebiyle yoksulluk nafakasının 

koşullarının titiz ve dikkatli biçimde ortaya konulması büyük önemi haizdir. Bizde bu çalışmamızda 

yoksulluk nafakasının koşullarını doktrindeki görüşler ve yargı kararları bağlamında inceleme 

konusu yapmaktayız.  
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HALİT ZİYA YAZININDA DENİZ: TEKİNSİZ SULAR VE MEDUSA MİTİ  

 

 

Hazel Melek AKDİK* 

 

ÖZET 

Su, evrensel bir öge olarak var oluşun temeline dair anlamlar ve çağrışımlar üreten zengin bir içeriğe 

sahiptir. Bir taraftan ölüm ve yok oluş diğer taraftan yeniden doğuş ve yenilenme, su unsurlarının 

temsilinde rol oynayan temel kavramlar olarak öne çıkmaktadır.  Suyun kökensel anlamlarına bağlı 

olarak deniz, birçok kültürde hayatın esası, sonsuzluk, zamansızlık gibi kavramları ifade etmektedir. 

Yaratılışla ilgili inanç ve mitlerde her şeyin başlangıcı “sonsuz bir deniz” olarak tarif edilmiştir. Diğer 

taraftan deniz, suyun derinindeki gizemleri, belirsizliği ve tehlikeyi çağrıştıran tekinsiz bir unsur 

olarak görülmüştür. Türk edebiyatında denizin  ilk defa tekinsizlik yönüyle öne çıkmasında Halit 

Ziya’nın eserleri örnek teşkil etmektedir. Halit Ziya’da deniz, bireyin sürüklendiği melankolik ruh 

durumuna karşılık gelmektedir. Karakterlerin suya ve suyun derinliklerine bakışlarında ruhsal 

değişim veya bunalımlarının dışavurumu gerçekleşmektedir. Bu tür anlatımlarda  kontrol edilemez 

bir unsur olarak betimlenen deniz, bir yandan ilgi ve merak uyandırırken diğer yandan dişil korkuları 

açığa çıkarmaktadır. Denizle karşı karşıya gelen Halit Ziya karakterlerinin seyrettiği manzarada 

karanlık ve dibe çeken sular, benliğin karanlık tarafını ortaya çıkarmaktadır. Böylece denizin seyri, 

bireyin iç dünyasındaki korku ve endişelerin görünür hâle geldiği bir tecrübeye dönüşmektedir. 

Deniz imgesinin yutulma ve boğulma gibi dişil korkuları ifade ettiği bu anlatımların ortak noktası 

mitolojik kökenli olmalarıdır. Bu bakımdan Halit Ziya’daki deniz imgelerini, Yunan mitolojisindeki 

Medusa mitiyle ilişkilendirmek mümkündür. Çalışmamızda Halit Ziya’nın eserlerinde görülen ve 

Türk edebiyatı için yeni olan deniz imgesinin, bireyin ruhsal değişimlerini, arzu ve korkularını ele 

veren bir unsur olarak anlam kazanmasında Medusa mitinin bir alt metin olarak işlevselleştiğini 

göstermeyi amaçlıyoruz. 
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ERBİL YÖRESİNDE TÜRKMEN ANLATILARI İÇİNDE "DUA MOTİFİ" 

 

Naznaz TAWFEQ*  

ÖZET 

Tarihin eski dönemlerinden beri farklı millet ve kültürlere ev sahipliği yapan Irak, Türkmenlerin ve 

Türk kültürünün yayıldığı önemli coğrafyalardan biridir. Bağdat, Musul, Kerkük, Süleymaniye ve 

Selahaddin gibi tarihi şehirlerin yer aldığı ülkede, ismi bazen Kale bazen de Muzafferiye minaresi ile 

birlikte anılan önemli kültür başkentlerinden biri de Erbil’dir. Tarihi dönemler içinde çeşitli din ve 

kültürlere mensup insanlara kucak açan Erbil, Osmanlı döneminde de Türkmenlerin başkenti olarak 

yükselmiştir. Osmanlı devrinde en parlak dönemini yaşayan Erbil, mimarisi ve kurumlarının yanı sıra 

devrinin en önemli bilim, kültür ve din adamlarını da yetiştirmiştir . Bilakis medrese, tekke ve 

zaviyelerde yetişen ulemalar, çeşitli tarikatların bu coğrafyada yayılmasında etkin rol almışlardır. 

Halk anlatıları içinde sözlü kültür ürünleri hayatın bütün yönlerini kuşatan bir yaygınlığa sahiptir.  

Dualar dini bilincin düzenli yansıması olan ibadet hayatının değişmez bir parçasıdır. Dualar, 

insanoğlunun ulaşamadığı isteklerin ve güç yetiremediği engellerin varlığının verdiği çaresizliği 

yansıtan inanç alanına ait kavramlardır. Aynı zamanda dualar sözlü kültür ürünlerinin konuşma 

içeren türlerindendir. Bu yönleriyle hayatın her aşamasında gündelik konuşmanın bilinçli \bilinçsiz 

bir parçasıdırlar. Dua kulun rabbine yaklaşmasındaki en önemli vasıtalarından birisidir. Nitekim dua 

şu şekilde tanımlanmıştır: “Kulun bütün benliğiyle  yüce yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte 

bulunması anlamında dini terim ve bu amaçla icra edilen bir ibadet şekli.  Türk kültürü ve Türk Halk 

Edebiyatında önemli bir yere sahip olan dualar, edebi bir tür olarak yıllarca insan toplulukları 

arasında “mutluluk ve mutsuzluğun dışa vurumu olarak” yerini almıştır. Dualar sosyal toplumlarda 

genellikle maddi açıdan fakir ve fizikî yönden de zayıf insanların başvurduğu bir yöntemdir. 

Konularını insan hayatı, kişilerin değer yargısı ve toplumun maddî ve manevî kültürünü içinde 

barındırdığı özlü sözlerden alan dualar, zaman ve zemine göre değişik şekiller almış, yeni tarzlara 

bürünmüştür. Hikâye, destan, şiir, türkü ve ağıt gibi edebî türlerin, özellikle ilk ve en güzel örnekler 

"Dede Korkut Kitabı"’nda bulunmaktadır. Bunların zaman zaman toplumun bir savunma ve zaman 

zaman da mutluluğu ifade etme aracı olduğunu göstermiştir. Nesilden nesle kuşaktan kuşağa 

aktarılan bu özlü sözler, dilde kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş kelimeleri tespit etme ve 

diriltmede önemli bir yere sahiptir. Türkiye coğrafyası ve Türk toplumunun küçük bir parçası da olsa 

bu amaca katkı sağlamak açısından alkışlar ve beddualar çeşitlilik ve orijinallik bakımından Türk 

dilinde Türk kültüründe kayda değer bir yeri vardır.  "Erbil Yöresinde Türkmen Anlatıları İçinde Dua 

Motifi"  adlı çalışmada Türkmenler’in sözlü gelenek ortamlarında yaratılan bu anlatıların ayrı ayrı 

başlıklar altında incelemek daha uygun olacaktır. 
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ANLATIBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME ÖRNEĞİ OLARAK 

 PELİN BUZLUK’UN “GEMİSİZ” ÖYKÜSÜ  

 

Yıldırım GAZİOĞULLARI  

ÖZET 

Değişen ve gelişen muhtelif anlatı yapılarını genelleyici hükümler yerine daha detaylı incelemek 

adına anlatıbilimsel çalışmalar, son yıllarda belirgin bir hız kazanmıştır. Roland Barthes, Gérard 

Genette, Seymour Chatman, Dorrit Cohn, Peter Brooks, Manfred Jahn gibi edebiyat kuramcıları, 

modernist ve postmodernist anlatıların beraberinde getirdiği girift anlatı ağlarını çözümleyebilmek 

için yeni ve çeşitli metotlar geliştirmişlerdir. Bu yeni ve çeşitli yöntemlerin sağladığı imkânlar 

dâhilinde, anlatılar müstakil ve parçalı olarak ele alınmışlardır. Çalışmaya konu öykünün yazarı Pelin 

Buzluk, son dönem öykü yazarları arasında kendine özgü ve önemli b ir yer edinmiştir. Yazar Pelin 

Buzluk, öyküleri ile 2002 yılından bu yana çeşitli dergilerde ve seçkilerde yer almış bunun yanı sıra, 

çeşitli ödüllere/armağanlara layık görülen üç öykü kitabı da yayımlanmıştır. Yazarın, güncel anlatı 

olanaklarından yararlanarak kaleme aldığı En Eski Yüz isimli kitabında yer alan öykülere birçok 

açıdan bakılabilir. Tercih edilen anlatı zamanları, kullanılan yöntemler ve yazarın dilsel tutumu bu 

açıları çeşitlendirir. Yazarın öykü dilinin olanaklarıyla okuyucuyu farklı zeminlerde gezdirdiği bu 

öyküler, birey toplum ilişkilerini de farklı bir atmosferde ele alır. Yazar, farklı anlatı zamanları ile 

öykülerinin başını ve sonunu öncelemeden, okuru bulunduğu anın atmosferine bağlamayı hedefler.  

Bu çalışmada, güncel anlatıbilim yöntemlerinin rehberliğinde, modernist ve postmodernist unsurlar 

barındıran  “Gemisiz” isimli öykü metni içerik analizi yapılıp anlatısal özellikleri yönünden 

açımlanmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, karakter ve zaman kurgusu ile anlatıcı tipolojisi detaylı bir 

inceleme ile ele alınacaktır. 
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ASIL KAHRAMAN KİM: KAHRAMANLIKÇI HEYECANSAL  

DEĞERLENİŞ ODAĞINDAUNUTKAN AYNA 

 

Alptuğ TOPAKTAŞ  

ÖZET  

Metin yazarının kişileri nasıl kurguladığı, kişi kurgusundaki hassasiyetleri ve metin kişilerinin 

sembolik değerlenişleri, önemli araştırma unsurlarıdır. Kahramanlıkçı söylem, günümüzde ağırlığını 

kaybetmiş gibi görünse de yakın bir okumayla kahramanlık özelliklerinin kişi kurgusunda etkisini 

hâlâ sürdürdüğü görülebilir. Gennadiy Nikolayeviç Pospelov’un editörlüğünü yaptığı Edebiyat Bilimi 

adlı kitapta yer verilen kahramanlıkçı heyecansal değerleniş, incelemesini yazara yöneltir. Bu 

yaklaşıma göre her yazar, metnini gizli ya da açık şekilde, ideolojik bir yönsemeyle kurar. Tarihi arka 

planlı metinlerde bu yönseme daha net görülebilmektedir. Metinlerde ele alınan kişilerin tarihsel 

gerçeklik içerisindeki yeri ve konumu, metnin özgül gerçekliğiyle çakışabilir ya da örtüşebilir. Bu 

durumda araştırmacıya düşen; metnin, yazarın ve tarihin gerçekliklerini doğru bir yerde 

konumlandırarak incelemeyi teorik bir çerçeve dâhilinde tutabilmektir. Böylece yazar -ideoloji-metin 

arasındaki sınırlar, metnin edebiyat bağlamındaki yeri ve önemi zedelenmeden inceleme konusu 

olabilir. Gürsel Korat’ın Unutkan Ayna isimli romanı, 1915’te Ermenilerin Anadolu’dan tehcir edilişini 

konu alır. Yazar, tarihsel gerçekliğe dayanan bir olayı konu edindiği bu metinde taraf tutmaktan 

kaçınmış, tehcir gerçeği etrafında siyasi hesaplaşmalardan çok ortak acılara yer vermiştir. Romanda 

kendisini kahraman olarak gören ve Pospelov’un kastettiği anlamda gerçek bir kahraman olan iki 

askerin mücadelesi, kahraman-hain, katil-maktul, erdemli-ahlâksız gibi klişe kurgularından 

kaçınılarak sunulmuştur. Bu araştırmada Unutkan Ayna’daki kişi kurgusuna kahramanlıkçı 

heyecansal değerleniş ışığında bakılacak ve kahramanlıkçı söylemin ve yazar-anlatı kişilerinin temsil 

değerleri ilişkisinin modern bir metnin kurgusundaki önemi tartışılacaktır. 
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WOMEN MOTIVES IN CHINGIZ AITMATOV’S “MOTHER EARTH” NOVEL AND “TOLGONAY”  

 

Zehra IŞIK*  

 

ABSTRACT 

In his novels, Aytmatov has written the Kyrgyz society and what has happened in this societ y quite 

successfully. Each novel presents a different topic and makes readers feel like they have experienced 

it. In order to survive for the society in which he lives, he has introduced various solutions that can be 

sustained against the existing administrations. Aytmatov, who was fed by the public and folk culture 

as he was writing his novels, worked with a special care on women's figure through a character he 

had identified in each novel. Women in their novels are not just women who lived in their own 

period. On the contrary, these women have been associated with nature in some way and have 

formed a whole by working together with the female types of mythological origin. Women often lag 

behind the war and at the same time, try to survive, to reduce the burden of the soldiers on the front 

and try to survive while suffering the financial and moral problems of life and support the survivors 

to continue their lives. In Aytmatov's novels there is a loop around different types of women. 

However, the most important type of woman is “mother type”. Aytmatov created a character and 

gave to it more than one life. In the novel "Toprak Ana", the basic female figure presented to the 

reader, “Tolgonay” is an idealist who fights for her people and her earth, and who resist s to stand in 

this difficult struggle for her people while suffering the loss of her husband and three children. 

Tolgonay is the main character who represents both a mother and a wife, both a wise and a working 

woman. Tolgonay is an important character in the twenty-first century, especially in the Kyrgyz and 

in general in the Turkish women's life. In this declaration, women's figures in the novel will be 

examined, and through "Tolgonay" and "Toprak Ana", the meaning of the woman not only in social 

life, but also in nature and mythology, also in order to show that the earth's feminity is expressed in. 

It is seen that the woman has established a bridge between the past and the future and has 

maintained this link between the generations.  

Keywords: Mother, Aytmatov, figure ofwoman, Tolgonay, society  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
*PhD. student, Hacettepe University, zehraisikk@gmail.com 

 



 

 

     198 

KADINA YÜKLENEN ROLLERİN KUR’AN BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Lütfiye Gülay BİLGİN* 

ÖZET 

Tarihi süreç içinde kadının toplumsal rolleri yaşadığı toplumun değerlerinin bir sonucu olmuştur. 

Bazı toplumlarda kadının statüsü daha ziyade ekonomiye katkı bağlamında değerlendirilirken çoğu 

zaman cinsiyet ve sınıfsal ayrım yapılarak ikinci derece sınıfsal bir ayrıma tabi tutulmuştur. Tarihsel 

gerçeklikte güç ve servet odaklı bir düşünce içinde kadın konumlandırılırken çoğu zaman bu durum 

arka plana itilmiş ve dini söylemler üzerinden kadına roller biçilmeye çalışılmıştır. Dinin etki alanının 

fazla olması sebebiyle bu konu tarih boyunca istismara uğramıştır. Bu yönüyle sadece kadın değil, din 

de kullanılan bir tez haline getirilmiştir. Aslında dini söylem üzerinden sınıfsal ayrıma tabi tutulan 

kadın aynı zamanda modernleşmenin getirdiği söylemlerle başka bir alana savurulmaya çalışılmıştır. 

Kadına eşitlik ve özgürlük söylemi çoğu zaman kadının tüketilmesi için bir temel  tez olarak 

kalabilmiştir. Kendisine yüklenen rollerdeki başarısı ile var olması desteklenmiştir. Kadının ontolojik 

olarak değerli olması durumu nedense hep ihmal edilen bir durum olmuştur. Çalışıyorsa ve 

üretiyorsa değerli kabul edilmiştir. Bu çalışmanın şartlarını ve ölçülerini de aslında modernleşmenin 

belirlediğini görmekteyiz. Örneğin kadın dışarda çalışmalı ve mutlaka görünür olmalı. Kadının 

anneliği ve eşliği bu veçhede çok önemli değildir. Kadının bu iki taraf arasındaki sıkışmışlığı ancak 

yaratıcının varoluşsal olarak belirlediği konumunu ortaya koymakla mümkün olacaktır. Bu çalışma 

kadının toplumsal rollerdeki savrulmaları tespit etmek ve dinin bu konudaki söylemini ortaya 

koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla konu aynı zamanda yukarıda ifade edilen her iki söylemin 

mahsurlarını da ortaya koyacaktır.  
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞAYAN SİYAHİ KADINLARIN YOKSULLUĞU İLE 

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN ROMAN KADINLARIN YOKSULLUĞUNUN KIYASLANMASI 

 

                                                                                                Ayşe Şeyma TURGUT*  

 

ÖZET 

Yoksulluk  “asgari yaşam standartlarına ulaşamama durumu”  ve  “geçim için gerekli gelirin ve mal 

varlığının olmaması” olarak da tanımlanmaktadır. Yapılan yoksulluk tanımları ışığında yoksulluğun 

genel anlamda eğitim, sağlık, barınma, beslenme gibi temel insan ihtiyaçlarının karşılanamaması 

durumu olduğunu söylemek mümkündür. Yoksulluğun kadınlaşması kavramı, yoksulluk olgusunun 

kadınlar tarafından erkeklere kıyasla daha farklı ve daha derin hissedildiğini belirtmek için 

kullanılmaktadır. Kendisi ile aynı pozisyonda çalışan erkeklere göre kadınlar daha düşük ücret 

almakta, evde veya dışarıda çalışarak geçimini sağlıyor olsa da kadınlar yoksulluğu yaşama 

konusunda erkeklerden farklılaşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan siyahi kadınlar ile 

beyaz kadınların yoksullukları karşılaştırıldığında yoksul siyahi kadınların çoğunluğunu hane 

reisliğini üstlenmek zorunda kalan siyahi kadınların oluşturduğu, siyahi kadınların beyaz kadınlara 

oranla daha fazla yoksulluk içinde bulunduğu, işsizlik oranının siyahi kadınlarda beyaz kadınlara 

kıyasla daha yüksek olduğu bilinmektedir. Roman kadınların yoksulluğu ile ilgili yapılan araştırmalar  

ise Roman kadınların erken yaşta evlendiğini, geçim zorluğu yaşadıklarını, kadınların çoğunun yeterli 

beslenemediklerini, tamamına yakınının belirli ve düzenli bir geliri olmadığını, birçoğunun ilkokul 

mezunu olduğunu, önemli bir çoğunluğunun kronik bir rahatsızlığının olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Literatür tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda Siyahî kadınların ve 

Roman kadınların yoksullukları incelendiğinde belli başlı benzerlikler göze çarpmaktadır. Her iki 

grup da yaşamakta olduğu ülkede ayrımcılığa, etiketlenmeye ve toplumdan soyutlanmaya maruz 

kalmakta, bunun sonucunda işgücü piyasalarından dışlanmaktadır. Genel anlamda konu ele 

alındığında hangi ülkede hangi refah modelinde yaşıyor olursa olsun kadınların yaşadıkları 

toplumdan farklı bir ırka ve kültüre sahip olmalarından da öte sadece kadın olmalarından dolayı 

birçok zorluk yaşadığı görülmektedir.  
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İKİ DÖNEM DİZİSİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME: 

1970’Lİ VE 1980’Lİ YILLARDA SAĞ VE SOL İDEOLOJİLERİN KADINA BAKIŞ AÇISI 

 

Pınar KURANEL* 

Engin ERİŞKEN**  

ÖZET 

Bu çalışmada Türkiye’de sağ ve sol ideolojilerde kadınlara bakış açısı ve kadınların siyasi 

hayatlarındaki pozisyonlarının farklılıkları ve benzerlikleri iki dönem dizisi üzerinden incelenecektir: 

“Hatırla Sevgili” ve “Sevda Kuşun Kanadında”. Bu makalede şu sorulara, yukarıda bahsedilen iki 

dizinin analizi üzerinden cevap bulunmaya çalışılmıştır: ‘'Kadın haraketleri konusunda sağ ve sol 

perspektif arasında herhangi bir farklılık ya da farklılıklar yoksa bunlar nelerdir?”, “Eğer varsa temel 

farkılıklar nelerdir?”, “Eğer farklıklar yoksa iki hareketin de bakış açısının kadınlara benzerlikleri 

nelerdir?”,  “Özellikle Türkiye'de politik baskı ve gerilimin en yüksek noktada olduğu 1970'lı ve 80'li 

yıllarda, politik mücadele içinde, kadınlara karşı karakter ve davranış kalıpları nasıl olmuştur?” 

Ayrıca anlamaya ve açıklanmaya çalışılan nokta şudur; iki iki farklı ideoloji ve politik örgütlenmedeki 

erkeklik davranışlarının aynılıklarını ve çelişkilerini ortaya koymaktır. Bu iki dönem dizisi 

1970’lerde ve 80’lerde Türkiye’ye hâkim olan politik ortamı yansıtmaktadır. “Hatırla Sevgili” sol 

ideolojiyi yansıtır ve dönemin sol ideolojide olanlar üzerindeki zararlarını incelerken, “Sevda Kuşun 

Kanadında” sağ ideolojiye yakın bir bakış açısıyla çekilmiş, dönemin siyasal islamcı ve milliyetçi 

kesimin üzerindeki etkilerini sergilemeye çalışmıştır. İki dizinin senaryosunu da şekillendiren ortak 

nokta, farklı politik görüşlere sahip kadın ve erkek karakterlerin yaşanması muhtemel olan ve 

gerçekleşen aşkları sürecinde kaldıkları politik çatışma ortamıdır. İki dizide de ilgiyi çeken diğer bir 

nokta ise, erkeklerin kadınlara davranış biçimidir. İki dizide de kadınların erkekler tarafından sürekli 

korunduğunu gözlemlemek mümkündür. Dizilerdeki erkek karakterler kadınları polisten, kendi 

ailelerinden, kocalarından ve saldırgan diğer ideolojik taraftan korumaya çalışmaktadırlar. Kadınlar 

iki dizide de sadık ve kutsal yol arkadaşları olarak görülür ve katılımları örgütleri tarafından 

desteklenir. Örneğin hem sağ hem de sol hareketler kadınlara karşı aynı sıfatlarla hitap etmektedir: 

“bacı”, “kardeş”, “hemşire”. “Sevda Kuşun Kanadında” da olduğu kadar belirgin olmasa da “Hatırla 

Sevgili”de de liderlik ya da öncülük kadın karakterlerin genellikle ulaşamadığı yerlerdir. 

Araştırmanın sonunda ortodoks sol hareketin de kadınları baskılamak için ataerkil bir potansiyelinin 

olduğunu göstermek ve kadınların kimliklerinin ve politik hareketlerinin dahil oldukları siyasi 

örgütlenmeler tarafından farklı kavramlarla ve davranış biçimleriyle nasıl kısıtlandığını ortaya 

çıkarmak amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler:  Bacı, Asena, Hemşire, Ataerkillik 
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“101 TÜRK EFSANESİ” ADLI ESERDE KADINLARLA İLGİLİ ANLATILAN EFSANELERİN 

 İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ 

 

Kübra MORKOÇ  

 

ÖZET 

Yaratıcıları belli olmayan bir sözlü gelenekte üretildiği bilinen efsaneler, ait oldukları toplumların 

inanç sistemleri hakkında bilgiler vermektelerdir. Bununla birlikte efsaneler, zaman, mekân, kişi v e 

olay örgüsü paradigmalarının birleşmesi sonucu meydana geldiklerinden dolayı inandırıcılık yönleri 

ön planda tutulan türler olarak da dikkat çekmektelerdir. Efsaneler bu yönleriyle mitlere 

benzemektelerdir. Mitlerde yer alan “inanma” efsanelerde devam etmektedir. Bu özelliğin 

efsanelerde yer alması ise efsanelerin birer mit olduğu sonucunu doğurmamaktadır. Efsanelerin 

zamanı yakın geçmiş; karakterleri insan, hayvan, canlı ve cansız varlıklar; mekânı ise günümüz 

dünyasıdır. Mitler ise kozmosu, tanrı ve yarı tanrıları anlatmaktalardır. Efsanelerle kesiştikleri 

noktalar ise olayları açıklama ve inandırma durumlarıdır. Özellikle, anlatılan efsanelerin “kanıtlarla” 

ispatlanabiliyor oluşu da bu inandırıcılık yönüne katkı sağlamayan önemli bir unsur haline gelmiş tir. 

“Oluşum” ve “dönüşüm”ün esas kabul edildiği bu türün, toplum içerisinde pek çok işlevi de 

bulunmaktadır. Buradan hareketle, incelemeye dâhil etmiş olduğumuz Saim Sakaoğlu tarafından 

hazırlanan “101 Türk Efsanesi” adlı eserde özellikle kadınlarla ilgil i anlatılan efsanelerin işlevleri 

hakkında çıkarımlar yapılacaktır. Bağlam/İcra (Performans) Merkezli Kuram ve Yöntemler içerisinde 

yer alan “İşlevsel Halk Bilimi Kuram ve Yöntemi”  esas alınarak yürütülecek olan bu çalışmada, adı 

geçen eserde yer alan otuza yakın kadınlarla ilgili efsane metinleri incelenecek ve işlevleri hakkında 

bilgiler verilecektir. Bu metinlerin kapsamını ise eserin “Türk Dünyası Efsaneleri (Türkiye Dışı)” 

başlığı altında yer alan efsaneler oluşturacaktır. “Türkiye Efsaneleri” başlığı  altında yer alan efsaneler 

ise dâhil edilmeyecektir. Efsanelerde; dağa, gök cismine, göle, hayvana, taşa dönüşme; ziyaretgâh 

haline gelme gibi durumlar söz konusuyken, bu dönüşümlerin çeşitli işlevleri de beraberinde 

getirdiği görülmektedir. Bu işlevlerin ise hem yapısal hem de kültürel olarak katkıları tespit edilerek 

çalışma tamamlanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: efsane, işlev, kadın 
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A COMPARATIVE STUDY ON SOME VOCABULARY CONNECTED WITH GOD CONCEPT AMONG 

CHINESE AND TURKISH CULTURES 

 

Lan-ya TSENG* 

ABSTRACT  

Turks and Chinese have different savings because of living different geographies. Both of them made 

cultural exchanges in historical process and that’s why they developed distinctive faiths and moral 

orders. For example, while Confucianism, Taoism, Buddhism and Christianity influenced on Chinese 

people, Turks were in touch with Shamanism, Buddishm, Manichhaeism and embraced Islam.  With 

respect to kinship of language structure, Chinese is included in monosyllabic languages, whereas 

Turkish is known prominent example of agglutinating language. Despite they have different language 

developments; different cultural savings attract our attentions into similarities and differences in 

genuine vocabularies about God. For example, Turkish proverb says “God gives trouble to one loved 

by himself”; famous thinker Confucianist Mencius also are known with a word which is “God, grieves 

person to whom he gives an important responsibility and makes him hungry by tuckering and he 

strengthens him through raising difficulties”. One of Chinese proverbs is “God has mercy of 

inconsiderate persons and cherishes them”, the statement “God gives very low bough to bird which 

cannot fly” also exists in Turkish language. Target of our study is to show some striking vocabularies 

about God concept in Chinese and Turkish cultures and to reveal similarities and differences between 

them and therefore to determine details of reflected thin faith. 

Keywords: God, Allah, The Creator, The Maker, The Lord 
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MACARLARIN KAFKASYA MERAKI NEREDEN KAYNAKLANIYOR? 

İsmail DOĞAN*  

 

ÖZET 

Doğu kökenli bir kavim olan ve bugünkü Macaristan’a 896 tarihinde yerleşen Macarlar Milattan önce 

tahmini 1000 yılı civarında Ugor birliğinin dağılması neticesinde müstakil bir hayat yaşamaya 

başlamışlardır. Bu tarihten itibaren bir görüşe göre Volga nehrinin orta bölgelerine yerleşmişlerdir 

(Magna Hungaria); diğer bir varsayıma göre ise Batı Sibirya’ya yerleşmişlerdir. Macarların ataları 4. 

yüzyılda Hun akınları neticesinde Magna Hungaria’ya, yani Volga nehrinin orta akış mecr asına göç 

etmiştir. Macarlar burada Türk kökenli Onogur-Bulgar kavimleriyle ilişkiye geçmiş ve atlı-göçebe 

yaşam biçimini benimsemiştir; ayrıca yine Batı dillerindeki Hungarus isimlendirmesi de buradan 

gelir. 7. Yüzyılda Macarlar yine bir Türk kavmi olan Hazarların hâkimiyeti altında yaşamıştır. 750 yılı 

civarında Karadeniz’in kuzeyinde, Macar kaynaklarında Levedia adı verilen bölgede yaşarlar ve 

nihayet 830 civarında Kafkasya’daki Hazar hâkimiyetinden koparlar.  896 tarihinde bugünkü 

Karpatlar Havzasına yerleşen Macarlar zamanla Orta Avrupa’nın büyük güçlerinden biri haline 

gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’dan Orta Avrupa coğrafyasına doğru yayılması, 

bölgenin en büyük güçlerinden olan Macaristan Krallığını önlemler almaya zorlamıştır. Macar Kr allığı 

Osmanlı’yı durdurabilmek için Karamanoğulları Beyliği ve İran’la diplomatik ilişkiler tesis etmek ve 

ittifaklar kurmak gayreti içerisine girmiştir. Macar Krallığı bu gayretleri için Kafkasya’yı bir geçiş 

hattı olarak kullanmıştır. 19. yüzyılda yükselen milliyetçilik hareketleri ve ulus devlet inşası süreçleri 

Macarları kendi tarihlerini araştırmaya yöneltmiştir. Bu araştırmaların en önemli odak noktalarından 

biri de Kafkasya’dır. Bölgeye çeşitli alanlarda uzmanlaşmış birçok bilimadamı araştırma sefer leri 

düzenlemiştir. Dolayısıyla bu bildirinin amacı Osmanlı döneminde ve 19. Yüzyılda Macarların 

Kafkasya’ya olan ilgisinin nedenlerini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kafkasya, Osmanlılar, Karamanlılar, İran, Milliyetçilik, Hazar İmparatorluğu
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LEXICAL-SEMANTIC PARADIGMS OF MODERN RUSSIAN SYNONYMS 

 

Zhadyra ZHUMAGULOVA* 

Rahiya UMIRBEKOVA**  

 

ABSTRACT 

The purpose of this article "Lexical-semantic paradigms of modern Russian synonyms" – is updating 

the classification of lexical-semantic system of relations by D. N. Shmelev, which is crucial for the 

functional-semantic characteristics of the vocabulary. "Figuring out the nature of the external 

semantic relations of words is one of the most important objectives of studying the vocabulary of the 

language. ... these relationships in general can be divided into three main lines: paradigmatic, 

syntagmatic and derivational (marked D. N. Shmelev. – S. T.) communications."  At the same time D. 

N. Shmelev considers priority only the first two types of semantic relations in the system of semantic 

analysis of lexical units – paradigmatic and syntagmatic, calling derivational relations "the third 

dimension", and correlative with paradigmatical and syntagmatic: "The ability of the word to engage 

simultaneously in different lexical-semantic paradigm (and thus in syntagmatic combinations with 

other words) finds a match in the pressure variation of the word too, i.e. in the ability of different 

values to join different derivational series". He also notes that " the study of pa radigmatic and 

syntagmatic relations in the lexicon allows to justify the selection of elements of word meaning, the 

individual semantic characteristics, and thus in a new way to illuminate traditional questions of 

polysemy and homonymy, synonymy and synonymy and semantic groups of words." 

To achieve this objective, in our view, will contribute to the following tasks: 

1) To formulate the concept of consistency of lexical-semantic units; 

2)  To identify the typology of combining lexical items in certain groups and to uncover the 

nature of the interaction with each other; 

3)  To determine what connects lexical units in semantic terms, and what distinguishes them 

from each other. 

Thus, the most important selection criterion of synonymy as a linguistic phenomenon serves the 

system relations of words in the lexicon. The system approach allows penetrating into the depth of 

this phenomenon, to reveal its regularities, to explain the peculiarities of the use of synonyms in 

speech. In order to identify systemic relations in the vocabulary of the modern Russian language 

were used descriptive linguistic method, methods of compare and contrast. 

 

Keywords: syntagmatic, semantics, synonym 
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KORECE VE TÜRKÇE ONOMATOPOEİA’LARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

 

Eun Suk CHO*  

S.Göksel TÜRKÖZÜ**  

 

ÖZET 

Bu çalışma Korece ve Türkçedekionomatopoeia kavramını ve dilbilgisi alanlarını kıyaslamalı 

inceleyerek farkları ve ortak noktaları ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.  Onomatopoeia, ‘onoma’ ve 

‘poiein’ kelimelerinin birleşiminden meydana gelen Yunanca kökenli bir kelimedir. Latincede ses ve 

görüntü yansımaları kavramları için kullanılmakta olan bir terimdir. Hint-Avrupa dil ailesinde gerçek 

seslere göre oluşturulan kelimelerin ortak adıdır. Fakat Korecedeki ses ve görüntü yansımalarının 

Hint-Avrupa dil ailesinde kullanılan onomatopoeia kavramı ile tam olarak uyum göstermediği 

görülmektedir. Çünkü Korecedeki görüntü ve ses yansımaları olarak adlandırılan onomatopoeialar, 

fazlasıyla gelişmiş olup tüm ses ve biçimleri çeşitli sözlerle ifade edebilen bir özelliğe sahiptir. Diğer 

yandan onomatopoeiaların pek çok dünya dilinde var olması gayet doğaldır. Özellikle Japonca, 

Moğolca gibi Altay dil ailesinde gelişmiş halde görülen onomatopoeialar, dil özellikleri arasında ünlü 

uyumunu doğrulayabilen sözcük tamlamaları yapabilmektedir. Türkçede ise yansıma-ikileme, 

yansılama-ikizleme, yansıma kelimeler-ikiz kelimeler gibi terimlerle ifade edilmektedir. Bu çalışmada 

ilk olarak Korecedeki ve Türkçedeki onomatopoeia kavramı arasındaki benzerlikler ve farklar ortaya 

çıkarılacaktır. ÇalışmadaKorecedeki ve Türkçedeki onomatopoeia kavramı ve bunlarındil bilgisel 

işlevleri incelenerek dilbilgisel yönden sınıflandırması yapılacaktır. İkilemeler gibi tekrarlanan 

kelimeler sadece ses yansımaları ve görüntü yansımaları şeklinde sınırlandırılıp, bu ses ve görüntü 

yansımalarınaçeşitli örnekler vererek karşılaştırmayapılacaktır. Böylelikle her iki dildeki 

onomatopoeia benzerlikleri ve farkları daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Onomatopeia, Türkçe, Korece, yansımalar, ikilemeler, karşılaştırmalı analiz 
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ŞİLLA KRALIĞINDA KADININ YEGÂNE MEVKİSİ 

 

JungHye LEE*  

ÖZET 

Kore Yarımadasına yerleşerek gelişen Üç krallık Koguryeo, Bakje ve Şilla Hanedanlıklarından 

oluşmaktadır. Şilla (M.Ö. 57- M. S. 935) Kore Yarımadasının güney-doğusunda yer almaktadır ve 

diğer iki ülkeye kıyasla daha farklı toplumsal ve siyasi olguya sahiptir. Şilla’nın kurucusu Park 

Hyekgeose’dir. Dolayısıyla Şilla krallığının soyu Park’tır. Fakat Şilla kralların soyadı Park, Seok, 

Kim’den oluşmaktadır. Bunun nedeni ise, soyadı Seok ve Kim olanların prenses ile evlenerek Park 

ailesine mensup olarak kral olma hakkını kazanması ve bu vastayla tahta çıkmasıdır. Dolayısıyla Şilla 

hanedanında farklı diğer soyların yer almasının sebebi prensesin yetkisini devralmaktı. Ayrıca Şilla 

Krallığında kraliçenin mevkisi farklı şekilde gelişmektedir. Park Hyekgeose’nin kraliçesi Alyoung’dur 

ve ondan sonraki kraliçeler bu aile mensuplarına devredilerek devam etmiştir. Kraliçe sülalesinin 

varlığını koruyup devam etmesi de Şilla toplumundaki kademeli sınıflar arasında en kıdemli sınıfa 

sahip olma hakkını teşekkül etmiştir - Kral en yüksek kademe olan Seongol sınıfından çıkar ve 

Seongol kral ve kraliçe soyundan gelmelidir. Ayrıca diğer hanedanlıklarda hiç yaşanmamış ancak 

Şilla hanedanlığında göze çarpan en büyük özelliği kadın krallarının bulunmasıdır. Şilla kıralığındaki 

kadınların mevkisi Şilla’nın politik, sosyal ve diplomatik siyasetine uzanarak toplumsal olgularla 

derince bağdaş kurmaktadır. Böylece Şilla, kadın konusunda aynı dönemde, aynı mekanda bulunan 

iki ülkeye nispeten çok farklı toplumsal ve siyasi izleri barındırmıştır.  
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A STUDY ON THE ANALYSIS OF SENTENCES IN THE ACADEMIC TEXTS OF KOREAN LEARNERS 

IN GRADUATE SCHOOLS3 

Sangkyoung PARK *  

ABSTRACT 

In the genre of academic texts, there are detailed rules and conventions that are required by the 

academic discourse community, whether a researcher produces a scholarly text in response to such 

rules and conventions has a direct influence on the academic success and failure of the learners. 

Currently, advanced learners from abroad who are studying in Korea for academic purposes feel 

pressured in the production of scholarly texts. Therefore, there is a need for practical research and 

teaching towards helping learners produce more appropriate scholarly texts. The present study 

developed a discussion using scholarly papers among various discourse genres as the research 

object. Through a comparative analysis of the texts produced by Korean language learner and native 

speaker, the present study examined the differences that appear in the conclusion sections of the 

papers. The present study also produced teaching contents that can be applied to the academic text 

writing education. As follows, the present study analyzed the text of the most advanced level Korean 

leaner in a graduate school, along with the text of native speaker who is attending the same discourse 

community. As concluded by the existing study by Lee(2015), the conclusion section of scholarly 

texts contains an intersection of ‘offering of the research results’ and ‘comments or evaluations by 

the researcher.’ As such, the present study took the varied uses of sentence types into account and 

therefore used the conclusion sections of academic papers as the research object. The introduction 

explains the topic and purpose of the present study. In the second section, existing research of the 

topic is discussed. In the third section, the research methodology and research objects are explained, 

and the fourth section provides the research results. The analysis of sentences that the present study 

analyzed includes the grammatical level as well as the expressional level. Grammatically, the study 

examined the sentence structure, the usage of tenses, and the appearance of errors. With regards to 

expressions, the study focused on the lexicon usage and the sentence ending usage. Lastly, in the 

conclusion, the implications of the study and suggestions for pedagogical applications are outlined. 

Keywords: Analysis of Sentences, Korean Learners, Academic Texts, Graduate Schools 
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A STUDY ON THE KOREAN LEARNERS’ USE OF CONNECTIVE ENDINGS 

THROUGH KEYWORD ANALYSIS 

 

Miyeon Bae*  

ABSTRACT 

This study used the ‘keyword analysis’ methodology to study the characteristics of connective ending 

use by Korean learners. Generally, Keywords are considered words that are the focus of a text or an 

important word in a text in sociology and linguistics. However, recently in the field of corpus 

linguistics, keywords are defined as ‘words that have unusually frequent or infrequent use 

statistically in a text (or corpus) compared to other texts (or corpus) (Scott, 1997; Scott & Tribble, 

2006)’. In keyword analysis, a statistical method (especially  log-likelihood) is used to find words that 

show high frequencies of appearance in a corpus (the positive keyword) as well as words that show 

low frequencies (the negative keyword). Keyword analysis uses statistics on frequency as an 

objective methodology and used to show the characteristics of a text. Previous studies related 

keywords have focused largely on ‘corpus of native speakers’ and on ‘content words (particularly 

nouns).’ This study applied the keyword analysis methodology to the Korean Learners Corpus, to 

study ‘connective endings (function words)’ which have not been studied in previous studies. 

Through the sampling of key connective endings, this study investigated which connective endings 

are markedly frequently used and which are not frequently used. Thus, the study first conducts a 

comparative study of connective endings between ‘Korean native speaker’ and ‘Korean learner’ 

groups, and then conducts a keyword analysis based on the language groups and levels of language 

proficiency. The findings of the keyword analysis on the characteristic usage of connective endings in 

learners’ languages can be reapplied to the field of Korean language education and be used as 

foundation for teaching Korean. 

 

Keywords: Keyword analysis, Connective ending, KFL Learners, Learners Corpus 
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ENDEAVOR FOR KOREAN LANGUAGE EDUCATION AND KOREAN SOCIETY UNDERSTANDING 

EDUCATION OF FOREIGN WORKERS 

                                  Yun Hyanghee* 

 

ABSTRACT 

 

Korean language education and Korean society understanding education a re implemented to 
foreigners who stay in Korea. This study is to examine whether Korean language education and 
Korean culture understanding education which are suitable for foreign workers among foreigners 
who stay in Korea are done well or not. Therefore, this study is aimed to present the curriculum by 
institutions, the status of educational institutions, and the policy direction of education for foreign 
workers. Among foreigners who stay in Korea in 2018, there are 592,265 employment qualified 
foreign workers, 48,689 professional personnel, and 543,576 simple function personnel. The Korean 
language ability of foreign workers is related to their survival in Korea as a basic requirement. 
Korean language is very important in playing a role as a member in a group of Korea. Foreign 
workers enter Korea with an employment visa when they have passed EPS test in their home 
countries for employment in Korea. There are many cases that they enter Korea as non -professional 
employment. The foreign workers of simple function personnel, non-professional employment, want 
to extend the length of stay in Korea. In order to extend the length of stay in Korea, stay qualifications 
must be met. In the case of simple function personnel, they take part in social integration program  in 
order to change their stay qualifications to professional personnel or to reside in Korea. They take 
the Korean Proficiency Test, or take part in the social integration program implemented by Ministry 
of Justice. They take a level evaluation test in the social integration program and learn Korean 
language, Korean culture, and Korean society understanding in a course that meets their levels. 
However, as they work on worksites during the week, they can’t take part in Korean language 
education which is conducted on weekdays. The class is done mainly on weekdays in Korean 
language education institutions. Therefore, the following measures are suggested to improve the 
labor productivity of foreign workers in worksites, to solve the difficulties during their st ay in Korea, 
and to change their stay qualifications. First, the number of Korean language education institutions 
should be increased, and the learning requirements of foreign workers should be created. The 
Korean language curriculum of multicultural family support centers conducted by the Ministry of 
Gender Equality and Family is seldom worked on weekends. In addition, a social integration program 
is conducted for foreigners in Korean language, Korean culture education, and the process of Korean 
society understanding by the Ministry of Justice, and there is a lot of education on weekdays and are 
places where the curriculum is opened on weekends. However, as a curriculum isn't sufficiently 
opened by institutions, foreign workers have a difficulty that they should travel far and receive 
education. Second, the professional personnel should be input in Korean language education and 
Korean society understanding education. In addition, Korean education courses are conducted at 
private institutions on weekends. However, as the education is mainly conducted by volunteering, it 
seems that there is a lack of the professional Korean language teaching and learning, which means 
that the professional Korean language education is hard to be achieved. In the case of foreign 
workers living in Korea, it is necessary to increase the institutions where they can learn with the 
education for them to meet the purpose of the law in accordance with the Basic Act on the Treatment 
of Foreigners, and the teaching of teachers with professional qualification should be done. With the 
understanding of Korean society and the improvement in communication of foreign workers, their 
lives in Korea will get changed stably, they will escape from the misunderstanding and conflicts 
caused by language, and positive effects will be expanded socially and economically.  
  
Keywords: Foreign Workers, Korean Language and Korean Culture, Korean Language Education, 

Korean Society Understanding, Stay Qualification  
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KORE’NİN HASAT BAYRAMI (추석) ÇUSOK’A DAİR 

 

Nihan KARAKUŞ HARMANCI*  

 

ÖZET 

Bayramlar toplumun kültürüne göre şekillenen herkesi etkileyen olaylar, durumlar, düşüncel er ve 

eylemlere bağlı olarak gelişmekte ve kutlanmaktadır. Bayramlar, geleneksel olarak bir milletin kültüründe 

önemli bir yere sahiptir. Bayramların bir diğer özelliği ise yılın belirli bir gününde veya günl erinde 

kutlanması, belirli bir zamana bağlı olmasıdır. Bu özelliklerinden hareketle, kaynağını toplum hayatından 

alan bayraml ar, topluma ai t olgulardır. Bayramlar, belirli günlerde toplum tarafından birlik ve beraberlik 

içinde paylaşılan ve grup kimliğinin dışa vurulduğu çok amaçlı ve çok işlevli karmaşık yapılara sahip,  
sosyal ve kültürel içerikli bir olgu olarak tanımlanabilir.  Kore’de ay takvimine göre belirlenen Hasat 

Bayramı Çusok sekizinci ayın 15'inde büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Çok eski zamanlarda tarım ile 

uğraşan Korelilerin aldıkları hasat için teşekkür amaçlı kutladıkları bu özel gün; teknolojisi ile ünlü 

modern Kore’de de kutlanılmaya devam edilmesi ile oldukça önemli bir yere sahiptir.  Bir yıl emek 

harcayıp emeklerinin sonunda onlara getirdiği bereketli tarım ürünleri için Kore’de insanların atalarına ve 

tanrılarına şükranlarını sunmaları amacıyla kutladıkları özel bir gündür.  Bugün Koreliler için oldukça 

önemli olduğundan üç gün resmî tatil ilan edilmiştir. Hasat Bayramı Çusok, geleneksel olarak her zaman 
anma törenleriyle yerine getirilen bir etkinlik olmasının yanı sıra aynı zamanda eğlenceyle kutlanan bir 

etkinliktir. Atalarını anma törenlerinin yapılmasının yanı sıra bereketli bir hasat için minnet duyguları da 

dile getirilmektedir. Aynı zamanda tüm aile bireylerinin bir araya gelerek birlik beraberlik içinde eğlenceli 

bir şekilde zaman geçirdikleri bir dönemdir. Bu dönemde insanlar yoğun geçen tarım işlerine son 

vermenin ve yoğun geçecek olan gelecek yılın hasat mevsimi öncesinde eğlence, dua ve şükürlerle 

yaşanmasını sağlayan Hasat Bayramı Çusok’u coşkuyla kutlamaktadırlar.  Çalışmada, Kore Çusok 

Bayramının Kore toplumundaki yerine ve kültürel boyutuna genel olarak d eğinilmesi amaçlanmıştır.  
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ERDEMLİ DEVLET: FÂRÂBÎ İLE İBN RÜŞD ARASINDA BİR MUKAYESE  

Mehmet Murat KARAKAYA*  

ÖZET 

Antik Yunan’da hem Palton hem de Aristoteles’in siyaset felsefesiyle ilgili ortaya koydukları önemli 

eserler vardır. Platon’un Devlet’i ve Aristoteles’in Politika’sı buna örnek verilebilir. Her iki eser de 

insanı, toplumu, yönetimi ve yönetim anlayışlarını ele almakta; erdemli devlet ile erdemli olmayan 

devletler üzerine ortaya konan argümanları içermektedir. Buradan hareketle, felsefenin sadece 

metafiziksel konuları kapsayan ontoloji ve epistemoloji ile ilgilenmediğini, ontoloji ve 

epistemolojinin yanında, insan, toplum ve yönetme ile de ilgilendiğini ve insana dair ne varsa 

felsefenin bu konularda görüş beyan ettiğini veya bu konulara bigâne kalmadığını söylememiz 

mümkündür. O hâlde felsefe, metafizik, ontoloji ve epistemolojinin yanı sıra bir disiplin olarak 

toplum ve siyasetle de ilgilenmektedir. Dolayısıyla toplum ve siyaset ile ilgili konular sadece 

sosyolojinin değil, sosyolojinin dışında felsefenin de konusudur. Ancak felsefenin sosyolojiden farkı, 

bir üst disiplin olarak toplum ve siyasetle ilgili konuları ayrıntılarıyla ele almayıp külli boyutta 

evrensel değerlendirmeler yapması, toplum ve siyasetin insanlık temelinde tesisiyle ilgili genel 

argümanları belirlemesidir. Bu yönüyle felsefenin nazari planda yaklaşımı önemlidir ve ortaya konan 

argümanlar sosyolojiye de ışık tutacak niteliktedir. Farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalar da yaşayan 

Fârâbî ve İbn Rüşd, İslam felsefesinin önemli temsilcileri olarak ontoloji, epistemoloji ve daha birçok 

alanda felsefi eserler ortaya koymuşlardır. Aslen Kazakistanlı olan ve hayatının uzun bir bölümünü 

Bağdat’ta geçiren Fârâbî, hem Aristoteles’i hem Platon’u hem de Neoplatonist felsefeyi harmonize 

etmiş büyük bir filozof olarak özellikle siyaset ve toplumbilim alanında Platoncu felsefenin izinde 

medinetü’l-fâdıla (erdemli şehir) kavramını tesis etmiş; erdemli devletin hangi kriterler üzerinden 

inşa edileceğine yönelik özgün felsefi argümanlar ortaya koymuştur. Endülüslü bir filozof olan İbn 

Rüşd ise Aristo Şârihi olarak ün kazanmış ve Batı aydınlanmacılığına önemli katkılar sağlamıştır. İbn 

Rüşd, özellikle Aristoteles’in Metafizik adlı eserine farklı kategorilerde şerhler yazmıştır. İbn Rüşd, 

genelde Aristo Şârihi olarak bilinse de onun Platon’un Devlet adlı kitabına yazdığı ed-Darûri fi’s-Siyâse 

adlı bir eseri de vardır. İbn Rüşd, bu eserinde Platon’un kitabını şerh etmenin yanı sıra siyaset ve 

toplumbilimle ilgili özgün görüşlerini de ortaya koymuş, erdemli şehre Endülüs’ten farklı bir 

perspektif geliştirmiştir. Bu bildiri, erdemli şehri ve erdemli şehri inşa eden unsurları Fârâbî ve İbn 

Rüşd felsefeleri ekseninde mukayeseli bir şekilde ele almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Erdemli Devlet, Fârâbî, İbn Rüşd, Siyaset, Toplum, Erdem 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
* Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, karakayamehmetmurat@gmail.com 

mailto:karakayamehmetmurat@gmail.com


 

 

     212 

EŞ SEÇİMİNDE AİLENİN ROLÜ ÖLÇEĞİ (ESARÖ): 

 GEÇERLİLİK ve GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI 

Ahmet AKIN* 

Beyza ÜSTAL**  

 

ÖZET 

Aile; bir çocuğun büyüdüğü ve toplumun bir ferdi haline geldiği yapıdır. Toplumun en küçük birimi 

olmasına rağmen aile, toplumu en iyi şekilde yansıtan temel kurumdur. Toplumu en iyi açıdan 

yansıtan bu kurum, sahip olduğu değer yargıları ile büyütüp yetiştirdiği çocuklarının; eş seçimi, 

evlilik beklentileri ve aile yaşamına ilişkin görüşlerini, tutumları ve rolleri aracılığı ile etkilemektedir. 

Bu nedenle gençlerin/yetişkinlerin, eş seçiminde ailenin rolünün geçerli ve güvenilir düzeyde 

ölçülmesi son derece önemlidir. Bu araştırmanın amacı Eş Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’ni 

geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 51’i erkek, 149’u kadın olan 200 

yetişkin üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle eş seçiminde ailenin rolü 

ile ilişkili literatür incelenmiş ve sonuçta 14 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. 14 

maddelik denemelik ölçek formu; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, psikolojik 

danışma ve rehberlik alanlarında çalışan 25 kişiden oluşan bir yüksek lisans öğrenci grubuyla 

gramer, anlaşılabilirlik ve eş seçiminde ailenin rolünü ölçüp ölçmediği noktalarında incelenmiş ve 

sonuç olarak 14 maddelik uygulama formu elde edilmiştir. Ardından nihai uygulama formu geçerlik 

ve güvenirlik analizlerinin yapılması amacıyla ilgili çalışma grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin yapı 

geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %31’ini açıklayan, öz-

değeri 4,4 olan tek boyutlu ve 14 maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO 

örneklem uygunluk katsayısı .838 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .37 ile .72arasında 

sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .81 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 

düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayıları .29 ile .61 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Eş 

Seçiminde Ailenin Rolü Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
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ÂŞIK GARİP DESTANINDA ‘GURBET’  

 

                  Venera MUSTAFAYEVA*  

 

ÖZET 

Farklı coğrafyalarda yaşasalar da Türk soylu halkların ortak tarihi, örf ve âdetleri, kültürleri, şifahi 

gelenekleri günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Büyük benzerlikleri olan bu miras  uzak 

mesafelerden sözlü gelenek yoluyla, ağızdan ağıza dolaşarak bozulmadan, kayb olmadan akraba 

topluluklar arasında varlığını korumuştur.  Bu yakınlığın kaybolmasını engelleyen birçok edebî tür 

var ki, bunların başında halk edebiyatı gelmektedir. Halk edebiyatı türleri içeresinde hacimce en 

büyüğü de destanlardır. Destanlar olarak tanımladığımız halk hikâyelerimiz milli örf ve adetlerin, 

 geleneklerin, annelerin hem oluşmasında hem de nesilden nesle aktarılmasında önemli yere sahiptir. 

Halk hikâyeleri içerisinde önemli yere sahip olan destanlardan birisi de Âşık Garip destanıdır. Bu 

destan hem versiyon çeşitliliği, hem konusu bakımından zengin olduğu için incelenmesi gereken 

destanlarındandır. Âşık Garip Destanı aynı zamanda Türk dünyasının ortak mirasıdır. Bu destanın 

tüm versiyonlarında Türk halkının yaşamının, kültürünün, edebi söz örneklerinin kalıntılarını hala 

görmekteyiz. Bu kalıntılar içerisinde yaygın kullanım alanına sahip olan konulardan birisi de gurbet 

konusudur. Halk hikâyelerimizin hemen hepsinde karşılaştığımız gurbet motifi hem yayıldığı alan, 

hem de konunun işlevselliği açısından araştırılamaya muhtaç konulardan birisidir. Bu yüzden de bu 

mevzunun genel tanımını vermekle beraber bu motifin tarihi geçmişi de özet geçilecek. Gurbet -

yabancı il, yabancı yurt, yâd topraklar anlamındadır. Gurbet kelimesi ilk defa yarı göçebe hayatın 

ürünü olan ‘Kitabi Dede Korkut’ hikâyelerinde karşımıza çıkıyor. Daha sonra  diğer Türk 

destanlarında ve 16. yüzyıldan sonra ise âşık edebiyatında sık sık karşılaşıyoruz. Âşık Garip 

destanında ‘Gurbet’ adlı bu çalışmamda Âşık edebiyatında, özellikle de Âşık Garip destanında gurbet 

motifini inceleyerek hem nazım hem de nasir bölümünde destanın büyük bir kısmını kapsayan 

gurbet konusunu araştırmaya çalışacağım.  

1. Gurbet neresidir? 

2. Kahraman neden gurbete  gider? 

3. Gurbette kahramanın karşılaştığı engeller? 

4. Gurbette kalma süresi? 

5.  Gurbetten dönme? 

Bu  başlıkları ele alarak Âşık Garip destanının Azerbaycan nüshası  üzerinden ilerleyerek konuya 

hâkim olmamız açısından detaylandırmamız daha doğru olacaktır. 
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GÜLMEYE SOSYOLOJİK BAKMAK: LİTERATÜRDE GÜLME EYLEMİ  

Gamze KILIÇ*  

 

ÖZET 

Gülme olgusu, önemli bir gündelik hayat pratiği olarak insanlık tarihinde her zaman var olmuştur. 

Gülmeyi önemli kılan şey ise, gülmenin anlamlandırılmasındaki muğlaklıktır. Farklı dönemlerde ve 

farklı kültürlerde, değişen anlamlar taşıyan gülme, çeşitli disiplinlerce ele alınmış ve tanımlanmaya 

çalışılmıştır. Bu disiplinler başlıca felsefe, psikoloji ve linguistiktir. Felsefi bakış gülmenin özünü ele 

alırken, psikoloji disiplini fizyolojik olarak gülmenin işlevi üzerinde durmuştur. Son dönemlerde 

sıkça karşılaşılan linguistik çalışmalar ise, gülmenin bir aracı olan mizahın biçimsel ve fonetik 

incelemelerini yapmıştır. Sosyoloji literatüründe ise gülme kavramına çok az rastlanmaktadır, ancak 

bu durum gülmenin toplumsal bir boyutu olmadığı anlamına gelmemektedir. Gülme,  insan 

etkileşimleri ile ortaya çıkan, Bergson’un ifadesi ile en az iki kişinin bir aradalığı ile mümkün olabilen 

bir eylemdir. Aynı zamanda gülme bu etkileşimlerde birden fazla anlama karşılık gelebilmektedir. Bu 

farklı anlamları; hoşlanılan, mutluluk veren bir duruma gülme, refleks olarak gülme ve alay etme 

olarak gülme şeklinde örneklenebilir. Gülmenin bu farklı biçimlerini açıklamak için orta ya konan 

gülme kuramları, toplumsal ilişkilerde gülmenin rolünü anlamlandırmakta oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Platon, Aristoteles ve Hobbes tarafından savunulan ve aynı zamanda ilk gülme kuramı olan 

üstünlük kuramı genel olarak gülmeyi, örseleyici ve küçük düşürücü bir eylem olarak ele almaktadır, 

bu yüzden ona olumsuzluk atfetmektedir. Üstünlük kuramını eleştiren Locke ise gülme için 

uyumsuzluk kuramını öne sürmüş ve modern psikolojik çalışmaların önünü açmıştır. Locke için 

gülme, zihnimizdeki imgeler ile gündelik hayatımızdaki deneyimlerin uyumsuzluğu ile ortaya 

çıkmaktadır. Rahatlama kuramı ise psikanalizin kurucusu Freud tarafından ortaya konmuştur. 

Gülmenin bilinçaltı ile ilişkisini inceleyen Freud, gülmeyi bastırılmış duyguların açığa çıkması olar ak 

yorumlamaktadır. Sosyoloji kuramlarına baktığımız zaman ise Bourdieu’nün simgesel şiddet 

kavramının alaycı gülme kavramı ile örtüştüğünü görmekteyiz. Alay etme, bir şiddet biçimi olarak 

gündelik hayat pratiklerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu şiddet, alay  edilen tarafı damgalamakta ve 

buradan da bir tahakküm ilişkisi yaratmaktadır. Gündelik hayatımızın sıradan bir parçası haline 

gelmiş olan gülme, bu sunumda literatür üzerinden irdelenecektir. 
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İLİŞKİSEL SOSYOLOJİNİN NE’LİĞİ VE SOSYAL BİLİMLERE KATKISI 

Özge TEZ* 

Sümeyye KARA**  

 

ÖZET 

İlişkisel sosyoloji en genel tanım itibari ile toplumsal ilişkileri ve toplumsal hayatı ele almaktadır. 

İlişkisel sosyoloji sosyal bilimlerin epistemolojik ve metodolojik sorunlarına farklı bir perspektif 

kazandırmak amacıyla tözcü paradigmaların karşısında yer alan bir yaklaşımdır. Tözcü yaklaşım ise, 

çıkış noktasını tüm sorgulamaların asıl biriminin, çeşitli tözler( şeyler, varlıklar ve özler) olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu yaklaşıma göre “kendine yeten” ve “önceden biçimlenmiş” şeklinde kabul edilen 

varlıklardan başlatılmış olan ve akabinde de söz konusu olan bu varlıları da kapsayan devingen 

akışın dahil edilmesi ile birlikte gerçekleşen bir özellik taşımaktadır. İlişkisel sosyologlar, birey-

toplum dikotomisini ve onunla beraber gelen yapı-fail dikotomisi hem bireylerin hem de bireylerin 

katılımda bulundukları daha büyük oluşumları aynı gerçeklik seviyesine ilişkisel seviyeye ait olarak 

kavramsallaştırarak aşmaya çalışmaktadırlar.  Sosyal bilimler birçok ikiliği aşmak için bir metodoloji 

arayışı içindedirler. Bundan dolayı ontolojik ve epistemolojik sayıltıların gözden geçirilme ihtiyacı 

ilişkisel sosyolojik perspektifin metodoloji tartışmalarının da ötesinde ontolojik bir alanda başlatılan 

töz karşıtı perspektifler bütünü olarak karşımıza çıkar. Temel referans noktaları “ilişkilerin tözlerden 

önce geldiği” düşüncesi olmakla birlikte ontolojik ve epistemolojik açılardan ilişkisel sosyolojinin 

sahip olduğu farklılaşmalar söz konusudur. İlişkisel sosyoloji literatüründe uzlaştırılmayı bekleyen 

iki farklı ilişkiler tanımı mevcuttur. Bu iki farklı tanımı üzerine yapılacak inceleme ilişkisel 

sosyolojinin ne’liği hakkında temel çerçeveyi bize sunacaktır. Bu iki farklı tanımdan biri; sembolik 

etkileşimcilikte, sosyal ağ analizinde ve figürasyonel sosyolojide ilişkileri tanımıdır. Bu tanıma göre 

ilişkiler toplumsal aktörler arasında ki somut bağlardır. Diğeri ise; Bourdieu’nun çalışmalarında yer 

aldığı haliyle ilişkiler önemli toplumsal kaynakların yani Bourdieu’nun kavramsallaştırması ile 

sermaye türlerinin dağılımının teşkil ettiği toplumsal uzamdaki bitişikliklerdir. İlk tanımlama 

aktörler arasında ki somut bağlara ve etkileşime dikkat çekerken, Bourdieu’nun ilişkiler kavramı 

başlıca eksenleri önemli kaynak ve statülerin dağılımını yansıtan bir toplumsal uzamdaki 

bitişikliklere dikkat çekmektedir. Çalışmanın temel amacı, bu iki farklı tanımlamanın güçlü ve zayıf 

yönlerini ele alınarak bu farklılaşmanın karşılaştırmasını ve değerlendirmesi yaparak ilişkisel 

sosyolojinin ne’liğini ortaya koymaktır. Aynı zamanda ilişkisellik sosyal bilimler için yeni bir 

epistemolojik ve metodolojik bir alan açmaktadır. Bundan dolayı bu çalışma ilişkisel sosyolojinin 

sosyal bilimlere olan katkısını da ortaya koymaya çalışacaktır. 
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DEZAVANTAJLI GRUP OLARAK ENGELLİLER VE TÜRKİYE’DE ENGELLİ İSTİHDAMI 

 

Mustafa ÖZEN*  

 

ÖZET  

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kabul ettiği Sakat Kişilerin Hakları Bildirgesi’nde engelli; 

“normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel  

veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlık sonucu 

yapamayanlar” şeklinde tanımlanmıştır. Engelli bireylerin gerek sosyal hayatlarında yaşadıkları 

problemlerin önüne geçilmesi, gerekse işgücü piyasasındaki yerini alarak istihdama katılması 

noktasında engelli istihdamı son derece önem arz etmektedir. Engell i bireylerin istihdamının 

sağlanması ve arttırılması konusunda bir insan olarak engelli bireyin psikolojisinin iyi tahlil edilmesi 

ayrıca bir üretim faktörü olarak beceri setinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Engelli birey, kendisine 

uygun bir işte istihdam edildiği takdirde, hem sosyal hayatında yaşadığı problemlerin önüne geçecek, 

hem de çalışma hayatındaki yerini alarak üretimde katma değer sağlayacaktır.  Bu çalışmada engelli 

istihdamının dinamikleri ve Türkiye’de engelli istihdamı konusu rehabilitasyon ve sosyal dışlanma 

kavramları çerçevesinde irdelenmektedir. Engelli birey işsizlikten kurtulup iş sahibi olduğunda 

kendisinin istihdamdaki hali, rehabilitasyon sürecinin bir parçası olmaktadır. İşsiz iken çalışma 

hayatının ve sosyal hayatın dışında kalan engelli bireyler sosyal dışlanma problemi ile karşı karşıya 

kalmaktadır. Söz konusu problemin yegâne çözümlerinden biri, engelli bireylerin istihdamıdır. 

Böylece engelli bireyler sosyal dışlanma problemi ile yüzleşmeyecek; aksine sosyal içermenin 

bünyesinde iş ve sosyal hayatlarını sürdüreceklerdir. Engelli istihdamında mevcut durumun ortaya 

konması amacıyla kayıtlı engelli, engelli açık iş, açık kontenjan, engellilere yönelik aktif işgücü 

piyasası programları ve engelli işe yerleştirme başlıklarındaki Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

istatistiklerinden yararlanılmıştır. Ulusal İstihdam Stratejisi, Kalkınma Planı ve Yıllık Program gibi 

üst politika belgelerinde engelli istihdamının konumu ele alınmış, kamu otoritesi tarafından 

geliştirilen politikalara ve yürütülen faaliyetlere değinilmiştir. Ayrıca engelli istihdamı hakkında 

Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek,  diğer ülke deneyimleri ve iyi uygulama örneklerine de yer 

verilmiştir.  
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GENÇLER ARASINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YANLIZLIK  

ARASINDAKİ İLİŞKİNİ İNCELENMESİ 

 

Serkan Volkan SARI *  

 Mustafa ŞAHİN**  

ÖZET 

Sosyal medya kullanımı Türkiye’de ve dünyada son yıllarda yapılan istatistiklerde özellikle gençler 

arasında oldukça yaygınlaşmıştır. Gençlerin sosyalleşme ve iletişim kurma ihtiyacını karşılama işlevi 

bulunan bu tür sanal çevrelerin yararları yanı sıra bazı sorunları da beraberinde getirdiği 

bilinmektedir. Bunlar arasında son yıllarda öne çıkmaya başlayan önemli değişkenlerden birisi 

yalnızlıktır. Gençlerin sosyal medya kullanımlarının çeşitli özelliklerine bağlı olarak yalnızlaştıkları 

düşünülmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın amacı gençler arasında yalnızlık ve sosyal medya 

kullanımı arasındaki ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir . Araştırmaya 336 üniversite öğrencisi 

katılmıştır. Örnekleme için kolay örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Katılımcıların cinsiyete göre 

dağılımı 95 erkek (%28.3) ve 241 kadın (%71.7) şeklindedir. Katılımcıların yaş aralığı ise 19 ile 25 

arasında değişmektedir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Verilerin 

toplanması yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Katılımcılara genel olarak araştırma hakkında uygulama 

öncesi bilgi verilmiştir. Bu bireylerin tamamı sosyal medya kullanıcısıdır. Araştırmada UCLA Yalnızlık 

ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizi 

sürecinde bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi istatistik teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada 

ulaşılan sonuçlara göre, katılımcıların cinsiyetleri ile yalnızlık puanları arasında anlamlı farklılık 

olduğu belirlenmiştir. Buna göre erkek öğrencilerin (X=41.66) kız öğrencilere kıyasla (X=38.76) daha 

yalnız oldukları belirlenmiştir. Bir diğer bulguya göre Facebook kullanıcılarının (X=4.34) diğer sosyal 

medya kullanıcılarına göre daha yalnız oldukları ortaya konmuştur.  Son olarak sosyal medyayı 6 saat 

ve daha fazla kullanan bireylerin (X=3.65), 0-2 saat kullananlara oranla (X=1.96) daha fazla yalnız 

oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuçlar sosyal medya kullanımının çeşitli açılardan bireylerdeki 

yalnızlığı anlamlı düzeyde artırdığını ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar literatüre dayalı 

olarak tartışılmış, araştırmanın sınırlılıklarına değinilmiş ve bazı önerilerde bulunul muştur. 

Anahtar Kelimeler: yalnızlık, sosyal medya, üniversite öğrencisi 

 

 

                                                                 
* Dr. Öğrt. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, serkan.sari@erdogan.edu.tr 
** Prof. Dr. Trabzon Üniversitesi, msahin6161@gmail.com 

 

mailto:serkan.sari@erdogan.edu.tr
mailto:msahin6161@gmail.com


 

 

     218 

TELEVİZYON DİZİLERİNİN AİLELERE ETKİLERİ ÖLÇEĞİ (TDAEÖ):  

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI  

 

 

Ahmet AKIN* 

Esmanur KARAYEL**  

Kübra LİMONCU***  

 

ÖZET 

Güven ve birlik çatısı olarak görülen aile kurumu teknolojiyle birlikte değişime açık hale gelmiştir. Bu 

çalışmanın amacı televizyon dizilerinin aileler üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek için 

Televizyon Dizilerinin Ailelere Etkileri Ölçeği’ni geliştirmek, geçerlilik ve güvenilirliğini incelemektir. 

Araştırma 71’i erkek, 131’i kadın olan 202 yetişkin birey üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin 

geliştirilmesi sürecinde televizyon dizilerinin toplum üzerinde çeşitli etkilerine ilişkin literatür 

incelenmiş ve sonuçta 14 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. 14 maddelik denemelik ölçek 

formu; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında 

çalışan 25 kişiden oluşan bir yüksek lisans öğrenci grubuyla gramer, anlaşılabilirlik, kültür yapısına 

uygunluk noktalarında incelenmiştir. Sonuçta ilk 5 maddenin birinci alt boyutu, diğer 9 maddenin 

ikinci alt boyutunu kapsadığı 14 maddelik iki alt boyutlu form elde edilmiştir. Ardından uygulama 

formu geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması amacıyla ilgili çalışma grubuna uygulanmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 33,75 

ve %16,96’sını açıklayan ve öz-değeri 4,7 ve 2,3 olan iki alt boyutlu 14 maddelik bir ölçme aracı 

oluşturulmuştur. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .819 olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör 

yükleri birinci boyutun .68 ile .72 arasında, ikinci alt boyutun ise 65 ile 77 arasındadır. Cronbach alfa 

iç tutarlık güvenirlik katsayısı .77 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilm iş madde toplam korelasyon 

katsayıları  birinci alt boyut için .52 ile .62 ikinci alt boyut için .50 ile .67 arasında sıralanmaktadır. Bu 

sonuçlar Televizyon Dizilerinin Ailelere Etkileri Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı 

olduğunu göstermektedir. 
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ERGENLERDE ALGILANAN EBEVEYN YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ (EAEYÖ):  

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI  

 

 

Ahmet AKIN** 

Kübra LİMONCU**  

Esmanur KARAYEL***  

 

ÖZET 

Ebeveyn yeterliliği, anne ve babanın çocuklarının gelişimine ve yaşantısına dair yeterli donanıma ve 

bilgiye sahip olması anlamına gelmektedir. Günümüzde ebeveynlerin yeterli olup olmadıklarına dair 

yaşadıkları kaygılar aile içi yaşantılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı şekilde ergenlerin d e 

anne ve babasına dair ebeveyn yeterliliği konusundaki düşüncelerinin güvenirlik ve geçerlilik 

kapsamında ölçülmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Yeterliliği 

Ölçeği’ni geliştirmek ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir.  Araştırma 69’u erkek, 182’si kadın 

olan 250 ergen yaş grubundan birey üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde 

ebeveyn yeterlilik becerileri ile ilişkili literatür incelenmiş ve sonuçta 20 maddelik bir madde havuzu 

oluşturulmuştur. 20 maddelik denemelik ölçek formu; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk 

gelişimi, psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında çalışan 25 kişiden oluşan bir yüksek lisans 

öğrenci grubuyla gramer, anlaşılabilirlik, ergen yaş grubunun anlayabileceği seviyede sorular olması 

ve ebeveyn yeterliliğini ölçüp ölçmediği noktalarında incelenmiş. Sonuçta 18 maddelik uygulama 

formu elde edilmiştir. Ardından nihai uygulama formu geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması 

amacıyla ilgili çalışma grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı faktör 

analizi sonucunda toplam varyansın %53,06’sını açıklayan, öz-değeri 9,55 olan tek boyutlu ve 18 

maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .95 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .59 ile .83 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç 

tutarlık güvenirlik katsayısı .95 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon 

katsayıları .54 ile .79 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Ergenlerde Algılanan Ebeveyn Yeterliliği 

Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn yeterliliği, Geçerlik, Güvenirlik

                                                                 
* Prof.Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, ahmet.akin@medeniyet.edu.tr 
** Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, kubralimoncu@gmail.com 
*** Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, esmanurkarayel92@gmail.com 

 

mailto:ahmet.akin@medeniyet.edu.tr
mailto:kubralimoncu@gmail.com
mailto:esmanurkarayel92@gmail.com


 

 

     220 

 

INVESTIGATION OF CAREER DECISION SELF-EFFICACY AND VOCATIONAL OUTCOME 

EXPECTANCIES OF STUDENTS STUDYING PSYCHOLOGY 

 

Çekdar AYTIMUR*  

Ömer KÖSE**  

ABSTRACT 

Students find out what their career goals during the whole study period at the university and their 

career and vocational options are evaluated in this period. The purpose of the present study  was to 

investigate whether or not students’ career decision self-efficacy predicted their vocational outcome 

expectancies in the light of Social Cognitive Career Theory in terms of gender, achievement, class, and 

socio-economic status. For this reason, Career Decision Self-Efficacy Scale and Vocational Outcome 

Expectancies were applied to students. The present research was conducted by applying survey 

method, one of the quantitative research method. 197 participants (122 female) were recruited from 

the department of Psychology, Bingol University, Turkey. In the present research, also, the 

relationship between the constructs of the Career Decision Self-Efficacy Scale, self-evaluation, 

collection of information about occupations, goal setting, planning, and p roblem solving and 

Vocational Outcome Expectancies was investigated. Findings demonstrated that the dimensions of 

the students’ Career decision self-efficacy predicted vocational outcome expectancies at 48%. 

According to results, there was a positive relationship between students’ vocational outcome 

expectancies and three dimensions of career decision self-efficacy. Additionally, it was found that 

students’ career decision self-efficacy was not statistically significant in the level of different classes. 

However, planning, one of the constructs of the Career Decision Self-Efficacy Scale, was statistically 

significant in the comparison of among classes. In line with the planning dimension, statistically 

significant difference was found in the level of different classes. Data was analysed by conducting 

multiple-linear regression, t-test, and one-way ANOVA.  

 

Keywords: Career Decision Self-Efficacy, Vocational Outcome Expectancies, Social Cognitive Career 
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BOŞANMA KAYGI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI  

 

 

Belkıs Güneş KAHRİMAN*  

 

ÖZET 

Gerek sosyal gerekse kültürel bir dizi faktörden dolayı bazı durumlarda bireylerin mutsuz olsalar 

dahi boşanmaktan kaçınmakta olup, evliliği sağlıklı doyum halinden çıkmasına rağmen ısrarla bu 

müesseseyi sürdürme yönünde davranış sergilemekte oldukları gözlemlenmektedir. Bu durum 

evlilikten elde edilen doyumun azalmasına, evli çiftlerin sağlıksız ilişki örüntüleri sergilemesine ve 

ileri durumlarda çocukların ruh sağlığının zedelenmesine yol açabilmektedir. Salt kaygıdan 

kaynaklanan bir boşanmayı erteleme düşüncesi bu yönüyle sağlıksız bir aile ortamının 

sürdürülmesine neden olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı Boşanma Kaygı Ölçeği’ni geliştirmek 

ve geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 210 birey üzerinde yürütülmüştür. Boşanma 

Kaygısı Ölçeği’nin geliştirilmesi sürecinde öncelikle bireylerin boşanmaya yönelik tutumlarla ilişkili 

literatür incelenmiş ve sonuçta 21 maddelik anket oluşturulmuştur. 21 maddelik denemelik ölçek 

formu; sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında 

çalışan 25 kişiden oluşan bir yüksek lisans öğrenci grubuyla gramer, anlaşılabilirlik ve boşanma 

kaygısını ölçüp ölçmediği noktalarında incelenmiş ve sonuçta 21 maddel ik uygulama formu 

oluşturulmuştur. Ardından nihai uygulama formu geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması 

amacıyla çalışma uygulanmıştır. Boşanma Kaygısı Ölçeği’nin yapı geçerliği için uygulanan açımlayıcı 

faktör analizi sonucunda toplam varyansın %45’ini açıklayan, öz-değeri 9,5 olan tek boyutlu ve 21 

maddeden oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Ölçeğin KMO örneklem uygunluk katsayısı .913 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin faktör yükleri .38 ile .84 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç 

tutarlık güvenirlik katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon 

katsayıları .37 ile .81 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlar Boşanma Kaygısı Ölçeği’nin geçerli ve 

güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. 
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DEMOCRATIC PARTY ISTANBUL DEPUTY ALEKSANDROS HACOPULOS’S TRIAL ON 

VIOLATION OF THE CONSTITUTION  

 

Ali ÇAKIRBAŞ*  

 

ABSTRACT  

Turkey was also affected by the liberal developments in the whole world which emerged after  the 

end of World War II. Turkey, which failed before about the migration to the multiparty political life, 

took the issue to the agenda again. In the transition from the single-party system under the 

Republican People's Party (CHP) to the multi-party democratic system; the winning of the democracy 

side of the World War II played an important role. Aleksandros Hacopulos was one of the non-

Muslim MPs of the Turkish Grand National Assembly during his two terms in office. He spoke eight 

times in the general assembly of the Turkish Grand National Assembly and expressed his opinions on 

various issues. Hacopulos, who was elected to the National Education Commission, visited the 

schools in Western Thrace and took an interest in his problems. After being elected as a deputy, 

Hacopulos did not forget the Patriarchate and the Greek community and continued to support the 

needs of churches and charities as much as possible. As a deputy who was directly affected by the 

events of 6/7 September, he expressed his opinions on this matter in the parliamentary general 

assembly. In his speech, he stated that the events were an order and he also criticized the lack of 

security forces for its prevention. Following the military intervention of 27 May 1960, he was 

arrested along with all DP deputies and charged with violating the Constitution in Yassıada. In the 

indictment, the reasons shown  for the prosecution of Hacopulos were supporting the dictation of the 

Constitution and going to the dictatorship, not respecting the reforms of Atatürk, and buying foreign 

exchange in the amount of 16,000 Turkish Liras. In his defense, Hacopulos defended all the 

allegations made by the Turkish Grand National Assembly by presenting evidence of his speeches 

and activities. In his defense, Nusret Kalyoncuoğlu, a lawyer practicing in Istanbul, was acting as a 

member of the Istanbul BarAssociation. All of the cases of violation of the constitution that were 

opened against Hacopulos such as encouraging the people to arm and obtaining illegitimate wealth 

resulted in acquittal. Then in 1961 he gained his freedom. This study, which is prepared within the 

framework of the Prime Ministry Republic Archive, the Yassıada Minutes and the minutes of the 

TGNA, deals with the trial of Democratic Party Istanbul deputy Aleksandros Hacopulos in Yassıada.  

Keywords: Aleksandros Hacopoulos, Democrat Party, May 27, Yassıada Court, Constitutional 

Violation 
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CEZA MUHAKEMESİNDE HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SURETİYLE  

MAĞDURUN ELDE ETTİĞİ DELİLLERİN DEĞERİ 

 

Özge APİŞ* 

 

ÖZET 

Ceza muhakemesi hukukunda amaç, maddi gerçeğe ulaşmaktır. Bu amacın tabii sonucu ise,  ceza 

muhakemesinde herşeyin delil olabilmesidir. Medeni muhakemede de benzer şekilde gerçeğin 

aranması söz konusudur. Ancak, ceza muhakemesinde kamu yararı medeni muhakemeye göre çok 

daha ön plânda olduğundan, delil serbestisi ilkesi temelinde şekillenen bir muhakeme kuralları 

bütünü ortaya çıkmaktadır.  Buna rağmen her iki muhakeme hukukunda da hukuka aykırı delillerin 

ispat vasıtası olup olmadığı tartışması günümüzde hala güncelliğini korumaktadır. Bu anlamda, 

özellikle ceza muhakemesinde, maddi gerçek „her türlü“ delille ispat edilebilir olsa da bunun sınırı, 

hukuka aykırı yolla elde edilen delillerdir.Anayasa’nın 38. maddesinin 6. fıkrasında, kanuna aykırı 

olarak elde edilmiş bulguların delil olarak kabul edilemeyeceği düzenlenmiştir. Yine Anayasa’nın 36. 

maddesi, herkesin, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle iddia ve savunma hakkını 

kullanabileceğini düzenlemektedir. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ’nun (CMK) 217/2 

maddesine göre, “Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir .” 

Ayrıca Kanun’un 206/2a maddesine göre de “delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse” reddolunur. 

CMK’nun 289/1-i maddesine göre ise, “hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile 

dayanması” hukuka kesin aykırılık halidir. Anayasa ve CMK hükümleri göz önüne alındığında Türk 

hukukunda, hukuka aykırı delillerin yargılamada kullanılması açısından katı yaklaşımı esas alan 

mutlak değerlendirme yasağının kabul edildiğini söylemek mümkündür. Bu durum özellikle işkence 

ile ifade alma, tanığın usulsüz dinlenilmesi, usulsüz arama yapılması vs. gibi durumlarda elde edilen 

deliller bakımından pek de tartışma yaratmamaktadır. Ancak teknolojinin  gelişmesiyle birlikte, 

hukuka aykırı yollardan delil elde edilmesinin kolaylaştığını da kabul etmek gerekmektedir. Bu 

durum uygulamada özellikle özel hayatın/haberleşmenin gizliliğinin ihlal edilmesi suretiyle 

gerçekleşmektedir. Bu hususta Yargıtay’ın, mağdurun elde ettiği delilleri, teorik yasal zeminden daha 

esnek bir yaklaşımı benimseyerek, kabul ettiği ifade edilebilir. Özellikle, iftira, cinsel taciz, tehdit, 

hakaret gibi işleniş şekli bakımından ani, gizli yahut ispatı güç suçlar bakımından mağdurun elde 

ettiği bir takım deliller ceza muhakemesini yönlendirebilmektedir. Doktrinde bu konu, Yargıtay 

kararlarına nazaran, daha derin ve çetrefilli tartışmalara sebebiyet vermektedir. Hukuk, yaşayan bir 

organizma olarak, sosyal ve teknolojik gelişmelere elbette duyarsız kalamaz. Bu nedenle, Türk 

Hukuku’nda kabul edilen mutlak değerlendirme yasağını her defasında dolanmak ve uygulamada 

pratik ihtiyaçlara cevap vermesi için esnetmeye çalışmak gayreti yerine, bu yasal düzenlemelere, 

mağdurun elde ettiği delillerin hukuki değeri ve sınırlarının belirlendiği hükümlerin eklenmesi 

düşünülebilir. Hâlihazırdaki durumda ise, saldırının bitmiş sayıldığı durumlarda meşru savunmanın 

koşullarından ziyade, ihbar/şikâyet hakkı yahut savunma hakkının koşullarının oluştuğunu ka bul 

etmek makul görülebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ceza muhakemesi hukuku, delil, hukuka aykırı delil, özel hayat, 

haberleşmenin gizliliğini ihlal 

                                                                 
* Dr.Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi, ozge.apis@gmail.com 
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DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA SAVUNMA HAKKININ KULLANDIRILMASI USÛLÜ  

 

Yahya USMAN  

 

ÖZET 

Disiplin soruşturmasının en temel usûl kuralı, soruşturulan kişiye, kendisine yöneltilen isnatlara 

karşı savunma hakkının tanınmasıdır. Disiplin soruşturmasında savunma hakkının yalnızca 

tanınmasından ziyade hakkın usulüne uygun olarak kullandırılması, kamu yararının 

gerçekleştirilmesi için son derece önemlidir. Çünkü kendisine suç isnat edilen kamu personelinin 

usulüne uygun olarak savunmasının alınması sonuçta kararın doğru olarak verilmesini sağlayarak 

adaletin gerçekleşmesini sağlayacaktır ki devletin temelinde adalet vardır. Çalışmamızda disiplin 

soruşturmasında savunma hakkının kullandırılması usulünün temel gerekleri; savunmanın, usulüne 

uygun bir şekilde açılmış disiplin soruşturması içerisinde alınması, savunması istenen kişiye isnad 

olunan suçun yazılı olarak bildirilmesi ve kişiye kendisini savunması için belirli makul bir süre 

tanınması olarak ele alınmaktadır. Savunma usulüne uygun bir şekilde açılmış disiplin soruşturması 

içerisinde alınmalıdır. Çünkü soruşturma yapılmadan ceza verilememesi ilkesi günümüzde evrensel 

düzeyde kabul gören bir ceza hukuku normu haline gelerek temel hak ve özgürlükler açısından 

güvence niteliğinde bir  “hukukun genel ilkesi” olarak kabul edilmektedir. Bu ilke cezalandırmanın 

hukuksal rejiminde çekirdek bir hukuksal güvence olduğu için idari cezalar açısından da mutlaka 

dikkate alınmalıdır. Savunması istenen kişiye isnad olunan suç yazılı olarak bildirilmelidir. Çünkü 

savunması istenen kişinin anayasal güvence altına alınmış savunma hakkını gereği gibi 

kullanabilmesi için kendisine isnat edilen  suçun ne olduğunu, nerede, ne zaman ve nasıl işlendiğini, 

açık bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Bu hususlara ilişkin bilgilendirmenin disiplin 

soruşturmalarını yürütenlerce yazılı olarak yapılması zorunludur. AİHS’nin “Adil Yargılanma Hakkı” 

başlıklı 6. maddesinin savunmaya ilişkin 3. fıkrasının 1. bendinde bir suç ile itham edilen herkesin 

kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede, anladığı bir dilde ve ayrıntılı 

olarak haberdar edilme hakkı olduğu düzenlenmiştir. AİHM’nin öngördüğü kriterlere göre caydırma 

ve bastırma yönü ağır basan disiplin cezaları bakımından da adil yargılanma hakkının öngördüğü 

hukuki güvencelerin geçerli olacağı kabul edilmektedir.  Soruşturulan kamu görevlisine, kendisine 

yönelik isnatlar açıkça ve yazılı bir biçimde tebliğ edilmesinden itibaren başlamak üzere, isnadın 

niteliği ve ağırlığı ile kişinin kendisini savunmakta kullanması muhtemel araçlara ulaşımı ve 

kullanımı göz önünde bulundurularak belirlenecek makul bir süre tanınmalıdır. Bu süre 657 s. Devlet 

Memurları Kanunu’na tabi olan memurlar bakımından 7 günden az olamayacaktır. Diğer kamu 

görevlileri için ilgili mevzuatlarında benzer düzenlemeler yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: disiplin hukuku, soruşturma, savunma hakkı 
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İNSAN HAKLARI HUKUKU KAPSAMINDA AZINLIK HAKLARININ ÖNEMİ VE MAKEDONYA 

ANAYASASINDAKİ YERİ  

 

Azam KORBAJRAM*  

ÖZET 

İnsanın insan olmasından dolayı elinde bulundurduğu temel hakları ifade etmekte olan ve gayesi 

insan onurunu korumak olan hakları ifade etmektedir. Günümüzde bu haklar anayasa tarafından 

tanınan ve korunan hak ve hürriyetleri ifade eder. Çeşitli sınıflandırmalara tabii olan söz konusu 

haklar, fikir bakımından eski çağlara Stoacılık okulu ile başlamış ancak hukuki nitelik kazanması çok 

zamanlarda meydana gelmiştir. İnsan temel hak ve özgürlükleri çerçevesinde inceleneceği azınlık 

haklarının, uluslararası hukukta meydana geliş sebeplerini, gelişim süreci ve iç hukukta bu hakların 

anayasadaki yani kapsamının ne olduğu ve bu hakların ne şekilde korundukları konusu 

incelenecektir. Bunun yanı sıra azınlık haklarının Makedonya Cumhuriyeti Anayasasındaki kapsamı 

ve hangi anlaşmalar kapsamında ne şekilde uygulanmasının ön görüldüğü konusu da özellikle 

incelenecektir. Azınlık hakları da uluslararası kimlik kazanmış haklardır, yani evrensel niteliğe 

sahiptir. Üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğunda azınlık hakları din’i temel alıp 

uygulanmakta idi. Ancak, Osmanlı yönetiminde olan Makedonya bölgesi birçok evrim ve değişim 

geçirerek en onunda bağımsızlığa sahip olmuş, 1991 yılında kabul edilen anayasa ile bağımsız bir 

devlet halini almıştır. Yaşanan bu evreler de, temel hak ve hürriyetler açısından önem arz etmektedir. 

Dini temellere dayanan azınlık hakları 1991 Anayasası ile etnik kökenli temellere dayandırılmış, 

1999 yıllarında patlak veren iç savaş ve 2001 yılında imzalanan Ohri Çerçeve Anlaşması ile anayasal 

değişikliklere gidilmiştir. Ayrıca konu itibariyle pozitif ayrımcılık teorisi de incelenecektir. 

 Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Azınlık Hakları, Avrupa Birliği, Makedonya’da Azınlıklar, 

Makedonya Cumhuriyeti Anayasası.  
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GROTESK BEDENLER KARŞISINDA YASA  

 

Özlem DERİN*  

 

 

ÖZET  

Kurban ritüelleri ilkel zamanlarda şifacı, toplumu iyileştirici bir oluşum ortaya koymaktadır. Kurban 

edilen kişi ölüm durumuna olan yakınlığı ve çürümeyle olan teması nedeniyle toplumun dışında 

sayılmakta, ancak aynı zamanda toplum için bir kurtarıcı görevi de görmektedir. Marquisas yerlileri 

arasında yaygın olan kurban etinden yeme kurbandan gelen gücü bireylere yansıtmaktadır. Ölüm 

durumu tabuların aşılmasını ve yaşamın ihlal edilmesini getirmektedir. Bu da profan alan ve kutsal 

alan arasındaki geçişliliği sağlamaktadır. Kurban yasa ve sistemin, gündelik yaşamın dışındadır. 

Bataillecı aylaklık tam da bu gündelik yaşam dışında olma durumuna vurgu  yapmaktadır. Ötekiyle 

olan ilişki arzu, şiddet, kurban ve deliliğe dayanmaktadır. Kurban hem ölüm hem de erotizm 

bağlamında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yasaya eğildiğimizde, Antigone ve Dava eserlerini 

değerlendireceğiz. Yasaya boyun eğmeyenler, kadınlar, normal-dışı olanlar, kendine zarar verenler 

ve delilerdir. Bu nitelemelerin işaret ettikleri topluma göre bozulmuş grotesk bedenlerdir. Şekil 

değiştirmeye uygundurlar. Ortaçağ’da karşımıza çıkan Deliler Bayramı bu groteskliği vurgulamakta 

ve insanlara bir günlüğüne kılık değiştirebilme ve yasayı eleştirebilme hakkı sunmaktadır. 

Toplumsallaşmanın temeli olan itaat böylelikle kırılmaktadır. Yasa bir yandan kurucu bir yandan da 

varlığını devam ettirici şiddeti açığa çıkarmaktadır. Bunun en önemli örneği Antigone’dir. Kreon’un 

nomos’u ya da baba yasası karşısında kardeşini gömmek için evrensel yasayı temele almakta, genel 

yasa karşısında tekil yasasını uygulayarak kardeşinin onurunu korumaktadır. Bunu Kreon’un 

dilinden konuşarak yapmaktadır. Böylelikle kadın olması suretiyle zaten yasanın dışında olan 

Antigone, kralın diliyle seslenmekte ve böylelikle kendi toplumdan dışlanmışlığının getirdiği 

sembolik ölümün de getirdiği süreçte donakalmışlıkla, harekete geçmektedir. Kendini norm -

dışılıktan geri çekerek hem içeride hem dışarıda, eşikte bir yerde bulunmaktadır.  Diğer yandan 

Kafka’nın Dava eserinde taşralı yasaya girmek için bekçiden izin almaya çalışmaktadır. Burada taşralı 

iradi olarak beklemeyi seçmektedir. Bekçi ise beklemeye mecburdur, ne yasanın içinde ne de 

dışındadır. Kapı ise sadece taşralı için açıktır. Bu noktada yasa daha genel bir bakışla ölümle 

özdeşleştirildiğinde, evrensel olarak görülen ölüm yasası olduğunda, önünde kılık değiştirmiş bir 

bekçi ve beklemeyi seçen bir taşralı ortaya çıkmaktadır.  Nihai olarak ifade edilen kapının yalnızca 

taşralı için açık olması durumu, ölümün başkası tarafından değil de yalnızca muhatabı olan kişi 

tarafından deneyimlenebileceğine ışık tutmaktadır.  Antigone katatonik bir oyun oynamaktadır, 

taşralınınki ise katatonik bir tavırdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bataille, Kurban, Antigone, Dava, Yasa 
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KERKÜKLÜ ŞAİR TABİBOĞLU VE BİLİNMEYEN DİVANI 

Ayşe Kübra BEKAR*  

 

ÖZET 

Çok eski zamanlardan beri Irak’ta yerleşik olan Türkmenlerin kendilerine özgü bir kültürleri ve 

edebiyatları oluşmuştur. Musul, Kerkük, Erbil, Bağdat gibi Türk coğrafyalarını kapsayan Irak 

Türkmen edebiyatı, ilk yazılı ürününü İmadeddin Nesîmî El-Bağdadî’nin eseriyle 14.yy’da 

oluşturmuştur. Bu yüzyıldan önce sözlü kültürleriyle var olan Irak Türkmen edebiyatı,  14.yy’dan 

sonra yazılı edebiyatıyla da var olmaya devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin Irak Türkmen coğrafyası 

üzerindeki hâkimiyeti 1918 yılında son bulmuştur. Özellikle Irak Türkmen edebiyatının Kerkük 

sahası 1918’e kadar Azerbaycan ve Anadolu Türkleri edebiyatı ile paralel bir şekilde gelişme 

göstermiştir. 19.yy’da Tanzimat’ın etkisiyle Anadolu’daki edebiyat modern bir çizgiye doğru 

ilerlerken, Irak Türkmen edebiyatının Kerkük sahasında Klâsik Türk edebiyatı eserleri verilmeye 

devam etmiştir. Bu alanda eserler veren şâirlerden biri de Kerküklü Tabiboğlu’dur. Asıl adı Abdullah 

olan Tabiboğlu, M. 1836’da Kerkük’te doğmuştur. Hanefi mezhebine mensup olan Tabiboğlu, Kadirî 

tarikatına sevgi besleyen dindar bir adamdır. Divanında ve diğer eserlerinde mutasavvıf  kişiliğinin 

izleri görülmektedir. Tabiboğlu, Klâsik Türk edebiyatının nazım türleri ve şekillerini kullanarak şekil 

ve muhteva açısından mükemmele yakın denilebilecek bir divan meydana getirmiştir. Divan 

mürettep bir şekilde yazılmıştır ve gazelleri elifba sırasına göre teşekkül olmuştur. Manzumeleri 

arasında “tercî-i bend-i bahariye” ile “muhammes bağçenamesi” risale teşkil edecek kadar uzundur. 

Konuların kısa, sade olarak ele alındığı ve içinde fazlaca yerli söylemlerin ve mesellerin bulunduğu bu 

divan daha önce herhangi bir yerde basılmamış veya yayınlanmamıştır. Bu çalışmada, şâirin hayatı ve 

bahsedilen divanı incelenecektir. Divanından örnek şiirler verilecek ve o dönemin zihnî ve toplumsal 

yapısıyla ele alınacaktır. Çalışmanın amacı, Klâsik Türk edebiyatına yeni bir eser çalışması 

kazandırmak ve aynı zamanda Kerkük edebiyatının hak ettiği değere kavuşmasına katkıda 

bulunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: eski türk edebiyatı, kerkük edebiyatı, divan şiiri, Tabiboğlu 
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SOSYO-KÜLTÜREL FARKLILIKLAR IŞIĞINDA YABANCILAŞMA OLGUSU:  

“TÜRKLER ALMANYA’DA” ROMANI 

 

Burcu ÖZTÜRK  

  

ÖZET  

1960’lı yıllar ile birlikte Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü başlamış ve Almanya’da oluşan Türk 

edebiyatı vatan, hasret, gurbet, kimlik, yabancılaşma gibi olgulardan beslenmeye başlamıştır. 

Özellikle Almanya’ya işçi olarak giden birinci kuşak yazarlarda yabancılaşma olgusu dikkat 

çekmektedir. Çünkü kendi kültürlerinden, dillerinden, ülkelerinden tamamen farklı topraklarda yeni 

bir hayata adım atmışlardır. Haydarpaşa Tren Garı’ndan ellerinde bavullarla yalnızca kıyafetlerini 

değil, kültürlerini de yanlarına almış ve arkalarında hem sevdiklerini hem de öz topraklarını 

bırakmışlardır. Yeni bir ülke beraberinde birçok sorun oluşmasına sebep olmuştur. Çünkü 

kendilerini gittikleri toplumda kabullendiremeyen işçiler onlar tarafından ötekileştirilmiş ve 

yalnızlığa mahkûm edilmişlerdir. Dolayısıyla bu yalnızlıklarını ve sorunlarını yazdıkları eserlerde dile 

getirerek dertlerini Almanlara aktarmak istemişlerdir. Türkler tarafından oluşturulan yazın t ürü 

Konuk İşçi Edebiyatı (Gastarbeiterliteratur), Göçmen Edebiyatı (Migrationsliteratur) gibi farklı adlar 

almış ve oluşturulan bu edebiyat türü kabul görmüştür.  Türkiye’de yazarlığa başlayan ve bir süre 

sonra Almanya’ya giden yazarlardan bir tanesi olan Bekir Yıldız, eserlerinde yabancılaşma olgusunu 

işleyerek kendilerini Almanya’da var etmeye çalışan ve bu var oluşu sorgulayan Türklerin sesi 

olmuştur. Çalışmada Bekir Yıldız’ın “Türkler Almanya’da” romanı sosyo-kültürel farklılıklar ışığında 

incelenmiş ve oraya çıkan yabancılaşma olgusu vurgulanmıştır. Eserde genellikle köylerde yaşayan 

insanların sanayileşmiş bir toplumda karşılaştıkları ağır iş koşulları ve sosyo-kültürel farklılıklar 

aslında hayallerindeki gibi bir ortamda olmadıklarını göstermiştir. Türk işçiler fabrikalarda çok ağır 

şartlarda çalışmakta; her ne kadar sıkı disiplinden bunalsalar da ülkelerine geri dönmemektedirler. 

Âdeta insan insana yabancılaşmış ve tek odak noktaları “iş” olmuştur. Eserin temelini oluşturan 

kapitalizmin yarattığı ekonomik dengesizlik ve insanlar arasındaki uçurum çarpıcı örneklerle okura 

sunulmuştur. Çalışmanın amacı eserin ana teması olan yabancılaşma olgusunun nasıl ortaya çıktığını 

ve Türk işçilerin sorunlarını vurgulamaktır. 

Anahtar Kelimeler: türk işçiler, almanya, türk-alman yazını, Bekir Yıldız, yabancılaşma 
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KAYIP ARANIYOR’U NEVİN’İN TOPLUMSAL CİNSİYETİ, AYKIRILIĞI VE ARAYIŞLARI  

ÜZERİNDEN OKUMAK 

 

 

Esra DOLAN* 

 

ÖZET 

Toplumsal cinsiyet, aykırılık ve arayış birbirinden bağımsız olmayan, birbirinin kapsam alanına giren 

kavramlardır. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğin biyolojik cinsiyetinin dışında doğdukları an 

itibariyle toplum tarafından yüklenen roller bütünüdür. Bu bağlamda bu rollerin toplumca 

belirleyiciliği göz önünde bulundurulduğunda birey, bu rollerin dışında hareket ettiğinde toplumca 

tepki görmektedir. Bu noktada birey özelinde karşımıza aykırılık-arayış kavramları çıkmaktadır. Bu 

üç mesele birbirine eklemlenmiş bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. Tam olarak burada üzerinde 

durulacak olan bu üç mesele, Sait Faik Abasıyanık’ın Kayıp Aranıyor romanı üzerinden 

incelenecektir. Sait Faik, edebiyatımızda daha çok hikâyeci kimliğiyle bilinse de aynı zamanda birkaç 

romanı da vardır. Bu romanların sonuncusu Kayıp Aranıyor’dur. Bu roman, Sait Faik’in diğer 

eserlerinden bazı noktalarıyla ayrılmaktadır. Eserlerini erkek karakterleri ekseninde şekillendiren 

Sait Faik, bu romanda kadın eksenli bir çerçeve çizmiştir. Romanın başkarakteri Nevin, toplumsal 

cinsiyet kodlarına aykırı tavrı ve arayışlarıyla romanın merkezinde yer almaktadır. Romanın sonuna 

kadar da meseleler Nevin eksenli ilerlemektedir. Nevin’in toplumsal cinsiyetine aykırılıkları yer yer 

toplum içerisinde yaptıklarıyla karşımıza çıkar. Tam olarak bu noktada devreye mekanın cinsiyeti 

girmekte ve toplumsal cinsiyetle mekan kavramı üzerine paralel bir değerlendirme 

yapılabilmektedir. Romanda Nevin’in arayışları ise üç adamla yaşadığı ilişki çerçevesinde işlenmiştir. 

Ancak Nevin’in arayışlarının karşılık bulmayışı, mutluluğa erememesine sebep olur. Nevin’in 

arayışlarını yanlış tanımlaması ya da yanlış yerde aradığı mutluluklar onu hüsrana uğratmaktadır. Bu 

arayışlarının sonuncusu romanın sonunda rastgele aldığı bir tren biletidir. Nevin; yeni bir kimlik 

inşasıyla, kimliğindeki diğer adı olan Ayşe’yle arayışlarına devam edecektir. Aslında aradığı mutluluk 

erkek üzerinden tanımlanmak değil, kendi kimliğiyle değerlendirilmek ve var olmaktı. Belki de 

yaşadığı ilişkilerin sonucunda bunun farkına varması Nevin’i yolculuğa çıkardı. Bu ihtimaller ve 

romanın paralel okumalara elverişli olması sebebiyle bu makalede Nevin karakterinin toplumsal 

cinsiyet, aykırılık ve arayışları işlenecektir. 
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ÇİN’İN TEK KADIN HÜKÜMDARI WU ZETİAN VE TANG DÖNEMİNDE KADININ  YÜKSELİŞİ 

 

 

Fatma Ecem CEYLAN  

Mukaddes CİHANYANDI**  

 

ÖZET 

Çin tarihinde saltanat babadan oğula geçen geleneksel ataerkil düşünce ile yönetilmektedir. Tang 

Hanedanlığı’nın (MS. 618-907) kuruluşundan 72 yıl sonra tahta çıkan İmparatoriçe Wu Zetian (624 -

705), bu ataerkil düşünceyi yıkarak Çin’de saltanatı yöneten ilk ve tek kadın olmuştur. 690 yılında, II. 

Zhou Hanedanlığı’nı kuran İmparatoriçe Wu, 15 yıl boyunca Tang Hanedanlığı’nı yönetmiş ve 

merkezi gücü kendinde tutmuştur. Wu döneminde İmparatoriçe Wu’ya  karşı olan, eski yönetimi 

destekleyen birçok kişi Wu Zetian’in işkencelerine maruz kalmıştır. Ancak bu işkencelere rağmen Wu 

döneminde başarılı birçok politika geliştirilmiş ve önemli siyasetçiler ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu 

dönemde hanedanlıkta kadının gücünün arttırılmasına yönelik politikalar izlenmiştir.  Çin’in feodal 

toplum tarihindeki altın çağ olarak bilinen Tang Hanedanlığı döneminde kadınların siyasi ve sosyal 

statüsü yükselmiş ve geçmişten beri süre gelen babasına, eşine ve oğluna itaat eden kadı n profili 

zayıflamıştır. Bu dönemde yönetimde etkisi olan kadınların yanısıra bir hanedanlık kuran kadın 

profilinin görülmesi kadının siyasi açıdan ön planda yer aldığını göstermektedir. Sosyal hayatın 

içerisinde, kadınların eğitimine önem verilmesi, kadın  haklarında sağlanan eşitlikler, spor dallarında 

aktif olmaları, edebiyat ve sanat ile ilgilenmeleri ise diğer dönemlerle kıyaslandığında kadınların 

haklarının genişlemiş ve statülerinin yükselmiş olduğunun göstergeleridir.  

Bu çalışmada; Çin tarihindeki tek kadın hükümdar olan Wu Zetian’in hayatı, reformları ve Tang 

Hanedanlığı döneminde kadının yeri ve önemi incelenecektir.  
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BANKA ÇALIŞANLARININ KADIN YÖNETİCİLERE YÖNELİK TUTUMLARIN İNCELENMESİ 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  

 

Suna KÖSE* 

Yeliz MOHAN BURSALI**  

 

ÖZET 

Bu araştırma, banka çalışanlarının kadın yöneticilere yönelik tutumlarının incelenmesi ve bu 

tutumların çalışanların demografik değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırma, yabancı sermayeli bir bankanın İstanbul ilinde bulunan genel 

müdürlüğünde istihdam edilen 121 banka çalışanından veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcıların kadın yöneticilere yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Aycan, Bayazit, Berkman ve 

Boratav (2011) tarafından geliştirilen, “Kadın Yöneticilere Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır . Ölçeğin 

“profesyonel çalışma davranışları”, “insanlar arası ilişkiler”, ve  “çalışma ahlakı” olmak üzere ü ç alt 

boyutu bulunmaktadır. Bankada görev alan çalışanların kadın yöneticilere yönelik tutumları betimsel 

istatistikler kullanılarak incelenmiştir ve kadın yöneticilere yönelik tutumlarının, cinsiyet, medeni 

durum, yaş, eğitim durumu ve çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi ve 

tek yönlü ANOVA ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; Kadın yöneticilere yönelik 

tutumlardan Profesyonel çalışma davranışları; katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim 

durumu, çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşmaktadır. İnsanlar arası ilişkiler boyutunda; 

cinsiyet değişkenine göre bir farklılık belirlenmiş fakat medeni durum, yaş, eğitim durumu, çalışma 

süresi değişkenlerine göre bir farklılık tespit edilememiştir. Üçüncü boyut olan Çalışma ahlak 

boyutunda ise cinsiyet değişkenine göre bir farklılık belirlenmiş fakat medeni durum, yaş, eğitim 

durumu, çalışma süresi değişkenlerine göre bir farklılık tespit edilememiştir.   
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ: DİLŞAD HATUN ÖRNEĞİ 

 

Özlem SALMAN*  

ÖZET 

Tarih boyunca kadın her kültürde farklı bir konumda yer almıştır. Araplar kadına söz hakkı dahi 

vermez iken, Avrupalılar kadını cadı olarak görüp  lanetleyip,  yakmışlardır. Türk toplumunda kadının 

saygın bir yeri vardır. Orta Asya’ da kurulan ilk Türk devletlerinden itibaren kadın sosyal, ekonomik, 

siyasi birçok alanda önemli mevkilerde bulunmuştur. Devlet yönetiminde hakanların yanında hatun 

adı verilen eşleri de söz sahibi olmakla birlikte kadın ve erkek eşit haklara sahiptiler. Kadınlarda 

erkekler gibi ata binip,  ok atar,  top oynar,  güreş gibi ağır sporlar yapar ve savaşlara katılırlardı.  

Türkler kadına değer verip tek eşlilik prensibine bağlı kalınır ve mal-mülk kadın ve erkeğin ortak 

malı sayılırdı. Kadının namus ve iffeti büyük önem arz etmektedir. Türk toplumunda ailenin, ailenin 

içinde de kadının yeri ve önemi büyüktür.  Kadın,  aile ve toplum arasında bir köprü görevini görür. 

Kadının toplumda yerine getirdiği görevlerinin sosyal işleyişe katkısı büyüktür.  Anne kavramı Türk 

toplumlarında ayrı bir yere sahiptir.  Ana kutsaldır.  Çünkü cennet bile onun ayakları altındadır. 

Toplumların gelişebilmesi için bilinçli,  idealist gençlere ihtiyaçları vardır. Çocuklara bu eğitimi 

okuldan önce ailede anne verir. Çünkü kadın, saygındır. Söz sahibidir. Karar vericidir.  Tarihimizin 

her döneminde önemli hizmetler yapmış Türk kadınları olmuştur.  Bunlardan birisi de Doğu 

Türkistan’ın kadın hükümdarı Dilşad Hatundur. Dilşad Hatun,  Çinlilere karşı eşiyle birlikte savaşıp 

vatanını savunmaya çalışmış bir Türk kadınıdır. Çin Prensine karşı boyun eğmemiş iffet abidesidir. 

Bu çalışmada Dilşad Hatun örnek alınarak Türk kadının savaştaki konumu,  asla bağımsızlı ğından 

ödün vermeyeceği üzerinde durulmuş ve belirtilmiştir. 
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ADELBERT von CHAMISSO’NUN “PETER SCHLEMIHL’İN OLAĞANÜSTÜ ÖYKÜSÜ” ADLI UZUN 

HİKÂYESİNDE “GÖLGE” METAFORU 

 

Şenay KIRGIZ*  

ÖZET 

“Gölge”, ışığın nesne üzerinde kırılması ile oluşan yansıması ve “saydam olmayan bir cisim tarafından 

ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık” (TDK) şeklindeki sembolik tanımlardan çok daha 

derin anlamlar içermektedir. Platon, Nietzsche ve Jean Paul Sartre, “gölge” kavramının derinliklerine 

doğru çıktıkları yolculuklarında, onu varlığın yansıması, başka bir deyişle bireyin toplum içerisindeki 

kimliği olarak tanımlarlar. Platon’un mağara benzetmesinde yer alan “gölge” kavramı, gerçeklikten 

aşkın olarak suretlerin aldatması ve suretleri gerçek bilen insan yığınlarının aldanmasıdır. Gölge, 

bireyin aydınlığa erişmeden önceki uzun karanlık tünelidir. Nietzsche, Üstinsana seslenişinde bütün 

olmak için tüm değerlerin kaynaşmasından dem vurur. Nietzsche’ye göre; nasıl ki  iyi kötü, zengin 

fakir bir aradaysa ışık ve gölge de bir bütünün iki eşit yarısına karşılık gelir. Sartre ise, gölgenin 

varlığın özü olduğuna kanaat getirir. “Gölge” kavramı, var oluşun özü, ruhudur.  

Alman Romantik Dönemi yazarlarından olan Adelbert von Chamisso, 1814 yılında yayınladığı uzun 

hikâyesi “Peter Schlemihl’in Olağanüstü Öyküsü”nde, gölgesini şeytana satan bir adamın varoluşsal 

sancılarını masalsı bir dille anlatır. Peter Schlemihl’in öyküsünü olağanüstü kılan şeytan ile anlaşması 

değil, gölgesini kaybettikten sonra toplum içerisinde görünmez, kabul edilmez olmasıdır. Schlemihl, 

gölgesini şeytana satarak, gerçekliğini ve toplum içerisindeki varlığının kanıtını yitirir. Bu hali ile 

yazar, “gölge” metaforunu “kimlik” kavramı ile ilişkilendirir. Kendisi de göçmen bir ailenin çocuğu 

olan yazar, iki kimlikli yaşamın zorluğunu deneyimler. Chamisso’nun Schlemihl’in var oluşsal 

sancılarını bu denli gerçekçi kurgulamasının nedeni, kendi deneyimleridir. Fransız kökenli yazarın 

Almanya’da devam eden yaşam serüveninde yaşadığı tüm zorluklar, kurgu karakter Peter 

Schlemihl’in kimlik arayışında açıkça görülür. Çalışmanın amacı, Peter Schlemihl örneğinde, kimlik, 

toplum, değer ve gölge ilişkisini açığa çıkarmak ve tüm bu kavramları ilişkilendirerek bir sonuca 

varmaktır. 
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VATAN SEVGİSİ HİKAYESİNDE GURBET DUYGUSU  

 

Menal ALİ HÜSEYİN* 

ÖZET 

Irak Türkmen edebiyatɪnɪn Türk edebiyatɪnda özel bir yeri vardɪr. Hatta Irak Türkmen topluluğu, 

Türk  topluluğunun ayrılmayan bir paraçasɪ olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ki bu da iki topluluğu bir 

birine bağlayan, dil, din, tarih, kültür ve komşuluk gibi ortak bağlardan kaynaklanmıştır. Ancak bu 

edebiyatın biraz geride kaldığını inkar edemeyiz. Ama çok sayıda Irak Türkmen araștɪrmacɪları bu 

edebiyatı gün yüzüne çɪkarmak için büyük ҫabalar göstermektedirler. Buna karșılık Türkiyedeki 

araştırmacıların da bu edebiyata gӧtsterdikleri ilgi ve sahiplenme gün geçtikçe arttığını net bir 

şekilde görebiliyoruz. Bu da bizleri bu edebiyatla iligli çalışmalarımızı sürdürmeye motive etmiştir.  

Irak Türkmen kadın edebiyatçıların da bu edebiyatta, şiir, hikâye, romanlarıyla büyük katkıları 

olmuştur. Bu edebiyatın öncülerinden, Subhiye Halil çok sayıda değişik sosyal konulu hikâyeler 

yazmıştır. Bunların çoğu Kardeşlik ve Yurt gazetesinde yayınlanmıştır. Hikâyelerinin bir kısmı bir 

araya getirilip kitap halinde 1991 yılında Bağdat'ta yayınlanmıştır. Kitaba "Vatan Sevgisi" adı 

verilmiştir. Eser on altı hikâyeden oluşmaktadır. Hepsi de sosyal konularla ilgilidir. Yazar Türkiye'de 

uzun yıllar yaşadığı için Türkçeden ve Türk kültüründen baya etkilenmiştir. Bu da hikâyelerine güzel 

ve net bir şekilde yansımıştır. Arap harfli Türk yazısıyla yazılan eser Türkmen Türkçesiyle Türkiye 

Türkçesi arasında karışık bir dille yazılmıştır. Bu eserdeki hikâyeler arasından "Vatan Sevgisi" adlı ilk 

hikâye en etkileyici ve güzel olduğundan yazar kitabına yine aynı adı vermiştir. Hikâyedeki gurbet 

teması ise güzel ve duygusal bir şekilde işlenmesi bizi içten etkilemiştir ve bu hikaye üzerinde 

çalışmamıza neden olmuştur. Bu çalışmada Irak Türkmen kadın şair ve öykücü öncülerinden biri 

Subhiye Halil'in hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve kitabın tanıtımı hakkında söz ettik. Eserin Vatan 

Sevgisi adlı ilk hikâyeyi Arap harfli Türk yazısından Türkiye Türkçesinde kullanılan latin harflerine 

çevirip hikâyeyi inceledik ve gurbet temasını ele aldık. 
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ROMAN KARAKTERİNİN OKUYUCUYA TAKDİMİ 

Ethem DEMİR*  

 

ÖZET 

Roman karakteri; eserdeki olayları canlandıran, epizotları meydana getiren, sorun ve çözümde kilit 

rol oynayan diğer bir ifadeyle romandaki olaylarda herhangi bir şekilde rol alan canlı cansız, iyi kötü, 

hayali gerçek tüm varlıklardır. Zaman, mekân ve olay örgüsüyle birlikte romanın dördüncü bir 

unsuru olan karakter, romanda üstlendiği görev gereği kilit bir konumdadır. Bu manada bakıldığında 

diğer unsurlara canlılık kazandıran ve onları anlamlandıranın kendisi olduğu görülmekt edir. Nitekim 

zamanı ihya eden, mekânı mamur eden, olay örgüsünü yönlendiren, roman dilini oluşturan, 

diyalogları cevaplayan, yazarın düşüncelerini canlandıran, epizotlara sebep olan yani roman 

unsurları arasında lokomotif görevi gören karakterdir. Bu sebepledir ki “Karakter romandır.” sözü 

edebiyat dünyasında makes bulmuştur. Karakter ile ilgili roman sanatında kesin bir çözüme 

kavuşturulamayan konulardan biri de roman karakterinin okuyucuya nasıl takdim edileceğidir. Bu 

anlamda tarih boyunca kaleme alınan romanlara bakıldığında ortak bir takdim yönteminde 

buluşulmadığı aksine her bir yazarın rol verdiği karakteri farklı şekillerde takdim ettiği 

görülmektedir. Bazı yazarlar, roman karakterini fiziksel, psikolojik, sosyolojik vs. tüm yönleriyle 

takdim ederken bazıları da, bir ya da birkaç yönden takdim etmişlerdir. Ancak bununla beraber 

üçüncü bir grup da, karakteri doğrudan takdim etmek yerine bu işi karaktere ya da diğer 

karakterlere tevdi etmişlerdir. Bu durumda ya karakter kendisini takdim etmiş ya da diğ er 

karakterler onu takdim etmişlerdir. Gerek yazar gerekse de karakter/ karakterler tarafından yapılan 

bu takdim, tedrici olarak gerçekleşmektedir. Roman karakteri, romanın diğer unsurlarıyla olan 

ilişkileri göz önünde bulundurularak okuyucuya tedrici olarak takdim edilir ki romanın sürükleyici 

özelliği kaybolmasın. Öte yandan yapılan bu takdimler, bazen yüzeysel bazen de oldukça  detaylı 

olduğu görülmüştür. Yazar, romana karşı okur ilgisini canlı tutmak için eserinde kendilerine rol 

vereceği karakterleri gerçek hayatta karşılığı bulunan ilginç ifadelerle betimlemeli, davranışlarını 

yorumlamalı, fikirlerini açıklamalı ve fiziksel, sosyolojik ve psikolojik tahlillerini güzel bir şekilde 

yapmalıdır. Ancak ütopik ve efsanevi tasvirlerden uzak durmalıdır. Çünkü gerçek hayatta karşılığı 

olmayan uyduruk efsanevi niteliklere sahip karakterlere rol veren romanlar, okuyucunun 

duygularına hitap etmede başarılı olamaz. 
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FERZAN ÖZPETEK’İN İSTANBUL KIRMIZISI ADLI ESERİ VE FİLM UYARLAMASI  

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

              Yasin Onur ULUDOĞAN* 

 

ÖZET 

Edebiyat ve sinema aynı amaçlar çevresinde oluşan fakat aktarım tarzı birbirinden farklı olan sanat 

dallarıdır. Edebiyatın bir türü olan roman anlatmaya dayalı, sinema ise göstermeye dayalıdır. Tarih 

boyunca bu iki tür, etkileşim içerisinde bulunarak birbirine kaynaklık eder. Bu iki sanat dalı, zamanla 

teknolojinin de gelişmesiyle aktarım tarzı bakımından birbirine uydurulur ve edebiyatla sinemanın 

ayrı birer tür olmaktan çıkıp tek vücutta birleşerek uyarlamaya dönüştüğü görülür. Uyarlamanın 

yapılma amaçları arasında; edebiyattaki konu bolluğu itibariyle sinemaya senaryo üretilmesi, yani 

sinemadaki konu sıkıntısı, uyarlamayı yapan kişilerin çok okunan eserleri sinemaya uyarlayıp eseri 

daha çok kişiye ulaştırma isteği gibi sebepler yer alır. Türk edebiyatında da edebiyattan sinemaya 

uyarlanmış eserler mevcuttur. Türk edebiyatında sinemaya uyarlanan eserlerin başında, 1919 

senesinde sinemaya uyarlanan ve ilk uyarlama olarak bilinen Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 

‘‘Mürebbiye’’ adlı eseri gelir. Uyarlama sadece Türk edebiyatı içerisinde cereyan etmez öyle ki bir 

başka başarılı uyarlama olarak bilinen Zeki Demirkubuz tarafından filme uyarlanan ‘‘Yazgı’’ yapıtını n 

da Albert Camus’nun ‘‘Yabancı’’ romanından bir uyarlama olduğu bilinir. 1919’dan günümüze gelene 

dek bu yapılan uyarlamalar çeşitlenerek artar ve özellikle 1980 sonrası Türk edebiyatında 

uyarlamayla bolca karşılaşılır. İtalya’da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek de edebi eserini 

sinemaya dönüştürerek bir uyarlama yapıtı meydana getirmiştir. Özpetek, çektiği başarılı ve ödüllü 

filmlerle birlikte İstanbul Kırmızısı adlı ilk romanıyla adını edebiyat dünyasına da yazdırmayı 

başaran bir yönetmendir. 2013 senesinde İtalya’da, 2014 senesinde Türkiye’de basılan, yayımlanan 

Özpetek’in ilk romanı olan İstanbul Kırmızısı, yine kendisi tarafından 2017 senesinde Türk 

sinemasına uyarlanır. Bu çalışmada öncelikle uyarlama türü üzerinde durulacak; uyarlamaya neden 

başvurulduğuna, uyarlama çeşitlerine değinilecek. Sonrasında Ferzan Özpetek’in İstanbul Kırmızısı 

adlı eserinin tahlili ve romandan filme uyarlanmasının tahlili yapılacak ayrıca uyarlamanın roman -

film ilişkisi bakımından da karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 
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AYSEL ÖZAKIN’IN ‘‘GENÇ KIZ VE ÖLÜM’’ ROMANININ FEMİNİST ELEŞTİRİ 

KURAMI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

       Abdurrahman UYAR*  

 

ÖZET 

 

Antik Yunan'dan günümüze kadar ataerkil bir toplum yapısı olduğu görülmektedir. Dünyadaki bütün 

kültürlere bakıldığında cinsiyet ayrımı toplumlar arasında farklı olsa da evrensel olarak var olan bir 

gerçek var ki o da cinsiyet değerinin eşit olmadığı görülmektedir. Bu sebeple 19. Yüzyılda İngiltere’de 

ortaya çıkan feminizm, cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkarak, kadın-erkek eşitsizliği ve cinsler 

arasındaki yaşamsal, toplumsal, ekonomik, düşünce ve ideoloji eşitsizliği konularında kadın haklarını 

cinsiyetler arası eşitlik düşüncesini savunan bir topluluk, bir harekat olduğu görülmektedir. 

Feminizm, kadının erkek egemenliğine dayalı bir ataerkil toplumda var olma, kimlik sahibi olma, 

kadın olmaktan kaynaklı ikinci plana atılmış, ötelenmiş, ezikliği, hiçliği, yok oluşu ve ön yargılar 

karşısında kimlik sahibi olmayı şiar edinen, kadınların meşru haklarına ulaşmada mücadele eden bir 

başkaldırı yaklaşımıdır. 

Ülkemizde yakın döneme kadar yazın sahasında kadın, hep ikinci planda, kadının yeri evi olarak 

görülmüştür.  Şair/yazar noktasında erkek hep ön planda olduğu, kadın sürekl i kendisinden 

bahsedilen konumda olduğu aşikârdır. Toplumsal baskı ve eşitsizliklerden fazlasıyla nasiplenen 

ülkemiz kadınının kendisini ve toplumu anlama, hakiki olabilme çabasını dille getiren, yazarımızın 

perspektifinden en doru haliyle kadın bakış açısıyla gözler önüne sermektedir. 

Bu çalışmada önce feminizm ve feminist eleştiri kuramı hakkında bilgi verilip daha sonra Türk 

edebiyatının kadın yazarlarından Aysel Özakın’ın ‘‘Genç Kız ve Ölüm’’ romanının feminist eleştiri 

kuramına göre incelenecektir. 
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PHILOSOPHICAL AND SOCIAL VALUES OF ART 

 

Nigar ASKEROVA* 

ABSTRACT  

 

In all periods of history, people who created art were not only talented, but also free in spirit. They 

were considered elected and highly valued. Perspective of their thinking was different. Consciously 

or unconsciously, they changed and moved society forward. And if the adjustment (infrastructure) of 

society, the reins of management was in the hands of economists, mathematicians or other exact 

sciences, then the superstructure was controlled by people of art, philosophy and religion.  

In this regard, the main goal of any artist is: 

• Deliver pleasure to the consumer, that is, the reader, listener or viewer. Conseq uently, the artist 

takes into account the intellectual level, aesthetic taste of the viewer and spiritual authorities, which 

he evaluates when creating his works; 

• Prove to the consumer the correctness of his own ideas, support him or agree with him; 

• To use the atartic functions of art, that is, to bring pleasure to the consumer, to isolate his everyday 

life and to engage the world of fantasy, which the artist himself invented. In this case, the consumer 

does not live his life, but the life of the artist. 

• Educate the consumer to be free and independent. Only then a person can feel free even in the most 

dismal society deprived of freedom.  

But we must never forget that human is a product of society. And the main task of art is to turn the 

public person into an individual. According to Fromm, if the animal afraid of death, for a man the 

most terrible thing is to feel detached from the society. But the society must be strong. The greatest 

factors that support its longevity are its language, mental intelligence, thinking style and ideology. 

Such discussions are the subject of this study. 

Keywords: Art, Artist, Philosophical Values, Audience, Social Being 
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SİKKELERİN RÖLYEFSİ ÖZELLİĞİ 

 

 

 

Recep ÖZER*  

 

ÖZET 

“Nümanistik” terimi sikke anlamına gelen Nomisma ‘dan türemiş ve Platon gibi birçok Antik yazar 

sikkenin kökenini araştırmıştır. Sikke ağırlığı ayarlanmış ve üzerinde kendisini darp edip tedavüle 

çıkan istendiğinde tekrar geri almayı taahhüt eden yetkili iradenin idarenin ya da devletin arma ve 

işaretini taşıyan yetkili iradenin ya da Devletin arma ve işaretini taşıyan yuvarlak ve değişik 

madenlerden işlenmiş metal parçasıdır. Sikkelerin maddi değerinden çok sanatsal değerleri de 

araştırma kapsamına alınmış ve sikkeler üzerindeki rölyefler araştırılmıştır.  Rölyef bir yüzey 

biçimlendirme şeklinde olup heykelden bağımsız bir şey değildir. Bu olgunun birde arka planı vardır. 

Figürler ve diğer objeler heykelin kökeninin oyma olduğunu ve aynı zamanda resimle de bir 

bağlantısı olduğunu gösterir. Olyimpos tanrıları Zeus, Athena Apollo gibi tanrılar sikkeler üzerinde 

gösterilmeye başlar. Fidyas ekolünde yetişen  Polikleitos, Skopas  ,Laohares Prakstiles gibi  

heykeltıraşlar mimaride tapınakların büyük ustaları olmaları yanında  devrinin sikke  sanatının 

gelişmesinde yol gösterici olmuşlar sikkenin hazırlanmasında  yapımında  heykel  ekolü yöneticisi 

olarak etkiler yaratmışlardır. Başlı başına sikke hazırlayan darp eden isimlere literatürde pek 

rastlanılmamıştır. 

Araştırma kapsamında sikkeler üzerindeki rölyeflerin plastik ve sanatsal özellikleri de incelenecektir. 
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ANADOLUDAKİ İDOL FORMLARINA SANATSAL YORUMLAR 

                                                                                                         Fadime SARICA*  

ÖZET 

Arkeoloji sözlüğünde “idol” olarak tanımlanan gurubu, ”Tanrı” ya da “Tanrıça” betimlemeleri olarak 

yorumlanan, şematize ve çoğunlukla yassı şekilde üretilmiş eser oluşturur. Orta ve Batı Anadolu'nun 

kalkolitik ve Bakır çağı, yâni milattan önce yaklaşık 2000 yıllarında sona eren büyük kültür 

evrelerinin, her bakımdan kurulmuş bir şehir kültürünü oluşturdukları bilinir.  Toplumda oluşan 

sanatın analizini yaparken özellikle maden, çanak çömlek ve taş-kemik işlerinin geldiği noktayı 

anlamak için, müzelerdeki zengin koleksiyonlara bakmak gerekir. Zenginlik, büyüklük ve taşıdığı 

anlam ait olduğu kültüre göre değişir. Bu kültürlere ait mezarlıklarda insana ve ruhuna ölümden 

sonra gösterilen saygı için de önemli bir belgedir. Ölülerin yanına bır akılan hediyeler, ruhun 

geleceğini ve insanın hayatını tekrar kazanacağını gösteren kanıtlardır. Fakat Anadolu uygarlıklarına 

ait bulunan idollerin çok azı mezar buluntusudur. Alacahüyük, Babaköy ve Yortan buluntuları hariç, 

diğer figürlerin hepsi evin içinde, ocağın yanında, temel ve düşük taşların arasında, kalın toprak 

yığıntıları içinde ve sonuçta değişik yerlerde her nevi kültür eşyası ile birlikte bulunmaktadır. 

Anadolu uygarlıklarında dinlerinin, kendilerinden önce gelen ve ayni coğrafî şartlarda yaşayan daha 

eski dinlerin yarattığı özelliklerden faydalanacakları muhakkaktır. İşte bu özellikleri göz önünde 

tutarak biz de üstünde çok durulan ve çok tartışılan idollerin ve özellikle Anadolu idollerinin 

anlamlarını kısaca tanımlarsak,  dini anlama sahip olduğu ve dönemin bir bakıma putları sayıldıkları, 

Ana tanrıça olarak kabul edildiği, Ev-ocak kültünde kullanıldığı ve evin, ailenin koruyan tanrıları 

olduğu, sağlık ve bereketi simgeledikleri, nazar amaçlı kullanıldığı kötülüklerden koruyarak iyilik 

getirdiği, mezarlarda bulunmalarından dolayı ölüyü bir göreve hazırladıkları, muska gibi bir yere 

asıldıkları, ya da boyunda taşındıkları, oyuncak olarak kullanıldığı gibi birçok anlamlar içermektedir. 

. Post modernizmle birlikte günümüz heykel sanatı oluşurken, bu yeni oluşumun kaynağı da geçmişe 

ait bir takım sanatsal birikimleri kullanmak olmuştur. Bu düşünceyle yapılan heykel çalışmalarında 

bu motifler araştırılırken, bir yandan da çağdaş yorum katılarak yeni anlatımlar oluşturtulmaya 

çalışılmıştır. Özellikle Kareyi ararken, İkiz idol ve Kesit idol çalışmalarında geometrik yapıları dikkate 

alınarak Matematikle ilişkilendirilmişlerdir.  
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“ARARAT”,  “MAYRIK”  FİLMLERİNDE TÜRK SUBAYINA ATILAN İFTİRALARA  

KARŞIN ERMENİ TARİHÇİSİNİN İTİRAFLARI 

 

Aslı ALİYEVA*  

 

 

ÖZET 

Yüz yıldan uzun zamandır dünya kamoyunda ermənilər “barbar türk”  propagandasını çok başarıyla 

yapmaktadırlar. Bir buçuk milyon ermeninin Türkler tarafından katli gibi sahte soykırım iddiasını 

dünyanın birçok parlamentolarında tanıtmayı başarmışlar.  Türk milleti zavallı, sivil ermenilere karşı 

olmazın mezalim yapmıştır gibi suçlamalarda devamlı olarak bulunmaktadırlar. Ermenilerin 

kanıtlarından biri de Türklerin, genellikle Türk subaylarının ermeni kadınlarına tecavüzü ile ilgilidir. 

Bu iftiranın yalan olduğunun Ermeni tarihçisi Gevorg Yazıcıyanın dilinden yayımlanmış “Yağmacı 

kahramanlar Kars'ın yıkılmasını sagladılar” itirafı ile isbatlamanın çok gerekli olduğunu 

düşünüyorum. Ermeni tarihcisi “Ermeni Kars devleti”nin yıkılış nedenlerini incelerken Ermenistan 

arşivinde bulunan, 1920 yılında Sevr anlaşması gereği Kars`ın Belediyye başkanı olmuş Stepan 

Garganyanın  “Huşer” ( “Hatıralar”) kitabını okurken ermeni ordusunun yaptıgı vahşetden dolayı iki 

kez doktora müraciet etmek zorunda kaldığını,  kitabta bahs edilen korkunç gerçeklerin hala 

gizletildiğini,  Karsda bulunan Emenistan ordusu askerlerinin yağmacılara dönüştügünü itiraf edyor. 

Aynı zamanda ermeni tarihcisi o kitabın şimdiye kadar neden yayıml anmadığını da soruyor.  

Makalede 2008 yılında Surih`de Türkiye-Ermenistan görüşmesinde,  dönemin Başbakanı Receb 

Tayyib Erdoğanının da talebi hatırlatılarak Ermenistan arşivlerinin dünya bilim adamlarına 

açılmasının zarureti vurgulanmıştır. Ermenistan`ın arşıvlerini açmamasının nedenlerini bu 

makale`de ermeni tarihcisinin dilinden duyacağız. Gevork Yazıcıya’nın söyleşisinin 6.45,  8.59,  10. 

50,  16,  17.20 dakikalarında Ermeni ordusunun hırsılığının, ahlaksızlığının Ermeni insanını psikoz 

durumuna sokmasınıdan bahsetmesi, programın 19.17 dakikasındadan başlayarak ise Ermeni 

ordusunun Kars`daki ermeni, Kürd, Türk ailelerine aid emlakı yağmalaması ve kadınlara tecavüz 

etmesi itirafı ile gerçek soykırımı Türklerin değil, kendilerinin yaptığını göstermenin çok gerekli 

olduğu aşikârdır. Ermenistanda 2002 yılında yayımlanmış “Ararat” filminin 1. 39 (bir saat 50 

dakikalık film) dakikasında “vahşi Türk” subayının hamile Ermeni kadınına insanların, cocuğunun 

gözü karşısında tecavüz etmesi, “Mayrik” filminde ise (1991) gercek hayatda 18 yaşındayken 

tecavüze uğramış, 60’lı yılların ünlü İtalyan kökenli Hollivud oyuncusu Claudiya Cardinale’nin 

ağzından tecavüz sahnesi o kadar iknaedici tarzda anlatılır ki, izleyicide barbar Türke karşı nifret 

duygusu körükleniyor.  
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FATİH WİLLİAM'IN İNGİLTERE TAHTINA OTURMASI VE BU DÖNEMDE  

MEYDANA GELEN İSYANLAR 

 

 

Murat HANAR*  

 

ÖZET 

Normandiya Dükü II. William 1066 yılında Fransa’nın kuzeyinde yer alan Normandiya bölgesinden 

yola çıkıp, Güney İngiltere sahillerine vardığında aslında tek amacı kendisine vaadedilmiş olan 

topraklarda hâkimiyetini sağlamaktı. Bununla beraber William’ın Norman asıllı olması ve İngiltere 

topraklarının Anglo-Sakson kontrolünde olması onun için ciddi bir problem oluşturmaktaydı. Bu 

nedenle İngiltere topraklarına zor kullanarak girme durumunda kalması anlayışla karşılanabilir. 

İngiltere topraklarına zorla giren ve 1066 yılında Hastings Savaşıyla İngiliz tacını giyen William, Fatih 

(the Conqueror) unvanını almış ve hemen hüküm sürme çalışmalarına başlamıştır. Fakat bölgedeki 

Lordlar ve Asiller kendisini desteklemediğinden, onun İngiltere topraklarında egemen güç haline 

gelmesi biraz zaman almıştır. William, Norman istilasından sonra, Batı Sakson krallarının tacını 

giyerek İngiltere’de krallığını ilan etmiştir. Bununla beraber 1070’de tüm İngiltere’nin fethinin 

tamamlanmasından itibaren, William üç ayrı konudan rahatsızlık duymuştur. Bunlardan ilki İngil tere 

krallığı içinde ayaklanmaların başlamış olmasıdır. İkincisi, İngiltere’de sınır savaşlarının devam 

ediyor olmasıdır. Sonuncusu ise iç ve dış savaş tehditlerinin olması diyebiliriz. Şüphesizdir ki, bu 

etkenler William’ı bazen Norman, bazen de İngiliz karakterini etkilemiştir. Bu çalışmamızda Fatih 

William’ın İngiltere topraklarını ele geçirmesini ve bunun bir sonucu olarak da aynı dönemde patlak 

veren isyanları, doğal olarak William’ın egemenliğini sağlamak adına, bu tür isyanlara karşı nasıl 

önlem aldığını, hem dönemin kaynakları hem de günümüz kaynakları ışığında ele alıp incelemeye 

çalıştık. 
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ORTA ÇAĞ DOĞU VE BATI DÜNYASINDA KADIN ÖRGÜTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: 

BACIYAN-I RUM VE BEGİNLER ÖRNEĞİ 

 

Sedat SAYIN*  

ÖZET 

Kadın analık görevi olan ve ev idaresini üstlenen yetişkin bir dişidir. Yıllar boyunca kadın ve erkek 

birbirlerini tamamlayan bir hayat geçirmiştir. Bu süreçte kadın bazen arka plana atılmış bazen de 

annelik vasfından dolayı kutsal bir varlık olarak görülmüştür. Bazı toplumlarda ise kadın değersiz bir 

eşya ve köle olarak nitelendirilmiştir. Bacıyan-ı Rum ve Beginler örgütü Orta Çağ’da dini ve siyasi 

faaliyetlerde bulunarak dönem kadınlarının birlikte hareket etmesini birbirlerine destek olmasını 

sağlamış ve kadınlar arasında birlik olabileceğini göstermiştir. Bu örgütler kadınların erkeklerle 

benzer işleri yapabileceğini gerektiğinde ise organize olabileceklerini ortaya koymuşlardır.  Ahi 

örgütünün genç kızlar kolu olan Bacıyan-ı Rum, Anadolu Selçuklu döneminde Ahi Evren’in karısı 

Fatma Bacı tarafından XIII. yüzyılda Kayseri’de kurulmuştur. Türk İslam sosyal yapısında ki ilk Kadın 

sivil toplum örgütüdür. Örgütün kuruluş amacı ilk olarak sanayi sitesinde toplanan derilerin 

işlenmesidir. Ancak bu örgüt sonraları toplumun diğer konularına da dâhil olmaları sebebiyle 

kuruluş amacının dışına çıkmıştır. Bacıyan-ı Rum örgütü Türk İslam toplumunda kadınların toplum 

içerisindeki aktifliğinin en güzel göstergesidir. Bu örgüt zaman içinde A nadolu’nun diğer şehirlerine 

de yayılmıştır. Orta Çağ Avrupa’sında farklılıklar olmasına rağmen Bacıyan -ı Rum’a benzer kadın 

örgütü Beginler’dir. Bu örgüt 1170 lı yıllarda Liegeli bir rahip tarafından kendini dine adayan 

kadınların oluşturduğu ve alt tabakadaki kadınların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kurulmuş 

dini bir örgüttür. Bu örgüt Beginler olarak adlandırılmış ve XIII. yüzyılda kurumsal bir kimliğe 

kavuşmuştur. Bu örgütün kurucusu Marie of Oigniesdir. Bu çalışmada Orta Çağ’da Doğu ve Batı 

dünyası kadınlarının yaşamları hakkında bir bilgi verildikten sonra Anadolu’da kurulan kadın örgütü 

Bacıyan- ı Rum ve Avrupa’daki Beginler örgütü arasındaki benzerlikler, ayrılıklar tespit edilecek, bu 

örgütlerin hangi sosyal sorunlardan ve sebeplerden dolayı ortaya çıktığı sorusuna cevap bulunmaya 

çalışılacaktır. 
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DAVRANIŞSAL FİNANS: KARAR VERMENİN KOGNİTİF VE DUYGUSAL  

EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA  

 

İ. Gökçe Kaya* 

 

ÖZET 

Geleneksel finans teorileri, piyasaların işleyişini izah edebilmek için, yatırımcıların rasyonel 

davrandıklarını öne sürerek, “Beklenen Fayda Teorisi”nin öngördüğü gibi, yatırımcıların daha fazla 

kâr getiren yatırımları tercih ettiklerini öne sürmüşlerdir. Ancak bazı durumlarda, yat ırımcılar bu 

durumu göz ardı edebilmektedirler. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu teorilerin yetersiz 

kaldığı anlaşılmıştır. Geleneksel finans teorilerinin davranışsal faktörleri yok sayan ve matematiksel 

soyutlamalara dayanan bu yapısının, finansal piyasalarda görülen iniş-çıkışları ve krizleri 

açıklayamaması, finansal piyasalarda davranışsal yaklaşımlara olan ihtiyacı artırmıştır. Dünyada 

hızla gelişmekte olan ve son zamanlarda Türkiye’de de ilgi görmeye başlayan davranışsal finans, 

yatırımcıların rasyonel olmayan davranışları kapsamında açıklanmakta olup, zihindeki ekonomik 

karar alma mekanizmasının sosyal, kognitif ve duygusal ön yargılardan nasıl etkilendiği üzerine 

çalışır. Bu konuda yapılan araştırmalar göstermiştir ki yatırımcılar; aşırı güven, çıpa atmak ve 

yapışmak, belirsizliğe karşı korunma, zarara karşı korunma, zararın önüne geçme, pişmanlık ve 

parasal illüzyon gibi birçok rasyonel olmayan davranış kalıbı içine girebilmektedirler. Bireylerin 

yatırım kararlarında irrasyonel davranış göstermeleri “kognitif ön yargılar” olarak 

tanımlanmaktadır. Yatırım kararlarında etkili olan kognitif ön yargılar: inançta ısrarlılık ve 

doğrulayıcı ön yargı, optimizm ön yargısı, aşırı güven ön yargısı, öncelik-sonralık ve sulandırma 

etkisi, geri görüş ön yargısı, zaman değişkenli tercihler, aşina olma ön yargısı, zihinsel muhasebe, 

çerçeveleme eğilimi, kesinlik ve sözde kesinlik etkisi, batık maliyet etkisi, aşırı reaksiyon ve düşük 

reaksiyon, tutuculuk ön yargısı, küçük sayılar kanunu, sürü davranışı, rasyon el ve irrasyonel sürü 

davranışlarıdır. Duygusal faktörlerin ise yatırımcı kararlarındaki etkileri yadsınamaz olup, 

ölçülebilmeleri oldukça güçtür. Bu faktörler: kognitif çelişki, hedonik düzeltme, yatkınlık etkisi, 

sahiplik etkisi ve statüko eğilimidir. Yatırımcıların kognitif ve duygusal ön yargılarla davranmalarının 

sebep ve sonuçları, örneklerle desteklenerek bu sunumun konusunu oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Davranışsal finans, kognitif ön yargı, duygusal ön yargı, rasyonel yatırımcı, 

irrasyonel yatırımcı 
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AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

TO INTERNAL CONTROL SYSTEM 

 

Murat KARA  

Figen CANBAY ÇİĞDEM** 

 

ABSTRACT 

Quality is the ability of a product or service to meet customer expectations and requirements. Quality 

is an important competitive tool that will enable the enterprises to meet their customers' demands 

and needs. The quality management system can be defined as the established management system to 

manage and control an enterprise in terms of quality with its quality policy and quality objectives. 

Business management with globalization and technological developments; it requires reliable 

information in order to increase effectiveness in business activities, to prevent fraud and errors and 

to protect assets. The need is also highlighted by the importance of the internal control system in 

enterprises. Businesses can have a quality management system certificate in two ways through 

consultancy support training and their own quality management team training. In this study, the 

quality management system certification consultancy support trainings and their own quality 

management team in the internal control of the enterprises that have the effectiveness of the internal 

control was investigated and a survey study was done for this purpose. The survey included Turkey 

in Eastern Anatolia was applied to 95 business operations in Malatya province. In the survey study, 

detailed questions about the control environment, risk assessment, control activities, information 

and communication, monitoring activities which are the elements of internal control to measure the 

interaction of the firms with the consultancy support trainings and their own quality management 

team trainings to the internal control system are addressed to the participants. As the data obtained 

were nonparametric tests used to compare the two groups independently, the nonparametric Mann 

Whitney U test was used in the study. According to the results of the Mann Whitney U test, the 

companies that have consultancy support training on the quality management system certificate and 

the control system with internal control system components among the enterprises that have own 

quality management team training with the quality management system certificate, risk assessme nt, 

control activities, information and communication. There is no significant difference in follow -up. 

The internal control systems of the enterprises that have consultancy support trainings to the quality 

management system certificate are more effective in the control environment, risk assessment, 

control activities, information and communication which are the components of the internal control 

system compared to the enterprises having their own quality management team trainings to the 

quality management system certificate. 

Keywords: İnternal Control, Quality, Quality Management System 
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ÖĞRETMENLERİ DESTEKLEYİCİ OKUL MÜDÜRÜ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA  

 

 

Bahadır GÜLBAHAR* 

 

ÖZET 

Yönetici desteği, bir kurumdaki yöneticilerin sorumlu olduğu personeli ve onların kuruma olan 

katkılarını değerlendirmelerini ve onların refahına yönelik ilgilerini kapsayan bir terimdir. Yönetici 

desteğinin çalışanların tutum ve davranışlarına önemli katkıları vardır. Yönetici desteği çalışanl arın 

organizasyon hakkında edindikleri algı ve izlenimlerin gelişimini sağlar. Yönetici desteği, genel 

olarak çalışanın birincil yöneticisinin gösterdiği destek olarak ifade edilmektedir. Yönetici desteği; 

çalışanların, yöneticilerin kendilerini destekleyeceği ve cesaretlendireceği ve yöneticilerin 

kendilerini önemsiyor olduğu algısıdır. Öğretmenlerin de okul müdürleriyle ilgili benzer bir algıya 

sahip oldukları düşünülmektedir. Okul müdürü desteği, öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri, 

performanslarını yükseltmeleri için önemli bir faktördür. Öğretmenlerin okul müdürleri tarafından 

desteklenmesi okulun gelişimini de etkileyecek bir etkendir. Bu çalışmanın temel amacı, 

öğretmenleri destekleyici okul müdürü tutum ve davranışlarının neler olduğunu belirlem ektir. 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubu 25 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubu, nitel araştırmada kullanılan amaçlı 

örneklemin ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Buna göre en az 10 yıllık öğretmenlik 

deneyimi olan ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğretmenler çalışma grubuna dâhil edilmiştir. 

Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Görüşmeler sırasında ses kayıt cihazına 

kaydedilen veriler, ilk olarak kâğıda aktarılmıştır. Verileri kâğıda aktarma işlemi sırasında, 

katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevapların olduğu gibi, hiçbir değişiklik yapılmadan 

kaydedilmesine dikkat edilmiştir. Kâğıda aktarılan veriler ile ses kayıtları karşılaştırılara k kâğıda 

dökülmeyen veri kalmamasına özen gösterilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, betimsel 

analizle çözümlenmiştir. Betimsel analiz sürecinde görüşmelerden elde edilen ham veriler kodlara 

dönüştürülmüş, kodlardan kategorilere ulaşılmıştır. Kategoriler de daha önceden araştırma 

sorularının ortaya koyduğu temalar altında gösterilmiştir. Veri analizi süreci devam ettiğinden 

araştırmanın bulguları henüz tam olarak tespit edilememiştir. Araştırma sonunda, öğretmenleri 

destekleyici okul müdürü tutum ve davranışlarının tespit edilmesi beklenmektedir.  
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*Dr. Öğr. Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, bahadir.gulbahar@ahievran.edu.tr 

mailto:bahadir.gulbahar@ahievran.edu.tr


 

 

   247 

CRYPTOCURRENCIES IN TERM OF ISLAMIC FINANCE:  

AN ISLAMIC CRYPTOCURRENCY MODEL FOR TURKEY 

 

Hasan ERKAN* 

Hasan KAZAK** 

Orhan ÇEKER*** 

 

 

ABSTRACT 

Many efforts have been made on mining cryptocurrency before 2008, but none of them were 

successful because of security and duplication issues. In November 2008, a person or a group named 

themselves Satoshi Nakamoto published an article explaining that they mined cryptocurrency by 

using “Block Chain”. The first digital money transfer was made in January 2009 and the system 

started to operate. The emergence of this new money phenomenon reveals the problems arising in 

the invention of money and even the problems in the transition period from metallic currency to 

banknote. This new currency caused many overreactions. In the past, the invention of banknote was 

reacted too strongly by Europe for 60 years and by Islamic world for nearly 150 years, ulema and the 

people, who knew the coins of gold and silver, said that these papers didn't have any value, even they 

started to give fatwas that they cannot deal with riba and zakat issues. When we look at Islam's 

understanding of money, it is thought that the issue of crypto coins does not fully meet the 

requirements of Islam. However, in the times of spread of Islam, the conquest of new places faced 

new types of currencies and ulema gave fatwas, and customary rules were generally valid. Since 

money is a tool of exchange, conditions have been established to keep its exchange value stable and 

fatwas have been given. The basis of Islam's view of money is to protect the human, social and 

economic systems and not to cause economic anarchy. For this reason, it was demanded that the 

money should be printed by an official authority (state), must be exchangeable (gold etc.) and based 

on a secure system that does not cause social and economic anarchy. For these reasons, the most 

important problems related to crypto coins are that money does not stand for a valid financial 

instrument, there is no official authority behind it, its value is unstable and open to speculation. In 

this study, a valid digital currency model to meet the requirements of Islam is proposed. The main 

objective of this study is to make it enable to create a valid and reasonable digital currency by 

developing this model in the next academic studies. 

 

Keywords: Digital currency, İslamic currency, cryptocurrency, İslamic Digital Currency, Bitcoin 
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OKUL MÜDÜRÜ İLE ÖĞRETMENLER ARASINDAKİ İLETİŞİMİ ETKİLEYEN ETKENLERİN 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA  

  

Bahadır GÜLBAHAR* 

ÖZET 

İnsana özgü olan iletişim, gönderici durumundaki kişinin, çevresinden algıladığı bir olayı, bir veriyi, 

bir iletiyi kodlaması, belli bir kanal ya da araçla alıcı durumundaki hedef kişi ya da kitleye 

göndermesi; hedef kişi veya kitlenin de algıladığı kodu çözerek, anlaşılıp anlaşılmadığını belirterek, 

geri bildirimi kodlayarak göndericiye iletmesi sürecidir. Günümüzde okul müdürü ve 

öğretmenlerden beklenen en önemli becerilerden biri de ilişki kurdukları, etkiledikleri bütün 

insanlarla, özellikle de meslektaşları, öğrencileri ve öğrencilerin aileleriyle sağlıklı iletişim 

kurmalarıdır. Özellikle okul müdürü ve öğretmenler arasındaki iletişimin paydaşlar arası ilişkiler, 

okulların gelişimi ve eğitimin kalitesi bakımından oldukça önemli bir etken olduğu iddia edilebilir. 

Okullarda yaşanan birçok sorunun da okul müdürü ve öğretmenler arasındaki iletişimle ilişkili 

olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın temel amacı, okul müdürü ile öğretmenler arasındaki iletişimi 

etkileyen etkenleri belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 25 öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubu, nitel 

araştırmada kullanılan amaçlı örneklemin ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Buna göre en 

az 10 yıllık öğretmenlik deneyimi olan ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış öğretmenler çalışma 

grubuna dâhil edilmiştir. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Görüşmeler 

sırasında ses kayıt cihazına kaydedilen veriler, ilk olarak kâğıda aktarılmıştır. Verileri kâğıda 

aktarma işlemi sırasında, katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevapların olduğu gibi, hiçbir 

değişiklik yapılmadan kaydedilmesine dikkat edilmiştir. Kâğıda aktarılan veriler ile ses kayıtları 

karşılaştırılarak kâğıda dökülmeyen veri kalmamasına özen gösterilmiştir. Araştırmadan elde edilen 

veriler, betimsel analizle çözümlenmiştir. Betimsel analiz sürecinde görüşmelerden elde edilen ham 

veriler kodlara dönüştürülmüş, kodlardan kategorilere ulaşılmıştır. Kategoriler de daha önceden 

araştırma sorularının ortaya koyduğu temalar altında gösterilmiştir. Veri analizi süreci devam 

ettiğinden araştırmanın bulguları henüz tam olarak tespit edilememiştir. Araştırma sonunda, okul 

müdürü ile öğretmenler arasındaki iletişimi etkileyen etkenlerin tespit edilmesi beklenmektedir.  
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A RESEARCH ON THE EVALUATION OF THE EFFECT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS ON 
THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN ENTERPRISES IN THE SERVICE SECTOR  

 

 

Murat KARA* 

ABSTRACT 

Quality is an issue that should be addressed by companies that want to excel in the national and 

international markets in today's competitive conditions. Quality management system helps 

enterprises to increase their market share, reduce their costs, manage risk more effectively or 

increase customer satisfaction. Today, due to increasing competition conditions, the need for reliable 

and accurate financial information has been increased in order for enterprises to restructure, to 

renew their organizational structure, to protect their assets, to strengthen their capital structures 

and to eliminate possible errors. Thanks to an effective internal control, businesses continue to 

operate in competitive pressure and market conditions. Thus, enterprises will take precautions 

against possible risks and threats by estimating their strengths and weaknesses. In this study, the 

effectiveness of service companies with and without quality management system in internal control 

was investigated and a survey study was conducted for this purpose. The survey is located in Eastern 

Anatolia in Turkey, Malatya and Van where it was applied in 147 enterprises operating in the 

province. In the survey, detailed questions about the control environment, risk assessment, control 

activities, information and communication, monitoring activities which are the elements of internal 

control to measure the interaction of the non-owned service enterprises with the internal control 

system have been directed to the participants. As the data obtained were nonparametric tests used to 

compare the two groups independently, the nonparametric Kruskal Wallis test was used in the study. 

According to the results of the Kruskal Wallis test, there is a significant difference between the 

service enterprises which have a quality management system certificate and the service enterprises 

that do not have a quality management system certificate, the control environment which are the 

components of the internal control system, the risk assessment, the control activities, the 

information and communication. The internal control systems of service enterprises, which have a 

quality management system certificate, are more effective than the service enterprises that do not 

have a quality management system certificate. 

Keywords: internal control, quality, quality management system, ıso (international organization for 

standardization), total quality management. 

 
 

 

 

                                                                 
* Dr. Lecturer, Van Yüzüncü Yıl University, karamurat_4401@hotmail.com  

mailto:karamurat_4401@hotmail.com


 

 

   250 

ORMAN VARLIKLARININ EKONOMİK DEĞERLEMESİ 

 

Alper DEMİRBUGAN* 

ÖZET 

Ormanların ekonomik değerlemesi ‘ekosistem servisleri’ kapsamında ele alınabilir. Ekosis tem belirli 

bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan canlılar ile bunların cansız 

çevrelerinden oluşan bütün şeklinde tanımlanabilir. Ekosistem servisleri ise ekosistem yapısı ve 

fonksiyonlarından sağlanan faydalardır. Çeşitli boyutlardaki orman varlıkları ekosistem oluşturur ve 

toplumsal fayda sağlarlar. Odun, kereste ve su sağlanması, değişik türler için habitat oluşturması ve 

karbon depolama bu faydalar için tipik örnek oluşturur. Orman ekosistem servislerinin bir kısmı 

piyasa işlemlerine konu olurken bir kısmı piyasa dışıdır. Piyasa ve piyasa dışı mal ve hizmetler için 

ortak ölçü birimlerini kullanan Toplam Ekonomik Değer Yaklaşımı (TED) orman ekosistem 

servislerinin parasal olarak karşılaştırılmasını sağlar. Orman varlığının toplam ekonomik değeri 

kullanım ve kullanım dışı değerlerden oluşur. Kullanım değeri doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki 

grupta ayrımlaşır. Tomruk ve bal üretimi doğrudan kullanıma karbon depolama ise dolaylı kullanıma 

örnek olarak verilebilir. Biyoçeşitlilik ise kullanım dışı değere konu olur. Orman ekosisteminden 

sağlanan toplam sosyal faydanın maksimize edilebilmesi için ekosistem servislerinin uygun biçimde 

tahsisi ve değerlemesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, orman ekosistem servislerinin toplam 

ekonomik değerleme yaklaşımıyla değerlendirilmesi sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada önce ekosistem değerleme yaklaşımı ve ekonomik değerleme yöntemleri kuramsal bir 

çerçevede ele alınmakta daha sonra konu tipik bir orman sahasına uygulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: orman ekosistemi, sosyal fayda, çevresel değerleme 

 

 

 

 

                                                                 
* Dr., MTA Genel Müdürlüğü, Ankara, ademirbugan@gmail.com 

mailto:ademirbugan@gmail.com


 

 

   251 

FROM TRANSCANDENTAL AESTHETICS TO AUTONONOMOUS BEAUTIFUL ON KANT  

 

Eylül Deniz YAŞAR*  

 

ABSTRACT 

Art and aesthetics, created by humanity as a second nature both “for” and “against” themselves, have 

always been discussed in relation with truth. Indeed, the investigation of the imagination of which 

the production of aesthetic values are strictly connected, transcends the philosophy of art and invites 

us to the much more fertile lands of the philosophy where ontology and epistemology intersects on 

the forms of the cognition of being. Right here, we find the immortal name of Immanuel Kant once 

again. In the Critique of Judgment, his third and last critique, Kant constructs an area of between 

nature and morality, necessity and freedom and places the judgment of taste at the very center of it. 

In addition to the faculty of knowledge/cognition (Erkenntnisvermögen) entitled with intelligence 

(Verstand) and the faculty of desire (Begehrungsvermögen) entitled with reason, presenting a third 

faculty which is faculty of judgment (Urteilskraft) and feeling of pleasure or displeasure (Gefühl der 

Lust und Unlust) which finds it’s a priori principles within judgment, as complementary elemen ts of 

his philosophy he solves the “unity” problem between freedom and the necessity of nature. In this 

article, we will investigate how Kant who fills the abyss between nature and reason with the 

experience of Beautiful (Schöne), sets light to the faculty  of judgment which embodies a priori 

principles preceding the experience of taste (Geschmack). We will try to explain how Kant promotes 

Beautiful which he explores in the subject-counterpart of the Beauty rather than the Beauty in the 

object, to universal communicability from a subjective ground via the transferability of knowledge 

among subjects as he searches the roots of the judgments of beauty which he explains under four 

categories as being not a judgment of knowledge or morality but completely of aest hetic in terms of 

quality, being subjective in terms of quality, being independent of interest and having a cause 

without a cause (Zweckmessigkeit) in terms of relation and being imperative in terms of modality, 

Thence, we will present how Kant delicately approaches aesthetics as an ars pulcre cogitandi (the art 

of thinking on Beauty) in a philosophy of aesthetics which inquires the possibility of apriori validity 

of the judgments on beauty as he does not aim to create a science-of-beauty. Besides, we will present 

how he restores the autonomy of Beauty as he reaches the architectonic goal of the Critique of 

Judgment through the construction of an aesthetical country independent from the principles of 

reason and morality. For this, we will study how he bases the possibility of a priori synthetic 

judgments with the forms of Space and Time under the Transcendental Aesthetics in the Critique of 

Pure Reason.  Secondly, will demonstrate how Kant carries Beautiful in the context of common sense 

(sensus communis), to the level of universal validity as the expression of a priori judgments of taste 

which is common to all individuals as he moves from the principle of pleasure and displeasure.  

Keywords: Kant, aesthetics, beautiful, taste, judgement  
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Ceyhun KAVRAYICI* 

ÖZET 

Bireyin doğduğu andan itibaren kedisini içinde bulduğu süreç eğitim sürecidir. Eğitim sürecinin 

formal olarak geliştiği yerler sınıflardır. Sınıf yönetimi sınıfın amaçlarını gerçekleştirmek için sınıfın 

öğretim kaynaklarını ve öğrencilerini eşgüdümlü bir şekilde harekete geçirme süreci olarak 

tanımlanabilir (Celep, 2000, s.1). İlgar (2000, s.161) ise sınıf yönetimini sınıf kaynaklarının, 

insanların ve eğitim öğretim sürecindeki zamanın eğitimin amaçlarına ulaşılması adına etkili ve 

verimli bir biçimde yönetilmesi olarak tanımlamaktadır.  Sınıf yönetiminin amacı kalite ve 

sürekliliğin arttırılmasına odaklanmak olmalı öğrencilerin kontrol edilmesi yaklaşımından uzak 

durulmalıdır (Başar, 2014, s.12).   Bu bağlamda sınıf yönetiminin bir araç kaliteli eğitimin ise bir 

amaç olduğunu ifade etmek olanaklıdır. Sınıftaki öğrenme süreçlerinin iyileştirilmesi ve sınıf içi 

yaşantıların keyifli hale getirilmesinin sınıf yönetiminin temel amaçlarından biri olduğu belirtilebilir. 

(Turan, 2015, s.2). 

Araştırmada genel amaç öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin algılarının 

belirlenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin algıları ne düzeydedir? 

2. Sınıf yönetimi yeterliklerinin alt boyutları bağlamında öğretmen adaylarının sınıf yönetimi 

yeterliklerine ilişkin algıları ne düzeydedir? 

3. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin algıları bazı değişkenler (cinsiyet, 

yaş, bölüm vb) açısından farklılık göstermekte midir? 

Araştırma tarama modeline dayalı nicel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Şu anda var olan ya da 

geçmişte var olmuş bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan tarama modeli yaklaşımında 

araştırmaya konu olan birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve var olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır (Karasar, 2012, s.77). 

Araştırmada basit tesadüfü örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırm anın evrenini Anadolu 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2016-2017 akademik yılında öğenim gören 4000 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, araştırmaya gönüllü olarak katılan 550 öğretmen 

adayından oluşmaktadır. Eksik doldurulmuş anketler nedeniyle sadece 432 öğretmen adayının 

görüşü analize katılmıştır. Araştırmada veriler Gökyer ve Özer (2014) tarafından geliştirilen “Sınıf 

Yönetimi Yeterlikleri Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek, “sınıfta ilişki yönetimi”, “öğretimin yönetimi”, 

“öğrenciyi/çevreyi tanıma” boyutlarından oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket 

programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde standart sapma, yüzde frekans, aritmetik ortalama, 

ANOVA ve T-Testi kullanılmıştır. Gruplar arası farkların kaynağını belirlemek amacıyla Scheffe 

testinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan ilk bulgular, öğretmen adaylarının sınıf 

yönetimine ilişkin yeterlik algılarının yüksek olduğunu göstermektedir. Alt boyutlar arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmamaktadır.  
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ÇİZİMLERLE DESTEKLENMİŞ FEN EĞİTİMİNİN ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

AKADEMİK BAŞARILARINA VE GÖRSEL MATERYALLERİ ANLAMALARINA ETKİSİ 

 

 

İrem SURİ KÖKSAL* 

Fatma ŞAHİN** 

 

ÖZET 

Bir çocuk birden çok yolla evreni algılamaya çalışır. Dünyaya gözlerini açar açmaz maruz kalınan 

uyarıcılar zihninde görsel ve işitsel bir çok yolla işlenmeye başlar (Piaget,1972). Peki ya zihinde 

işlenen bu verileri,öğrenciler bize gösterebilseydi nasıl olurdu? Çizimler “zihinde oluşanların, 

öğrenciler tarafından kopyalanması” niteliğindedir (Brooks, 2009; Solas ve Wilson, 2017). Buradan 

yola çıkılarak bu araştırma planlanmıştır. Araştırmada; çizimlerle desteklenmiş fen eğitiminin 

ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve görsel materyalleri anlamalarına etkisi 

incelenmiştir.Araştırmanın çalışma grubunu Mardin’in Derik ilçesinde bulunan bir devlet okulundaki 

8. sınıf yirmi iki kız ve yirmi sekiz erkek öğrenciden oluşan toplamda elli öğrencileri oluşturmuştur. 

Öğrenciler yansız olarak 25 öğrenci deney, 25 öğrenci  kontrol grubu olacak şekilde oluşturulmuştur.  

Araştımada nicel ve nitel yöntemlerin beraber kullanıldığı karma desen kullanılmıştır. Nicel  veri 

toplama aracı olarak akademik başarı testi çoktan seçmeli sorular ve görsel materyali anlama testi, 

nitel veri toplama aracı olarak öğrenci çizimleri ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Ders planları 5E 

modeline göre hazırlanmış ve uygulanmıştır. Uygulama toplamda 5 hafta (5x4=20) sürmüştür. 

Kontrol grubu öğrencilerine “canlılar ve enerji ilişkileri” konusu MEB programında yer alan 

etkinliklerle işlenirken deney grubunda bunlara ilave olarak çizim etkinlikleri kullanılmıştır.  Yapılan 

çizimler, öğrencilerin temel kavramları fark edip doğru yerde ve düzgün bir  şekilde kullanılıp 

kullanamamaları, kavram yanılgıları ve kavram boşluklarının var olup olmaması açısından, Johnson 

ve Reynolds (2005) tarafından oluşturulan fenomenolojik değerlendirme ölçeği, açık uçlu sorular; 

içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Akademik başarı testindeki çoktan seçmeli sorular ve 

görsel materyali anlama testi ön test ve son test verileri SPSS 22.0 paket programı ile nicel olarak 

değerlendirilmiştir. Çalışma grubunda cinsiyet dağılımlarının incelenmesi için ki-kare analizi 

uygulaması yapılmıştır. Gruplara göre başarı ve Görsel Materyalleri Anlama Testi ölçümlerinin 

incelenmesi amacı ile t testi, ön ve son ölçümlerin farklı olup olmadığının tespit edilmesi amacı ile 

eşleştirilmiş t testi analizi yapılmıştır. Gruplara göre başarı ve Görsel Materyalleri Anlama Testi 

ölçümlerinin LGS başarıları arasındaki ilişki tespit edilmesi amacı ile korelasyon analizi 

uygulanmıştır. Gerçekleştirilen tüm uygulamalar sonucunda öğrencilere uygulanan çizim yönteminin 

öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı, açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ve çizim ölçümleri 

çerçevesinde kavram yanılgılarının bir kısmının giderildiği, görsel materyallerde yer alan ayrıntıları 

ve olayları çözümlemelerini kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 

 AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

Ceyhun KAVRAYICI* 

 

ÖZET 

Günlük yaşamda pek çok etmenin sağlıklı ve etkili iletişimi etkilediği ifade edilebilir. Bireyin kişiliği, 

iletişim sürecinde bulunan bireyin kültürel arka planı, (Corey, 1997; Egan, 2002), iletişim ilkelerine 

yönelik tutum ve davranışlar, iletişim becerilerinin ne derece kullanıldığı etkili iletişimi belirleyen 

etmenlerden bazılarıdır. Yaşamın pek çok alanında önemli bir yeri olan iletişim kavramının her 

disiplinde kendine özgü ifade biçimi bulunmaktadır. İletişimin bir iletinin karşılıklı paylaşılma süreci; 

bir kaynağın bir iletiyi bir kanal vasıtasıyla alıcıya iletmesi süreci olarak tanımlamak mümkündür. 

Dolayısıyla eğitim öğretim süreçlerinde mesajların ulaştırılmasında iletişimin, iletişimle birlikte 

oluşan etkileşim süreçlerinin oldukça önemli olduğu belirtilebilir. Öğretmenlerin sınıf içerinde 

yarattıkları etkileşim ortamının öğrencilerin başarısında oldukça önemli bir yere sahip olduğu 

düşünülmektedir. Öğretmenlerin öğrencileriyle etkili bir biçimde iletişim kurması öğrencilerin 

öğretmenlere yönelik olumlu bakış açıları geliştirmesine yardımcı olmaktadır (Jone s, Jones, 1998, 

Akt. Kısaç, 2002). Öğretmenin öğrencilerinin dünyasına ilişkin iletişim örüntülerine yönelik 

farkındalığa sahip olmaları ve bunları öğrenme süreçlerinde bir avantaja çevirmesi beklenmektedir. 

Araştırmada genel amaç öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin algılarının belirlenmesidir. 

Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin algıları ne düzeydedir? 

2. İletişim becerileri alt boyutları bağlamında öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin 

algıları ne düzeydedir? 

3. Öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin algıları bazı değişkenler (cinsiyet, yaş, 

bölüm vb) açısından farklılık göstermekte midir? 

Araştırma tarama modeline dayalı nicel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Tarama modeli 

yaklaşımında araştırmaya konu olan birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve var olduğu gibi 

tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2012, s.77). Araştırmada basit tesadüfü örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2016-2017 

akademik yılında öğenim gören 4000 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, 

araştırmaya gönüllü olarak katılan 550 öğretmen adayından oluşmaktadır. Eksik doldurulmuş 

anketler nedeniyle sadece 432 öğretmen adayının görüşü analize katılmıştır. Araştırmada veriler 

Korkut-Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” ile toplanmıştır. 

Verilerin analizinde standart sapma, yüzde frekans, aritmetik ortalama, ANOVA ve T-Testi 

kullanılmıştır. Gruplar arası farkların kaynağını belirlemek amacıyla Scheffe testinden 

yararlanılmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan ilk bulgular, öğretmen adaylarının iletişim 

becerilerine yönelik algılarının yüksek olduğunu göstermektedir. Alt boyutlar arasında anlamlı 

farklılıklar bulunmamaktadır.  
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ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK DURUMLARININ ÇEŞİTLİ 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SAKARYA-ADAPAZARI ÖRNEĞİ) 

 

Cüneyt ÖZTÜRK*  

ÖZET 

Her geçen gün öğrenciler arasında hatta ortaokul öğrencileri arasında siber zorbalık 

yaygınlaşmaktadır. Zorbalık; güç dengesizliği bulunan kişiler arasında, sürekli ve kasıtlı olarak 

yapılan saldırgan davranışlar olarak tanımlanırken, bu tür davranışların bilişim araçlarıyla 

gerçekleşmesi siber zorbalık olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Sakarya İli Adapazarı 

İlçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören ortaokul 8.sınıf öğrencilerinde sanal 

zorbalık durumlarının cinsiyet, devlet ortaokulu-özel ortaokul, internet kullanım becerisi, internet 

kullanım süresi, ailelerin gelir düzeyi değişkenleri açısından incelenmesidir. Bu amaçla tarama 

modeli kullanılmıştır. Çalışmada, Sakarya İli Adapazarı İlçesinde yer  alan devlet ve özel 

ortaokullarının 8.sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 722 (386 kadın, 336 erkek) öğrenci 

örneklem olarak alınmıştır. Öğrencilerin sanal zorbalık durumlarının incelenmesi maksadıyla Arıcak, 

Kınay ve Tanrıkulu (2012) tarafından geliştirilen, 24 maddeden ve tek faktörden oluşan Siber 

Zorbalık Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 97 

olarak hesaplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda kadın cinsiyetindeki öğrencilerin siber 

zorbalık puan ortalamalarının erkek cinsiyetindeki öğrencilerin siber zorbalık puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür. Devlet ve özel ortaokullarda okuyan 

8.sınf öğrencilerinin siber zorbalık puanlarının benzerlik gösterdiği tespit edilmi ştir. Orta düzeyde 

internet kullanım becerisine sahip öğrenciler ile yüksek düzeyde internet kullanım becerisine sahip 

öğrencilerin siber zorbalık puan ortalamaları arasında orta düzeyde internet kullanım becerisine 

sahip öğrencilerin lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir. Günlük internet 

kullanım süreleri ile öğrencilerin siber zorbalık puan ortalamaları arasında günlük internet kullanım 

süresi fazla olan öğrencilerin aleyhine istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu bu lunmuştur. 

Ayrıca aileleri farklı gelirlere sahip öğrencilerin siber zorbalık puanlarının benzerlik gösterdiği 

bulgusuna ulaşılmıştır.  
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ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAMSAL ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN 

 BAŞARISI VE TUTUMU ÜZERİNE ETKİSİ 
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Duygu GÜR-ERDOĞAN**  

Subhan EKŞİOĞLU***  

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretiminde kavramsal öğrenmenin öğrencilerin başarısı 

ve tutumu üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaca uygun olarak araştırmanın problemi 

“Ortaokul matematik öğretiminde kavramsal öğrenmenin öğrencilerin başarısı ve tutumu üzerindeki 

etkisi nedir?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel 

desen kullanılmıştır. Araştırmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılı Sakarya ili Akyazı ilçesi Ali 

Altıparmak Ortaokulu ve Ali Altıparmak İmam Hatip Ortaokulu yedinci sınıfında öğrenim gören 

öğrencilerinin tamamı katılmıştır. Bu çalışmada gruplara, öğrencilerin işlemsel ve kavramsal bilgi 

düzeylerini belirlemek amacıyla altısı işlemsel, altısı kavramsal olmak üzere toplam 12 sorudan 

oluşan, iki aşamalı çoktan seçmeli “Rasyonel Sayılar Başarı Testi” ve matematik dersine karşı 

tutumlarını belirlemek amacıyla 20 maddeden oluşan ve 5’li likert şeklinde düzenlenen“ Matematik 

Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. “Rasyonal Sayılar Başarı Testi” ve “Matematik Tutum Ölçeği”nden elde 

edilen verilerin değerlendirilmesinde, Kruskal-Wallis testi, Wilcoxon testi, çoklu karşılaştırmalar ve 

Mann-Whitney-U testinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre deney grubu ile kontrol 

grubu öğrencilerinin işlemsel-kavramsal bilgi düzeyi ve matematiğe yönelik tutumları hakkında ön 

test puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak son test karşılaştırılmasında gruplar 

arasında işlemsel bilgi düzeyi üzerine anlamlı bir fark bulunmazken, kavramsal öğrenmeye dayalı 

ders işleyen deney grubu ile geleneksel öğretime dayalı ders işleyen birinci kontrol grubu arasında 

öğrencilerin kavramsal bilgi düzeyi üzerine deney grubu lehine farklılık bulunmuştur. Ön test son 

test karşılaştırılmasında ise bilişsel bilgi açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmazken, 

kavramsal bilgi açısından tüm gruplarda son test lehine anlamlı bir  fark bulunmaktadır. Yine ön test-

son test karşılaştırılmasında matematiğe yönelik tutum ölçeğinin “Matematiğin Yararı” ve 

“Matematik Dersine Karşı Olan İlgi” alt boyutları için deney grubunda, ”Algılanan Matematik Başarı 

Düzeyi” alt boyutu için birinci kontrol grubunda, ön test lehine anlamlı bir fark görülmektedir. 
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A CRITICAL LOOK AT CONTEMPORARY ART IN “THE SQUARE” THROUGH BOURDIEU’S 

CONCEPTUALIZATION OF SOCIAL SPACE  

 

Perihan TAŞ ÖZ*  

 

ABSTRACT 

Pierre Bourdieu is one of the most well-known sociologists of the 20th century. He has offered 

methods and concepts for the evaluation of social theory. His concepts of “habitus”, “social capital” 

and “space” have cause a questioning of the basic limits put on mainstream sociology, drawn out by 

previous sociologists.  Bourdieu’s concept of space has been applied in the fields of economics, 

education, religion and art, where he has stated that each space has its own potential and method of 

evaluation. He underlines that social space needs to be looked at in terms of class layers and subjects. 

He prefers the “game” metaphor for this field for symbolic abilities. The game is played in the social 

space by different subjects and layers of society. According to Bourdieu, works of art have symbolic 

significance because they put forth the effect the game has on subjects. Ruben Östlund’s film The 

Square (2017), allows us to think about Bourdieu’s social space and game concepts through 

discussions on contemporary art. Östlund presents the audience with the protagonist of the film 

Christian, who is a curator. As Christian’s story moves forward, we realize that he is an individual 

imprisoned in a game space, which is the museum and, in effect, this space is a mirror to the conflicts 

in the social space. This conflict is relayed through the concepts of trust and hypocrisy in the 

narrative of the film, while the relationship between subjects and contemporary art is skillfully 

questioned. While the work of art that gives its name to the film, Square, is expected to remove social 

imbalances, on the contrary, it makes the conflict and separation all the more evident. The aim of this 

study will be to analyze the critical attitude of the film The Square towards contemporary art, in the 

light of Bourdieu’s perspectives on social and artistic space and the game metaphor. 
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GÖÇÜN KAVRAMLARINI ÇÖZÜMLEMEK:  

TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN TANIMLANMA PROBLEMİ 

 

 

Fatih YAMAN*  

ÖZET 

İnsanlık tarihine özdeş olarak değerlendirilen göç olgusuna ilişkin kavramlar başlı başına bir sözlük 

oluşturabilecek düzeyde çeşitlilik sunmaktadır. Zira göç, birey, grup ve toplum düzeyinde farklı 

etkilere sahip bir gerçeklik olarak psikolojik ve sosyo-kültürel incelemelere konu edilmekte, ilişki 

kurduğu alanlar itibariyle de terminolojisini genişletmektedir. Dolayısıyla göçün yalnızca bir nüfus 

hareketliliği olarak değerlendirilmesinden ziyade, içinde bulunulan küresel dünyada oluşturduğu 

karşılaşmalar, etkileşimler ve bağdaşımlar yoluyla ürettiği toplumsal gerçeklikler üzerinden çok 

yönlü olarak ele alınması gerekmektedir. Bununla birlikte göç literatüründe öne çıkan “göçmen”, 

“mülteci” yahut “sığınmacı” gibi kavramların birbirlerinin yerine çoğunlukla hatalı olarak 

kullanılmasından kaynaklanan problemler oluşmaktadır. Söz konusu problem alanı özellikle son on 

yıldır Türkiye’de toplumsal bir realite olarak beliren Suriyeliler meselesini ele alan çalışmalarda 

işlerlik kazanmıştır. Bilindiği üzere 2011 yılında Suriye’de patlak veren siyasi kriz ve iç savaşa bağlı 

olarak Türkiye’ye göç şeklinde gelişen sığınmacı akını bugün neredeyse dört milyon kişiye ulaşmış 

durumdadır. Sürecin başladığı tarihten bugüne gerek sığınmacı sayısında  görülen kümülatif artış 

gerekse kendi ülkelerinde halen devam etmekte olan siyasi belirsizlikten kaynaklı sebepler 

doğrultusunda ülkemizde giderek kalıcı olma yönünde eğilim gösterdiği anlaşılan Suriyeli varlığı,  

Türkiye’nin siyasi ve toplumsal alandaki politika üretimlerinde bu yeni gerçekliği göz önünde 

bulundurmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak her şeyden önce akademik çalışmalarda ve politika 

üretimlerinde kullanılan kavram setlerinde dil ve içerik birliğinin sağlanması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bu zaruri ihtiyaçtan hareketle çalışmada, Sosyoloji ve özelde Göç Sosyolojisi bağlamında literatürde 

yer bulan kavramların aralarındaki farklılıklara dikkat çekilerek tanımlanması ve ülkemizdeki 

Suriyelilerin hukuki statülerinden hareketle tanımlanma problemlerinin çözümlenmesine katkı 

sağlanması amaçlanmaktadır.   
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JOURNEYS OF HADHRAMI ARABS HEADED FOR ZANZIBAR 

 

 

Akira ASADA*  

 

ABSTRACT  

In the port cities of the countries facing the Indian Ocean, we can see the Arab immigrants called 

Hadhramis. These people are from the Hadhramaut region in the southern part of the Arabian 

Peninsula and have immigrated to Southeast Asia, South Asia, West Asia, and East Africa via the 

maritime network. They were involved in trades and Islamic education in the host societies, and 

some of them showed their presence in political circles. Although in the mid-20th century their 

migration towards the eastern part of the Indian Ocean practically ceased, their movement towards 

the western part, including the Zanzibar archipelago of Tanzania, in East Africa, became even more 

notable. We can observe both push and pull factors behind this phenomenon. Of significance to the 

push factor is the economic depression in the Hadhramaut society that followed World War II, while 

the United Kingdom’s domination of these areas at the time can be seen as a major pull factor. I have 

conducted interviews over several years with Hadhramis living in present-day Zanzibar and 

recorded their life stories. In this presentation, by positioning their narratives within a larger social 

context, I would like to focus on the push factors that drove these Arab immigrants out of their 

homeland and the pull factors that attracted them to the new world. 

Keywords: Indian Ocean, Hadhramis, East Africa, Immigration, Social Context 
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GEORGE WASHİNGTON’IN SİYASİ VASİYETİ IŞIĞINDA AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI 

 

Efe SIVIŞ* 

ÖZET 

ABD’nin ilk Başkanı George Washington, 17 Eylül 1896 tarihli veda konuşmasında diğer devletl erle 

olan ilişkilerde önceliğin ticaret olması gerektiğini vurguladı. Siyasi münasebetler ise minimumda 

tutulacaktı. Bunun yanında herhangi bir devlete sevda ile bağlanılmamalıydı. Böylece özerk bir 

politika uygulanabilecek ve diğer devletlerin düşmanlığı çekilmeyecekti. ABD’nin Washington’ın 

işaret ettiği yörüngeden çıkması, 45. Başkan Donald J. Trump’la gerçekleşmedi. İkinci Dünya 

Savaşı’nın ardından ABD, dünya siyasetinde etkin olmak durumunda kaldı. Bunda, İngiltere’nin süper 

güç niteliğini kaybetmesi etkili oldu. Günümüz Amerikan dış politikası incelendiğinde İsrail ve 

İngiltere ile kurulan müttefiklik ilişkilerinin Washington’ın vasiyetiyle çeliştiği görülmektedir. 21 

Aralık 2017 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD Başkanı’nın Kudüs’ü İsra il başkenti 

olarak tanıma kararını geri çekmesini öngören tasarıyı 128 ülke onaylarken yalnızca 9 ülke reddetti. 

Oylama, ABD ve İsrail’in marjinalleştiğini göstermektedir.  George Washington’ın her hangi bir 

devlete dair siyaseten tarafgir olmama tavsiyesine uymayan Trump, siyasi vasiyetnamenin esas ayağı 

olan ticaretin yaygınlaştırılması anlayışına da mugayir adımlar atıyor. Trump, göreve başladığı hafta, 

selefi Obama’nın imzaladığı Trans Pasifik Ortaklık Antlaşması’ndan (TPA) çıkılmasına yönelik 

başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD, böylece Avustralya, Bruney, Şili, Japonya, Kanada, Malezya, 

Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam arasında oluşturulacak Serbest Ticaret 

Antlaşması’ndan çekilmiş oldu. Bu durum, Trump’ın Çin’i rakip gören 18 Aralık 2017 tarihli Ulusal 

Güvenlik Stratejisi ile de çelişiyor. Nitekim TPA, Çin’in artan ekonomik gücüne yönelik atılmış bir 

adımdı. ABD’nin yakın zaman içinde Kanada ve Meksika ile 1992 yılında oluşturulan Serbest Ticaret 

Antlaşması NAFTA’dan çıkması öngörülüyor. Buna mukabil Trump’ın İngiltere ile karşılıklı ticaret 

hacmini artırmak istediğini belirten açıklamaları, ABD’nin İsrail örneğindeki gibi İngiltere’ye özel bir 

önem atfettiğini teyit ediyor. Amerikan yönetiminin serbest ticarete karşı atması beklenen d iğer bir 

adımının ise ABD – Avrupa arasında müzakereleri yürütülen Transatlantik Ticaret Yatırım 

Ortaklığı’na yönelik olması bekleniyor. 1947 yılında Avrupa’nın ekonomik kalkınmasını bizzat 

finanse eden ABD’nin günümüzde Avrupa ile yaşadığı ticari uzlaşmazlıklar ve ticaret savaşları, yeni 

bir dış politika anlayışına işaret ediyor. Amerikan Başkanı Trump’ın AB’den yapılacak çelik ve 

alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getirmesi ve AB’nin misillemede bulunması, Trump’ın 

AB’yi Çin kadar “kötü” olduğunu sadece daha küçük çaplı olduğuna yönelik açıklamaları ve Dünya 

Ticaret Örgütü’nden çıkmaya yönelik verdiği sinyaller, ABD’nin George Washington’ın işaret ettiği dış 

politikanın tam aksi istikamette ilerlediğini göstermektedir.  
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AYNI MAHALLEDE NEFESSİZ KALMAK:  

TARTIŞILAMAYAN TARİHSELCİLİK  

 

Fatih Yaman* 

 

ÖZET 

Düşüncenin birbirine karşıt/muarız unsurlar ilişkisi üzerinden geliştiğine yönelik yaklaşımın kökeni 

Antik Yunana kadar uzanmaktadır. Bu çerçevede felsefe ve sosyoloji alan yazınında daha çok Hegel 

ve Marx’la anılan, “toplum ve doğanın karşıtlıklar temelinde durmaksızın gelişen ve devinen süreci” 

şeklinde tanımlanan diyalektiğin Elealı Zenon ve Herakleitos’la başlatılması mümkündür. 

Düşüncenin gelişimine içkin görülen bu yapısallık, kuşkusuz tarihsel süreçte varlık kazanan dini 

inançların pratiğe aktarımında mevcut sosyolojik gerçeklikle girdiği ilişki temelinde işlerlik 

kazanmıştır. Bu bağlamda İslam düşünce geleneğinin farklı kültür, inanç ve fe lsefelere sahip olan 

toplumlarla temasıyla gelişim gösterdiği söylenebilir. Diğer bir deyişle, düşüncenin gelişimi, söz 

konusu düşünceye zemin ve arka plan oluşturan anlam dünyasının farklı hayat görüşlerinden neşet 

eden fikir ve pratikler karşısında özgüvene dayalı tolerans genişliğiyle orantılıdır. Tarihselcilik, dini 

anlayışta, genel olarak doktrinel metnin lâfzî boyutunun tarihselliğine vurgu yaparak anlamın öne 

çıkartılması gerekliliğine işaret eder. Başka bir deyişle, metin, muhatabının içinde yer ald ığı başta dil 

olmak üzere tarihsel ve sosyo-kültürel sınırlılık içinden çeşitli anlam örüntüleri kurarak ilk formunu 

kazanır. Ancak tarihsel değişime koşut olarak söz konusu sınırlarda gerçekleşen genişleme yahut 

değişiklik metne yönelen insan eliyle içinde bulunulan zamana uygun olarak yeniden 

üretilebilmesinin önünü açar. Bu da kuşkusuz form değişikliğini zorunlu kılar. Dolayısıyla, inanca 

konu olan kutsal metnin argümanları tarihsel düzlemde -manasını korumak kaydıyla- çeşitli formlara 

dönüşebilme esnekliği kazanır. İslam düşünce dünyasında Gazali’ye dayandırılan ancak modern 

dönemde Fazlurrahman’la varlık bulan tarihselcilik yaklaşımı esasen bugüne değin birçok zeminde 

tartışılagelen dinamik bir sorgulamaya imkân oluşturmuştur. Son zamanlarda Türkiye’de ilahiyat 

akademyasında konunun yeniden ele alınması önemli bir toplumsal gündem maddesi olmuştur. 

Ancak tartışmanın seyri maalesef nezaket sınırlarını zorlayan bir tarzda, dışlayıcı ve ötekileştirici bir 

dile bürünen yaklaşımlarla örülü bir biçimde sürmektedir. Söz konusu tartışma, ağırlıklı olarak 

toplumun muhafazakâr değerleri benimsemiş olan kesitinde yani tüm farklılıklarının yanında 

müştereklerin görece fazla olduğu paydaşlar tarafından sürdürülmesine rağmen sağlıklı bir anlama 

ve anlaşma imkânından uzak seyretmektedir. Bu durum ülkemizde bir yönüyle ekonomik, siyasal ve 

sosyal olarak izi sürülebilecek toplumsal polarizasyon sürecinin yansıması olarak da 

değerlendirmeye açılabilecek bir mahiyet taşımaktadır. İslam tarihinin özellikle de Anadolu 

tecrübesinin etnik, dini ve kültürel birçok farklılığı diyalojik zeminde ve çoğulcu bir anlayışla 

sahiplenmesinin tecrübî bir arka planı bulunduğu düşüncesinden hareketle, bu çalışmada aktüel 

tarihselcilik tartışması ele alınmaktadır. 
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ROMANCING THE CONSUMER THROUGH SUBVERTISING PRACTICES  

 

Hande BİLSEL*  

 

ABSTRACT 

Globalization renewed the style of colonialism to legalize it. The whole world became a marketplace 

of corporations. Consumerism has become the motto of the 20th century which hosts the illusion of 

the global village. The concept of globalization offered a global communication network which makes 

world smaller. Communication technologies improved enormously while at the same time 

hampering personal relations turning everything into commodities. Ideological wars were replaced 

with economic wars; capitalism has manifested its “golden age” in this century. Consequently 

corporations became the new dominant power roaming the world and advertising became the 

propaganda tool of these corporations. Advertisements started to sell identities, images, aspirations 

and inspirations instead of products. Yet sure enough, there are always iconoclasts in each era 

defying the dominant power.  “Absolute Impotence” - it is how they read a parody of a vodka ad 

created by adbusters, a nonprofit organization that advocates for “new social activist movement of 

the information age.” The editor of the group’s magazine argues that America is no longer a country, 

but rather a multitrillion-dollar brand subverted by corporate agendas. He claims that “America” is 

no different from McDonald’s, Marlboro or General Motors. Adbusters sponsor numerous initiatives 

including Buy Nothing Day and TV Turn Off Week that try to discourage ramp ant commercialism. 

These efforts along with biting ads and commercials that lampoon advertising messages are 

examples of culture jamming which is a strategy to disrupt the efforts by the corporate world to 

dominate out cultural landscape.  In this study my aim is to investigate the concept of Culture 

Jamming getting transformed into an advertising strategy “subvertising” which aims to use the 

format of culture jamming to romance the consumer and to trivialize the effects of culture jamming 

and create a “consumer cool” out of it. From this point of view I will examine how advertisers coopt 

the jamming context into a new form of advertising strategy through several examples from the 

Turkish market.   
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DÜNDEN BUGÜNE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ DAHA ADALETLİ BİR DÜNYA İÇİN  

 SAVAŞAN GİZLİ KAHRAMANLAR 

 

Özge ÖZGÜR BAYIR*  

ÖZET 

İnsanlar, gruplar, toplumlar, ülkeler ve disiplinler bazı geçiş sancıları ve kırılma noktaları ile bugünkü 

haline gelir. Sosyal hizmet mesleği de bir anlamda toplumların tarihsel süreçleriyle şekillenerek 

bugünkü halini almıştır. İnsanoğlu, ilkçağlardan bu yana “yardım etme ve yardımlaşma/dayanışma”yı 

kültürel olarak devam ettirecek etkinlikler içinde olmuştur.  İlk dönüm noktası, hayvanların 

evcilleştirilmesi ve toprağın daha verimli işlenmesi için gerekli olan araç-gereçlerin icat edilmesiyle 

tarımın yaygınlaşması olmuştur. Feodal düzende sosyal hizmetleri ortaya çıkaran asıl neden ise 

üretim konusudur. Sosyal hizmetlerin ilk uygulamaları tüm dünyada filantropiye (hayırseverlik) 

dayanmaktadır. Ortaçağ, hem düşünsel hem de uygulama anlamında sosyal hizmet ve sosyal 

hizmetlerin temelinin atıldığı bir çağdır. İlk sosyal hizmet uzmanlarının ve sosyal hizmetlerin 

kurumsallaşmasının tohumları bu dönemde atılmıştır. Bu dönemdeki sosyal hizmetleri yardımlaşma 

ve dayanışmanın ilk örnekleri olarak ele alabiliriz. 19. Yüzyıl ve aydınlanma ile birlikte sosyal hizmet, 

“hak perspektifi” ile yaklaşılarak hem “hakların koruyucusu ve uygulayıcısı” hem de bir uygul ama 

olarak kendisi başlı başına “hak” olarak görülmüştür. Bu anlamda insanların “sosyal hizmet alma 

hakkı” vardır. Sosyal hizmet, tarihsel süreçte ortaya çıkmaya başladığından bu yana her zaman insan 

hakları hareketinin gelişimi ile iç içe olmuştur. Sosyal  hizmete öncü olanlar aynı zamanda insan 

haklarının kabulüne, geliştirilmesine ve uygulanmasına da öncülük etmişlerdir. İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesi’nin kabulünden neredeyse elli yıl önce sosyal hizmet mesleğinin kurucuları o 

günkü önemli insan hakları hareketlerine dâhil olmuşlardır. Örneğin öncülerden ulusal ve 

uluslararası bir aktivist olan Jane Addams, kadınların oy hakkı mücadelesinde, göçmen eğitiminde, 

sağlık hizmetleri, çocuk hakları, barınma barış ve ilerici eğitim konularında hep ön planda ol muştur. 

Sonuç olarak sosyal hizmet günümüzde, yardım eden bir meslek olmanın ötesinde etik, hak temelli, 

gücünü sosyal devletten alan, profesyonel, akılcı ve bilimsel bir disiplin ve meslek haline gelmiştir. 

21. yüzyılın küresel iklimi ve toplumsal gerçekliği, sosyal hizmet uzmanlarının bakış açısı ve 

çabalarıyla daha insancıl hale gelme şansına sahiptir. 
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KEMAL TAHİR’İN DEVLET ANA ROMANINDA 

TÜRK TOPLUMUNUN SOSYAL/SİYASAL/EKONOMİK İZLEKLERİ 

 

 

Ensar Yılmaz*  

ÖZET 

Kemal Tahir, tarih üzerine okuma ve araştırmalardan sonra batıdaki ilkel toplum, kölelik, feodal 

dönem, kapitalizm tarihselliğinin, doğudaki toplumla bire bir uyuşmadığını fark ederek, kendi 

toplumunun tarihsel yapısını ve dinamiklerini ortaya çıkarmak üzerine düşünmeye başlamıştır. 

Kemal Tahir, Baykan Sezer’e göre Türkiye toplumunu anlama ve bilgi birikimine emek verme 

anlamında öncü isimlerden biridir. Tahir, Türk tarihi üzerine yaptığı araştırmalarında n edindiği 

öznel yorumlarını, roman yoluyla duyurmak istemektedir. Tahir, Türk romanının Batı’yı taklit 

etmemesi gerektiğini, milli değerlerin romana konu olabileceğini ifade eder. Kemal Tahir’in 1967 

yılında yayınlanan ve 1968 yılında Türk Dil Kurumu roman ödülünü alan Devlet Ana romanı, 1290 

yılında, Söğüt merkezli Bitinya Bölgesinde Konya Sultanlığına bağlı küçük bir Türkmen uç beyliğinin 

Osmanlı Devleti’ne dönüşümünü anlatır. Devlet Ana tezli bir tarihi roman hüviyetindedir. Kemal 

Tahir’in eserlerine tezli roman denmesinin nedeni; romanı, sosyolojik düşüncelerini işleyebileceği 

bir araç olarak kullanması olarak görülmektedir. Birçok millet için olduğu gibi, Türkler için de devlet, 

en önemli kavram-kurumlardan birisidir. “Ya devlet başa, ya kuzgun leşe” bu durumun ifadelerinden 

biridir. Türk toplumunun kerim devlet anlayışı küçük bir aşiretten yeni bir devlet kurmasının temel 

hareket ettiricisidir. Kerim devlet anlayışı toplum odaklı bir devlet anlayışını ifade etmektedir. Diğer 

bir deyişle Türk toplumunun varlığını devam ettirebilmesi bir otoritenin etrafında örgütlü bir yapı 

oluşturmasıyla ilgilidir. Siyasal düzeydeki bu kerim devlet anlayışı sosyo-ekonomik düzlemde Ahilik 

kurumu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çarşı ve pazardaki düzen toplumun dirlik düzen ini ifade eder. 

Diğer yandan roman kurgusunda önemli yeri olan Bacıbey-Devlet Ana’da, devletin hem otoritesi, hem 

de koruyucu şefkati sembolleşmektedir ki sosyal devlet anlayışının cisimleşmiş bir hali olarak da 

görülebilir. 
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BELEDİYELERDE KURUM İÇİ KATILIMCILIĞIN VE İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİNE 

 YÖNELİK BİR UYGULAMA: FİKİRPEREST  

 

 

Onur Kemal YILMAZ*  

ÖZET 

Bu çalışmada, kurum içi katılımcılık ve iletişim konuları açıklanmakta; ayrıca b u kavramların somut 

bir şekilde hayata geçirilmesine olanak sağlayan bir örnek uygulama incelenmektedir. Kurum içi 

katılımcılıkla ilgili olarak kurum içi katılımcılığın seviyeleri, uygulama alanları ve şekilleri 

açıklanmaktadır. Kurum içi iletişimle ilgili olarak ise kurum içi iletişimin şekilleri, kuruma faydaları 

ve uygulanmasında sorun yaratan unsurlar açıklanmaktadır. Bu birbirini tamamlayan iki kavramın 

hayata geçirilmesini mümkün kılan örnek uygulamanın ismi ise Fikirperest’tir. Fikirperest, en 

temelinde bir yerel yönetim idaresinde görevli personelin fikir beyan etmesini ve bu fikrin hayata 

geçirilmesini sağlayan uygulama olarak işlev görmektedir. Çekmeköy Belediyesi tarafından 

şekillendirilmiştir ve kullanılmaktadır. Fikirperest uygulaması, 2017 yılında Marmara Belediyeler 

Birliği tarafından gerçekleştirilen ve jüri üyeleri akademisyenlerden oluşan Altın Karınca 

Belediyecilik Ödülleri kapsamında “en iyi kurumsal gelişim projesi” olarak seçilmiştir. İnternet 

tabanlı bir uygulama olup, Çekmeköy Belediye  personeli tarafından ortaya konulan fikirlerin, 

belediye tarafından hayata geçirilmesini sağlayan bir sistemdir. Proje önerileri hem belediye iç 

çalışma yapısına yönelik hem de şehre yeni hizmet sunulmasına yönelik olabilmektedir. Bu 

kapsamda uygulama ile belediye içerisinde hem katılımcılık hem de iletişim alanında bir gelişim 

sağlanabilmektedir. Çekmeköy Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nden alınan bilgi ve 

belgelere göre, uygulama kapsamında personel tarafından önerilen projeler yine Çekmeköy 

Belediyesi’nde görevli personel tarafından oylanmaktadır. Böylece en yüksek oyu olan projeler 

belediye başkanlık makamına ulaşmakta ve kabul edilen projeler müdürlükler üzerinden hayata 

geçirilmektedir. Bu uygulamayla personeli katılımcılığa ve iletişim kanalını kullanmaya teşvik etmek 

için, kabul edilen ilk üç proje sahibine ödüller verilmektedir. Ödül verme işlemi belediye bünyesinde 

bir organizasyonla gerçekleştirilmektedir ve ödüller dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, altın 

şeklindedir. Bu ödüller 2017 ve 2018 yılında dört ayda bir gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla belediye 

personeli sık aralıklarla yeni fikirlerini beyan etme imkânına sahiptir. Bu fikirlerden kabul 

edilenlerin bazıları şu şekildedir; “Sanat Sokağı Projesi”, “Bebek Bakım Odası Projesi” , “Birebir 

Uygulamalı Online Eğitim Projesi”, “Wi Fi Durak Projesi”, “En Güzel Balkon Yarışması Projesi” ve 

“Sağlığınız İçin Pedal Çevirin Projesi”. 
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RIFAT ILGAZ’IN PİJAMALILAR ROMANINDA HASTA-HEKİM-HASTANE İLİŞKİLERİ 

 

Ensar YILMAZ*  

Şevval VATANSEVER**  

 

ÖZET 

7 Mayıs 1911’de Kastamonu’nun Cide ilçesinde doğan Rıfat Ilgaz Gazi Terbiye’nin son sınıfında 

tüberküloz hastalığına yakalandı. 1938 yılında okulunu bitirip Adapazarı’nda Türkçe öğretmeni 

olarak göreve başladı. Bu sırada hastalığının ilerlemesi üzerine sanatoryuma yatırıldı. Tedaviden 

sonra Rikkat Hanım’la evlendi. Hastalığı nedeniyle İstanbul’a tayinini istedi. Karagümrük 

Ortaokulu’nda göreve başladı. Bu sırada Rıfat Ilgaz, dergilerde, gazetelerde çeşitli şiirler yazmaya 

devam etti. Eşiyle çektikleri sıkıntılar yüzünden zor zamanlar geçirdi. Uzun süre hastalık ve 

hapishane hayatı yaşayan Rıfat Ilgaz, 7 Temmuz 1993’te hayata veda etti. Ilgaz 1952-1960’da 

gazetecilik yaptı, Dolmuş dergisinde “Stepne” takma adıyla yazılar yazdı. Bizim Koğuş bu dergide dizi 

olarak yayınlandı. Daha sonra 1973’te Pijamalılar olarak yayınlandı. ‘Pijamalılar’ toplumsal yergi 

türüne örnek olan bir Rıfat Ilgaz eseridir. Romanda bölümler halinde verem hastası bir kişinin 

hastanede kalmaya hak kazanması, hastanede kaldığı süre boyunca da diğer hastalar ve hekimlerle 

ilişkisi anlatılır. Romandan hareketle; 2.Dünya Savaşı sonrası kötüleşen yaşam koşullarında 

1950’lerde Türkiye’deki hastanelerde; hasta-hastane, hasta-hekim, hekim-hastane ilişkilerini ele 

almak mümkündür. Buna göre hasta ve hastane ilişkilerinde yoğun bir formalite sürecinin olduğu; 

fakat formalitelerin “usulsüzlükler” yoluyla aşıldığı görülmektedir. Hasta -hekim ilişkilerinde 

hastanede doktor merkezli, hastanın tam bir itaatle hareket ettiği, başka bir deyişle partiarkal bir 

ilişkinin ortaya çıktığı, doktorun muayenehanesinde ise karşılıklılığa dayanan bir ilişkinin ortaya 

çıktığı görülmektedir. Doktorun özel muayenehanesi paralı olduğu için hastalar muayenehanede 

müşteriye dönüşmüş olur. Bu ilişki devlete ait olan hastanelerde doktor eliyle hastaya bir ayrıcalık 

tanınmasının yolu olur. Doktor-hastane ilişkisinde ise Ivan Illich’in tam da “klinik iatrojenez” olarak 

tanımladığı doktorların hastanede bir iktidar alanı oluşturmaları ve bunun yanında devlete ait 

hastaneleri kendi çıkarları doğrultusunda kullandıkları görülmektedir. 
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EXAMINING THE SHAPING STATUS OF INSTANCES OF INDIVIDUALS WITH  

INSTAGRAM ON INSTAGRAM 

 

 

Harun AKDENİZ* 

ABSTRACT 

Nowadays, with the development of the internet, social media enables people to communicate 

effectively with each other. Social media tools that people want to communicat e with other 

individuals at any time have increased their importance. One of the increasingly important and 

increasingly popular social media tools is Instagram. It has attracted a lot of attention from 

Instagram users because of its fast data sharing and more visual data. This situation has enabled 

Instagram to have more than 1 billion users in total for 8 years. Therefore, in this study, it is tried 

to learn how Instagram shaped the lives of individuals who use Instagram effectively as a popular 

social media tool and who have high number of followers. This research focuses on the effects of 

Instagram on the lives of Instagram and the effects on Instagram's lives and their lives. Within the 

scope of the study, semi-structured interview method was applied to 5 individuals using semi-

structured interview technique. The questions are relevant to the main purpose of the research 

and are framed for the purpose of determining the impact of Instagram on the lives of people. At 

the end of the research, it is determined that Instagram has a relationship between shaping the 

lives of the people and the value given to Instagram and the purpose of being on Instagram. 

According to this established link, it is seen that Instagram people can participate or interfere with 

their lives as much as they want. 

Keywords: Social Media, Instagram, High Number of Followers on Instagram 
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE GÜNÜMÜZÜN BAKIŞ AÇISI VE ORHUN YAZITLARI 

BAĞLAMINDA VATAN KAVRAMININ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ  

 

Sezgin ELBAY*  

 

ÖZET 

Sosyal bilgiler, bireyin toplumsal var oluşunu gerçekleştirmeye katkı sunmak amacıyla, sosyal bilim 

disiplinleri ile vatandaşlık, demokrasi ve insan hakları konularını bütünleştiren ve toplu öğretimden 

hız alan bir çalışma alanı olarak tanımlanabilir. Bu anlamda Tarih, milli ve manevi değerlerin 

aktarılmasında sosyal bilgiler öğretimi açısından kritik olabilir. Tarihe milli tarih çizgisinden 

bakıldığında ise, onun özünde bir vatandaşlık aktarımının olduğu görülmektedir. Bu aktarım, değişim 

ve süreklilik güçlerinin etkisinde gerçekleşebilir. Vatan kavramına yönelik olarak da geçmiş ve 

günümüz açısından değişim güçlerinin daha etkili olduğu söylenebilir. Özellikle Orta Asya’da kurulan 

ilk Türk devletleri zamanında belirsiz bir vatan anlayışının olduğu görülmekt edir. Ancak ulus devlet 

yapılanmasından sonra bu vatan algılayışının dönüşüme uğradığı ifade edilebilir. Bu bağlamda 

araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretiminde günümüzün bakış açısı ile Orhun Yazıtları 

bağlamında vatan kavramının öğrenci algılarına nasıl yansıdığını karşılaştırmalı olarak ortaya 

koymaktadır. Araştırma, nitel paradigmaya uygun olarak olgubilim yaklaşımına göre desenlenmiştir. 

Araştırma katılımcılarını, kırsal bir ortaokulun 6. sınıfına devam eden öğrenciler arasından amaçlı 

olarak seçilen 20 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama araçları, açık uçlu soru formu ve 

yapılandırılmamış görüşmedir. Veriler tümevarımsal ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Bulgular, 

öğrencilerin günümüz ulus devletlerinin yapısına yönelik bir vatan algılayışına sahip oldukları, 

sınırları belirlenmiş bir arazi üzerinde vatanı tanımladıkları, diğer ülkeler ile kendi ülkeleri 

arasındaki vatan ayrımını yaptıkları ve herhangi bir dış müdahalenin olmaması gerektiğini 

düşündükleri yönündedir. Öte yandan, Orhun Yazıtlarını esas alan eğitimden geçtikten sonra 

öğrencilerin, Orta Asya’da kurulmuş ilk Türk devletlerinin vatan kavramına yakın bir algılayışa sahip 

oldukları görülmüştür. Bu bulgular da, öğrencilerin Orhun Yazıtlarında ifadesini bulan ve belli bir 

dünya görüşüne paralel olarak oluşturulan Türklerin vatan kavrayışlarını anlad ıkları şeklinde 

yorumlanabilir. 
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ETKİN VATANDAŞLIK ÖĞRETİMİ ALAN 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİNİN 

VATANDAŞLIK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ 

 

Sezgin ELBAY*  

 

ÖZET 

Vatandaşlık bir ülkeye uyruk olmayı ifade etmektedir. Aynı topraklarda yaşayan, görev, sorumluluk 

ve hakları olan bireyler vatandaşlık hukuku çerçevesinde bir arada yaşam aktadırlar. Görev, 

sorumluluk ve haklar da anayasalarda tanımlanmıştır. Vatandaşlık, böylelikle belli bir hükümdarın 

tebaası olmaktan kopuşu simgelemektedir. Bu kopuş aynı zamanda tarihsel bir kırılmayı ifade eden 

bir kopuştur. Kabaca 18. yüzyıla kadar süreklilik güçleri olan monarşik kurumlara karşı, değişim 

güçlerinin zaferini de içerisinde barındırmaktadır. Her ne kadar vatandaşlık hukuku bağlamında kişi 

hak ve özgürlükleri anayasal olarak güvence altına alınmış olsa da, yine de bu tip bir vatandaşlık 

bireylerin hareket alanını daraltabilir. Öyle ki sivil inisiyatiflerin başat değer olduğu yeni tipte 

vatandaşlık modelleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de etkin vatandaşlıktır. Bu kavram bireyin, 

gündelik hayatına yönelik katılımcı rolüne vurgu yapmakla birlikte, toplumun tüm kurumlarındaki 

karar alma mekanizmalarında etkin olmasına da dayanmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, 

Sosyal Bilgiler öğretiminde 5. sınıf öğrencilerinin, etkin vatandaşlık öğretiminden önce ve sonra 

vatandaşlık algılarını betimlemektir. Araştırma nitel paradigmaya dayalı olarak olgubilim deseninde 

yapılmıştır. Açık uçlu sorular veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler betimsel analize tabi 

tutulmuştur. Araştırma sonucunda, vatandaşlığın daha çok millet, Türkiye Cumhuriyeti, 

sorumluluklarını yapan kişi, birlik beraberliği sağlayan kişi, hak ve özgürlükler temelinde algılandığı 

görülmüştür. Etkin vatandaşlık konusu işlendikten sonra ise vatandaşlığın daha çok aktif özelliklerle 

anıldığı tespit edilmiştir. Bu bulgulara dayanarak, etkin vatandaşlık öğretiminden önce öğrencilerin 

daha pasif bir vatandaşlık görüşüne, etkin vatandaşlık öğretiminden sonra ise, daha üretken ve aktif 

bir vatandaşlık algısına sahip oldukları söylenebilir. Öneri olarak da, etkin vatandaşlığa yönelik 

katılımcı bireylerin yetiştirilmesi için program gerekliliklerinin oluşturulması ve öğrencilerin sosyal 

organizasyonları faal olarak kullanması getirilebilir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE GDO’LU TARIMSAL ÜRÜNLERİN PİYASAYA SÜRÜLMESİNE 

YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER 

 

İlker KARAÖNDER* 

Hüseyin Taner KUMUK**  

 

ÖZET  

Günümüzde genetik mühendisliği uygulamaları, organizmaların gen yapılarının amaçlı bir şekilde 

değiştirilmesini olanaklı kılmaktadır. En fazla tarım sektöründe uygulama alanı bulan bu yöntemle 

geliştirilen ürünler, “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO)” ismiyle tanınmaktadır. GDO 

teknolojisi ile, geleneksel yöntemler kullanılarak yetiştirilen ürünlere  kıyasla daha fazla ürün veren, 

marjinal koşullara, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı ürünler ve kalite özellikleri iyileştirilmiş 

gıda ve yemlerin geliştirilebildiği bilinmektedir. Ancak GDO’ların söz konusu faydalarının yanında 

zararlı etkilerinin bulunabileceği bilim çevrelerince tartışılmakta ve dünya kamuoyunu meşgul 

etmektedir. GDO’ların tartışılan olumsuz etkileri ve bünyesinde barındırdığı riskler genel olarak; 

sağlık riskleri, çevreye yönelik riskler ve sosyo-ekonomik etkiler başlıkları altında 

incelenebilmektedir. Bahsi geçen risk faktörleri, GDO’ların biyolojik güvenliğine yönelik özel 

düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu konuda uluslararası düzeydeki en temel 

düzenlemenin, 2000 tarihli “Kartagena Biyogüvenlik Protokolü” olduğu görülmektedir. Bunun 

yanında GDO’lar, ulusal düzeyde birçok devletin mevzuatında kendisine yer bulmuştur. Tüm bu 

düzenlemeler içerisinde Avrupa Birliği mevzuatı, benimsediği yüksek koruma düzeyi ve karmaşık 

yapısıyla diğerlerinden farklılaşmaktadır. Oldukça uzun bir zaman diliminde gelişerek bugünkü 

halini alan AB biyogüvenlik mevzuatı, ihtiyatlılık ilkesi temelinde oldukça katı kurallar içeren izin 

prosedürü ile dikkat çekmektedir.  Türkiye’de ise GDO’lara yönelik temel düzenleme, 2010 yılında 

yürürlüğe giren 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu’dur. Türk Biyogüvenlik Kanunu ile; GDO’lardan 

kaynaklanabilecek riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik 

çeşitliliğin korunması için biyogüvenlik sisteminin kurulması amaçlanmıştır. Bu çalışmada Avrupa 

Birliğinde GDO’lu tarım ürünlerinin piyasaya sürülmesine yönelik düzenlemeler ve bu 

düzenlemelerin gelişim süreci incelenmiştir. Ayrıca Türk Biyogüvenlik mevzuatı inceleme altına 

alınarak, AB mevzuatı ile karşılaştırılmıştır. Çalışma neticesinde Türkiye’de GDO’lara yönelik 

düzenlemelerin, AB’deki koruma düzeyini sağlayıp sağlamadığının araştırılması ve çeşitli önerilere 

yer verilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: GDO, Biyogüvenlik, Tarım, Piyasaya sürme, AB hukuku 

 

 

                                                                 
* Av. Dr., Çanakkale Barosu, ilkerkaraonder@gmail.com  
** Prof.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, tkumuk@gmail.com 

mailto:ilkerkaraonder@gmail.com
mailto:tkumuk@gmail.com


 

 

   271 

TARİHİ KAYNAKLARIN KARMAŞIK SÖZDİZİMSEL BÜTÜN BAĞLAMINDA 

ARAŞTIRILMASI  

 

Sekine ŞERİFOVA* 

ÖZET 

Cümlenin hududundan çıkmaksızın çözümlenmesi, sadece cümle çerçevesinde düşüncelerin 

sergilenmesi veya ortaya konulması anlam açısından bir sıra sorunların araştırma dışı kalmasına yol 

açıyor. Dolaylı anlatım, ima, yerki ve mizah düzenekleri bazen bir cümle içinde değil, karmaşık 

sözdizimsel bütünler bağlamında anlaşılır. Sadece çağdaş dili değil, tarihi kaynakları da karmaşık 

sözdizimsel bütünler seviyesinde araştırmanın önemi vardır. Bu halde metin parçasının  seçilmesi o 

metin üzerinde çalışacak olan kişinin amacına bağlı olsa da, hududu anlamsal -dilbilgisel devamlılığın 

hududuyla belirlenecektir. Karmaşık sözdizimsel bütünün terkibindeki basit veya bileşik cümlelerde 

fikrin bittiği kısmen sezilse de, daha sonraki cümledeki fikir veya bağlacın yardımıyla o cümledeki 

fikrin bitmediği, devam etmekte olduğu görülüyor. Bu tipten cümlelerde fikir kısım kısım sunuluyor, 

fakat  bir bütün halinde kavranılması zorlaşıyor. O halde güncel kısım ve tümce vurgusu fikrin 

ulaşılmasına yardımçı oluyor. Yüz, hatta binyıllar boyunca insanlarca noktalama işaretleri 

kullanılmadığından fikrin bitmesi, cümlenin hudutları konuşma sürecinde aralıklı konuşma, ton, 

tümce vurgusu ve s. vasıtasıyla iletilmiş, yazılı dildeyse bunun belli bir karşılığı bulunmadığından söz 

konusu fonksiyon dilbilgisel-anlamsal bağlılığa göre yapılmıştır. Türk Dünyası'nın en değerli abidesi 

olarak bildiğimiz “Dedem Korkut Kitabı”yla XIX. yüzyılın büyük fikir adamı Mirza Fatali 

Ahuntzade'nin eserlerinin dilini kıyasladıkta metinlerin karmaşık sözdizimsel bütün bağlamında ele 

alınmasının önemi çok daha belli oluyor. Ayrı ayrı cümlelerde fikrin bitmesi, fikrin tam olması söz 

konusudur. Bazen cümleler şeklinde kurulmuş metnin bile bütünlükte bir cümle anlamı taşıması da 

ilgiyi çeker. Cümlenin belirli kurala uygunluklara göre biçimlendiği bellidir. Cümlenin anlam 

ayrımsallığı metnin temelinde anlaşılabilir. Bu ise metnin yapım tekniği ve onun kullanılarak 

anlaşılma mekanizmi dilbilgisel-anlamsal yapıyla sıkı şekilde ilgilidir. Dilin işlevsel önemi de bu 

kuralauygunluk sonucu ortaya çıkar.  
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YAZILI ANITLAR VE AZERİ AĞIZLARINDA AKRABALIK  

İLİŞKİLERİ BİLDİREN KELİMELER 

 

 

Kübra KULİYEVA*  

  Hemide KULİYEVA**  

 

ÖZET 

Akrabalık ilişkileri insan hayatının temel ve ayrılmaz kısmını teşkil ettiğinden bu ilişkiler tarih 

boyunca  kaybolmamış, aksine gelişip, zenginleşerek günümüze kadar varabilmiştir. İlgiyi çeken bu 

ilişkilerin mevcutluğu gibi, onları ifade eden sözcüklerin de yüzyılların deneme ve elemelerini 

atlayarak, değişmeden zamanımıza kadar gelebilmesidir. Elimizde bulunan farklı dönemlerin yazılı 

kaynaklarının araştırılması genel nitelik taşıyan akrabalık terimlerinin gerek Orhun anıtlarında, 

gerekse Türk dillerinin büyük bir kısmında, ayrıca günümüz Azerice΄de ikili şekilde kullanıldığını 

göstermektedir. Zaman zaman bu terim ve kelimelerin bir kısmı anlam açısından değişikliğe uğramış 

olsa bile, genelde anlamda durağanlık fark edilmektedir. Mesela, “Dedem Korkut Kitabı”nda tesadüf 

edilen “çocuk” anlamında kullanılan bebek, “nişanlı” anlamında kullanılan yavuklu kelimelerine edebi 

dilde olmasa da, ağızlarda hem abidelerdeki hem de yeni anlamlar kazanarak kul lanıldığı durumlara 

sık sık rastlıyoruz. Ağızlarda bu sözcük hem “çocuk”, hem de “yeni doğmuş çocuk, bebek”, “gelincik”, 

“kukla” anlamlarında kullanılmaktadır.  Anıtlardan seçilen örnekler araştırıldığında  ata (baba), anne,  

kız, oğul, kadın, gelin ve diğer bu gibi bir çok kelimelerin anlam ve biçim değiştirmeksizin edebi 

dilimiz ve ağızlarımızda kullanılmakta olduğunu görürüz. Fakat dilin değişik gelişim safhalarında 

türetılen yeni kelimeler de az değil. Bunların da bir kısmı hem şekil ve hem de anlam bakı mından 

değişmeden günümüze kadar ulaşmış, bir kısmı ise ya anlam daralması, ya da anlam genişlemesi 

veya biçim değişikliğine uğramıştır. Akrabalık ilişkileri bildiren kelimelerin dilbilim açısından bütün 

dünya dilbiliminde kendi niteliklerine göre ikiye ayrıldığı da söz konusudur.  Akrabalık terimlerinin 

Türk dillerinde durumunun öğrenilmesi, onların eski yazılı anıtlar ve kaynaklarla karşılaştırılması 

Türkoloji için büyük yarar sağlamaktadır. Şöyle ki, bunun gelecekte ortak Türkçe΄nin 

oluşturulmasında da öneminin değerli olacağı kanaatindeyiz.   

Anahtar kelimeler: akrabalık terimleri, yazılı anıtlar, yazılı kaynaklar, ağızlar  
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KARİKATÜRLERİN PENCERESİNDEN HALK HİKÂYELERİNİN MİZAHİ GÖRÜNÜMÜ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

        

Esra Çam*  

 

ÖZET 

Karikatür yüzyılladır çizimin,  güldürücü ve bir o kadar da düşündürücü bir hali olarak insan 

hayatında yer almaktadır. Eğlendirme, farkındalık yaratma, yönlendirme, eleştirme gibi amaçları söz 

konusu olan karikatürler; siyaset, olgular, olaylar, gündemler, kişiler, gelenekler  gibi pek çok hayata 

dair konuları yansıtmaktadır. Karikatüristler, çizimlerini en iyi bir şekilde gerçekleştirmeleri için; iyi 

bir çizim yeteneğine, iyi bir gülme tekniğine, iyi bir bilgi birikimine, iyi bir gözlem yeteneğine sahip 

olması gerekmektedir. Karikatür sanatçıları çizimleri için pek çok kaynaktan beslenmektedir. 

Karikatüristlerin beslendikleri kaynaklardan biri de folklor ürünleri olduğunu ifade etmemiz 

mümkündür. Halk yaratmalarından; destan, fıkra, atasözü, türkü ve masal gibi pek çok tür, kar ikatür 

sanatına malzeme vermektedir. Halk ürünlerinden biri olan ve bildirimize konu olan halk hikâyeleri, 

yüzyıllardır sözlü ve yazılı edebiyatta varlığını devam ettirmektedir. Halk hikâyelerinin, birer 

gülmece unsuru ya da günümüzün olumsuz şartlarının eleştirisi için faydalanılan birer unsur olarak 

karikatüre, mizaha malzeme olarak kullanılması ise son yıllarda daha da yaygınlaştığı görülmektedir. 

Halk hikâyesi kahramanlarının ve motiflerinin karikatüristlerin kaleminde; yanlış anlama, 

uyuşmazlık gibi mizahi unsurlardan faydalanılarak gülme eyleminin gerçekleşmesine katkı sağladığı 

görülmekte ve telmih sanatından faydalanılarak halkın hafızasında bulunan kahramanların ya da 

motiflerinin tekrar can bulmasına vesile olmaktadır. Birbirinden farklı iki tür ol an karikatür sanatı ve 

halk hikâyeleri birlikte aktarılmaya devam etmekte ve bu sayede, halk hafızasında yer alan 

kahramanlar, motifler tekrar hatırlanmakta, çizimler vasıtasıyla bir güncellenme gerçekleşmekte ve 

böylelikle aktarım faklı bir boyutla da olsa halk yaratmasının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda 

bulunulmaktadır. Çalışmamızda, halk hikâyelerinin karikatürlere hangi yönleri ile konu olduğu, ne 

şekilde ele alındığı, gülme unsurunda hangi kuramlardan faydalanıldığı ve gelenekselin 

güncellemesinin nasıl bir etki yarattığı açısından incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Halk hikâyesi, karikatür, mizah, gelenekselin güncellenmesi 
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GÜNEYDOĞU ASYA’NIN KÜLTÜR ELEMENTLERİ: MALEZYA’DAKİ MAMAK RESTORANLARININ 

VE KOPİTİAMLARIN SOSYAL VE EKONOMİK İŞLEVLERİ  

 

Erman AĞAOĞLU* 

ÖZET 

Güneydoğu Asya, bünyesinde yer alan ülkelerin uluslararası politikadaki konumlarının yanı sıra, zengin 

sosyal yaşamı ve kültür ögeleri ile de incelenmesi gereken bir coğrafyadır. Bölge, çokkültürlü yapıya 

sahip olması ve diğer halklar tarafından ‘mistik, büyüleyici’ addedilen unsurları çokça taşıması nedeniyle 

bilim insanlarının ve gezginlerin çalışma sahası ve uğrak noktası olmaktadır.   

Köklü geçmişe ve zengin kültüre sahip bu bölge, dinamik sosyal yaşamın parçaları olan ve özellikle 

Müslüman Tamil, Hint ve Malay toplumlarının işletmeciliğiyle özdeşleşen Mamak restoranlarıyla ve Çin-

Malay toplumlarının zengin kahve, çay ve yemek çeşitlerini sergiledikleri kopitiamlarıyla ünlüdür. 

‘Mamak’ sözcüğü, kökenini, Tamilcede ‘dayı’ kavramına karşıl ık gelen sözcükten almaktadır ve bu 

restoranlar, Malezya genelinde yaygın olup ülkedeki tüm etnik grupların ve ülkeyi ziyaret edenlerin 

beslenme, dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına aracı olmaktadır. Malezya, Singapur, Endonezya, Brunei 

gibi ülkelerde örnekleri olan kopitiamlar, farklı statüdeki çok sayıda insanı ağırlayan, yerel tatları 

geleneksel sunumlarla bütünleştiren ve menülerinde bulunan içecekleri coğrafyaya özgü tarzla 

‘zenginleştiren’ işletmelerdir. ‘Kopi’ sözcüğü, Malaycada ve Hokkien Çincesinde ‘kahve’ sözcüğüne 

karşılık gelirken, ‘tiam’ sözcüğü, Hokkien ve Hakka Çincelerinde ‘dükkân’ sözcüğüne karşılık gelmektedir. 

Mamak restoranları ve kopitiamlar, yerel halkın yanı sıra çok sayıda turist tarafından ziyaret edilmeleri, 

bulundukları ülkelerdeki tüm etnik gruplardan iş gücü barındırmaları ve bu ülkelerin ‘reklam yüzü’ 

olmaları hasebiyle ciddi bir ekonomik değer taşımaktadır.   

Bu çalışmada, Mamak restoranları ve kopitiamlar, Güneydoğu Asya’nın önemli ülkelerinden biri olan 

Malezya özelinde, hizmet ve sunum tarzları, beslenme olanakları ve bu ülkedeki sosyal ve ekonomik 

işlevleri bağlamında ele alınacaktır.    

Anahtar kelimeler: Mamak restoranları, kopitiam, Malezya, Güneydoğu Asya, Tamil 
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DIVIDED BY BORDER AND FEUD: SOCIAL AND POLITICAL TRANSFORMATION OF BAJALAN 

TRIBE IN IRAQIN THE EARLY TWENTIETH-CENTURY 

Metin ATMACA* 

 

ABSTRACT 

In the early twentieth century the Kurdish tribes and their activities on the Ottoman -Iranian border 

turned into a political issue between two states. Among those tribes the Bajalan, which was made of 

nearly two hundred villages and dispersed around the border between Khanaqin and Zohab, used 

the marchland as a grazing land. At the turn of the century a violent feud erupted among the 

members of ruling family and resulted in disintegration of the tribe. Until the end of the First World 

War Mustafa Pasha led the tribe’s section remained in Khanaqin on the Ottoman side. While 

Khanaqin changed hands between the Ottomans and Russians in 1917, it was the British forces 

which occupied the city later and reinforced their relations with Bajalan tribe. In 1918, the tribe was 

divided further, a part joining the British forces against the Ottoman Army while a hostile section 

attaching the compound of the Anglo-Persian Oil Company near Khanaqin. This paper shows that the 

division that started inside of Bajalan tribe at the beginning of the twentieth century was later 

deepened further by the interference of various states in the region and became permanent when the 

Ottoman Empire collapsed at the end of the First World War.  

 

Keywords: Bajalan, Khanaqin, Ottoman Iraq, Kurdish Tribe 
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TRT’NİN BİRLİK BERABERLİK BAĞLAMINDA MARAŞ OLAYLARI DÖNEMİNDE 1978 ARALIK AYI 

TOPLUMSAL ÇAĞRISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME  

 

Mustafa KILINÇ* 

ÖZET 

Tarihe Maraş olayları diye geçen toplumsal iç çatışma 19/26 Aralık 1978 tarihinde 

Kahramanmaraş’ta gerçekleşmiştir. Bu olayda temel etken mezhepsel farklılık (Alevi -Sünni) 

olmuştur. Olayın gerçekleşmesi, anayasamızda ifade edilen; “Madde 24- Herkes, vicdan, dinî inanç ve 

kanaat hürriyetine sahiptir” görüşünün ihlalidir. Devletimiz gerek kültür ve tarih birliği gerekse 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla milli bütünlüğü sağlama gayretinde olmuştur. Bu bağlamda;Milli birlik 

ve beraberlik ülke içinde huzur ve güvenliğin teminatıdır. Milli birlik ve beraberlik Türk İnkılabının 

ana unsurlarındandır. Millet vatan üzerinde aynı dilde aynı duygularla kültür birliği kuran şuurlu 

insan topluluğudur. Devlet gücünü milli birlik ve beraberlikten alır. Ülke içinde sağlanan milli birlik 

ve beraberlik devletin gücünü dış siyasette de hissettirir. Türk inkılabı laiklikle din ve vicdan 

hürriyeti sağlayarak mezhep ayrılığına ve bu doğrultuda kışkırtmaya son vermiştir. Böylece Türk 

Toplumu din ve vicdan hürriyeti ile birbirine sevgi ve saygıyla kenetlenmiştir. (URL1)1 Milli birlik ve 

beraberliği zedeleyen olaylar karşısında da devlet bütün imkânlarını seferber ederek bu olumsuzluğu 

kaldırmaya çalışmıştır. Bu olaylara örnek olarak ta TRT’nin 1978 Aralık yorumu olmuştur. “Üç gün 

önce Kahramanmaraş’ta başlayan ve boyutları anlaşıldıkça ulusça hepimizi bir daha kedere boğan 

olaylar umarız sağduyunun gösterdiği yolda yavaşlamış görülmektedir. Ancak yaramızın acısı; 

halkımızın deyimiyle soğudukça artmaktadır. Kuşkusuz yurt içinde ve dışında yaşayan bütün Türk 

Ulusu bu dehşet verici olayların kâbusundan yavaş yavaş sıyrılırken kaybettikleri özbe öz evlatlarının 

acısını onların en yakınlarıyla birlikte aynı yoğunlukta yaşamakta ve duymaktadır. Olayların 

kışkırtıcıları ve gerçekleştiricileri elbette ki kesin kez ortaya çıkarılacaktır, çıkartılmalıdır. Kimsenin 

sağduyunun gerektirdiği soğukkanlılıktan ayrılmayı önermesi benimsenemez ama olayın 

boyutlarının da çok üzüldük geçmiş olsun lanetliyoruz cümleleriyle geçiştirilemeyecek kadar vahim 

ve ciddiye alınması gerekli büyüklükte olduğu kuşkusuzdur. Türk Ulusu olarak soğukkanlı ve 

sağduyulu biçimde birleşmemiz gereken bir nokta vardır. Öfke ve kin yeni hataların yeni katliamların 

nedeni olmaktan başka bir sonuç veremez. Tasada ve kıvançta ortak ülküsü; tarihi ortak, düşmanları 

belli bir ulus, birbirini düşman görür hale getirilir kin ve intikam duyguları kamçılanırsa ancak 

felakete sürüklenir. Bu gerçeği anladığımız, pişman olduğumuz gün ise vakit çok geçmiş olabilir. Türk 

Milleti ülkesinin bütünlüğüne sahip çıkma gücündedir (URL2)2. 

Anahtar Kelimeler: Maraş Olayları, Milli Birlik ve Beraberlik, TRT 
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TAŞINMAZ KÜLTÜR MİRASININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE FARKINDALIK VE KATILIM: 

TAŞKALE KÖYÜ KAYA OYMA TAHIL AMBARLARI ÖRNEĞİ  

 

 

Mehmet UYSAL*  
 

ÖZET 

Koruma politikaları kapsamında; insanlığın gelişiminin ve/veya yarattığı medeniyetlerin kanıtları 

olan –soyut ve somut- değerler, barındırdıkları tarihi ve kültürel özellikleriyle “miras değer(ler)i” 

olarak kabul edilmektedir. Miras değerleri siyasal güç, saygınlık, tarihi ve kültüre l zenginlik 

kaynağıdır. Bu değerler, kültürel kimliğin oluşması, geleneklerin ve yerel kültürün sürdürülebilirlik 
bağlamında gelecek nesillere aktarılması, yaşanılan coğrafyanın sahiplenmesi ve aidiyet bağının 

kurulması, kullanım biçimine bağlı ekonomik getirinin oluşturulması, dünya barışının sağlanması, 

tarihi gelişimin anlaşılması ve tarih bilincinin arttırılması gibi insan yaşamının biçimlenmesinde 
etkin araçlardır. Türkiye birçok Anadolu medeniyetine ait miras değerini barınmasına rağmen, 

Türkiye’de genelde yakın tarih dışındaki değerler dikkate alınmadığından ve bu değerler hakkında 

yaygın ve yeterli bilgi birikimi, bilinç ve/veya farkındalık olmadığından bu değerleri sahiplenme göz 

ardı edilmektedir. Taşınmaz miras değerlerinden olağanüstü evrensel değerlere sahip olan kaya 
oyma mekânlar, 2010’lu yıllardan itibaren UNESCO’nun belirlediği korumada öncelikli tematik 

konulardandır. Sürdürülebilir, bütünleşik ve rasyonel koruma yaklaşımıyla ön görülen miras 

yönetiminin her aşamasında farkındalık ve paydaş katılımı yer almaktadır. Yerelde kamu 
kurumlarının etkinliği ve bu kurumlarda çalışanların farkındalığı miras değerleri üzerinden elde 

edilecek sosyo-kültürel ve ekonomik faydaya ivme kazandırmaktadır. Bu makalede, Dünya Mirası 

Kapadokya bölgesine sınırdaş konumda ve bu bölgede yer alan kaya oyma mekânlara eşdeğer 

nitelikteki taşınmaz kültür mirasına sahip olan Taşkale Köyü ve Köyde bulunan kültürel miras 
değerleri hakkında kamu kurumlarında çalışanların bilinç ve farkındalık düzeyi ile bu değerlerin 

korunmasına ilişkin katılım eğilimleri belirlenecektir. Ayrıca, Taşkale Köyünün, Anadolu’nun ve 

Rumeli’nin Türkleştirilmesine eşzamanlı tanıklık etmesi ve Atatürk’ün ata yurdu olmasıyla, somut 
olmayan bu kültürel mirasın sürdürülebilirliğine ve köyün tanınırlığına da katkı sağlanacağı umut 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Kültür Mirası, Farkındalık, Katılım, Taşkale Köyü Kaya Oyma Tahıl 
Ambarları  
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                            KIZILCAHAMAM İLÇESİNDEKİ ŞİFALI SULAR: SIĞIRCIK SUYU ÖRNEĞİ  

Akif DİREN* 

ÖZET 

Hayatın her alanında şifalı sular ve su kültü uygulamaları ile karşılaşmaktayız. Farklı kültürlere mensup 

toplumlarda görülen bir inanış olan su kültü, Türkler arasında ortak bir kült unsuru olarak görülmektedir. 

Su Türk edebiyatının her döneminde kendine yer edindiğini  bilinmektedir. Tüm canlıların hayat kaynağı 

olan su, evrendeki dört önemli unsurdan birisidir.    İnsanlık tarihi boyunca suya ilişkin pek çok şey 

söylenmiştir. Suya olan sevgiyi, saygıyı ve ona verilen kutsallığı Anadolu’nun birçok yerinde ortaya çıkan 

kalıntılarda anlamamız mümkündür. Buradaki kutsallık, suyun çeşitli hastalıkları iyileştirdiğine inanılması, 

şifa kaynağı olması, iyilik timsali olması insanları günahlarından arındırması gibi kavramlar içermektedir 

İşte tabiat kültü olarak suyun kutsal olarak algılanması da bu ve sayamadığımız birçok özellikten 

gelmektedir. Türk halk anlatı ve uygulamalarında sıklıkla karşımıza çıkan su ruhları da bunu doğrular 

niteliktedir. Bu sebeptendir ki çalışmamızın temelini oluşturan Ankara ili Kızılcahamam ilçesi ve 

Kızılcahamam ilçesine bağlı köylerdeki şifalı sular ve su kültü uygulamalarına değinilmeye çalışılmıştır.  

Günümüze kadar folklor açısından pek çok çalışma yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir.  İç 

Anadolu coğrafyasının bitmeyen bir mirası bulunmakta. Bir folklorist olarak bu çalışmadaki amaç 

Kızılcahamam ve köylerindeki şifalı su ve su kültü uygulamalarını derleme yöntemi ile ele almak, bir 

dönem popülerliğini yitirmiş olan günümüzde hayli ilgi çekici olan şifalı su ve su kültü uygulamasını kayıt  

altına almak bu şekilde yitik tükenmek üzere olan manevi mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmak 

istenmiştir. Kızılcahamam'daki Sığırcık Suyu somut olmayan kültürel mirasın bir izdüşümüdür. Bu alanda 

yapılan birçok çalışmadan ilham alınarak, somut olmayan kültürel mirasa katkıda bulunmak için 

 yapılmıştır. 
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